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Abstract— This experimental research aimed (1) to 

develop Web-Based Instruction (WBI) for competency-

based principle in the course of computer animation with 

Project-Based Learning method through cloud computing, 

(2) to investigate the standard on efficiency criterion at 

80/80 of the developed Web-Based Instruction, (3) to 

compare the students’ learning achievement before and 

after using the developed Web-Based Instruction and 4) to 

examine the quality of students’ project according to the 

criterion at 3.50.  

The samples with purposive sampling of 38 

students were in the first year diploma level in Business 

Computer program in the second semester of academic 

year 2016 at Aksorn Pattaya Technological College. The 

tools consisted of the followings: (1) the developed WBI 

for competency-based principle in the course of computer 

animation with Project-Based Learning method through 

cloud computing, (2) pretest and posttest, (3) the exercises 

at the end of each unit and (4) the VDOs of project 

evaluation from and 5) the tests during learning 

The results of this research revealed that 1) the 

efficiency of the developed WBI was equaled to 

86.37/84.79 which was higher than the standard criterion 

of hypothesis at 80/80, (2) the learning achievement of 

students after learning with the developed WBI was 

higher than the scores of pretest in the significantly 

different level at 0.05 in accordance with the stated 

hypothesis, and (3) the total quality of students’ project 

equaled 3.84 which was higher than the stated hypothesis 

level of 3.50. In conclusion, the developed Web-Based 

Instruction (WBI) for competency-based principle in the 

course of computer animation with Project-Based 

Learning method through cloud computing could be used 

instead of a traditional method with efficiency and 

appropriateness. 
Keywords-Web - Based; Competency-Based; Project-Based 

Learning Instruction; Cloud computing 

I.  INTRODUCTION 

The management for vocational education not only 
offers specific knowledge but also provides a variety of 
specially desired skills and required expertise. The 
received knowledge with skills arises from practice and 
training in a real situation. The application on knowledge, 
skills and capacity through performance has been known 
as “competence” or “competency”. Hence, many institutes 
in vocational education have created the competency-
based lesson plans for instructing their students. When 
finishing their graduation, the graduates will possess the 
vocational competences relating to their areas of study. 
Each field of study is comprised of different works, and 
each of those works is composed of many essential 
competences. The priority for gaining necessary 
competences is the instructional process [1]. In 2014 
curriculum for the diploma of vocational education [2], 
computer animation course is a subject that the 1st year 
diploma students should possess the following 
competences: drawing cartoons, inventing banner, making 
effects, producing banner for information, designing 
background of header, designing fonts, creating effects and 
header for websites with the program of Adobe Flash cs6. 
Over the past few years, the survey results have been 
indicated that some students are unable to implement the 
knowledge on tools for a new innovation. The number of 
students more than 30 percent has not been able to apply 
the knowledge in computer animation course with the 
other computer subjects. Moreover, the majority of the 
students answered the interview that they could not gain 
understanding owing to the instructor. He or she 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

1



demonstrated the content only once; hence, they could not 
remember the procedures of the whole process [3].  

The Office of the Education Council [4] has given the 
explanation on “Project-Based Learning” stating that it is a 
process of acquiring knowledge or investigating answers 
on what the students want to know or what they suspect 
via the different means. They will select the topic 
according to their needs or interests. This kind of learning 
can be achieved by an individual or a group of students. 
The success is as a real-life project. In other words, 
“Project-Based Learning” or “PjBL” in short refers to an 
instructional management with experiential learning 
through hands-on experience. The students learn how to 
solve problems, how to think creatively and how to plan 
with the scientific method.  

The WBI Web (Web-Based Instruction: WBI) or 
instructional method through web services is more widely 
used than normal WBI.  The former enables the students to 
select the topic according to their needs. Additionally, it 
has no limitation on time or place for their learning. There 
is the emphasis on process in the followings: study, 
research, data collection, analytical thinking and design for 
performance. The students can practice through the 
additional learning activities on their own in order to foster 
their potentials. They have been able to revise the content 
for many times if they do not understand it. The students 
who lack confidence or who feel afraid of questioning will 
have more courage. They do not have a presence in front 
of their instructor, as well as classmates. They can use the 
tools (e-mail, web board and chat room) for expressing 
their viewpoints freely. It focuses on learner-centered 
approach. Also, this considers the differences of each 
individual. Therefore, the goals can be reached to 
achievement. [5] 

The technology of Cloud Computing is a flexible 
service. This brings about the concept on different learning 
resources for instruction both inside and outside the 
classroom. Generally speaking, the students will be able to 
learn everywhere at any time.  The Cloud Computing from 
Google is a free service which can be used for developing 
web applications [6]. 

At present, the technology of Cloud plays an important 
role increasingly. For example, when we use Gmail or 
Drive, that means we are using Cloud Infrastructure. All of 
the data which we have used will be stored in the Server of 
Google. We can reach our data at any time through any 
kinds of devices. All services that we have used will be 
kept in Google Cloud Platform, which serves us a variety 
of sub-categories, e.g. Computer Engine, Storage, Big 
Data, Machine Learning and so on. The operational system 
of all programs will be performed in Cloud Solutions of 
Google. That can be a decrease of hardware. Also, the 
additional advantages are to extend the system with 
rapidity and to minimize the organizations’ budget. To 
extend the system includes to support the Load, to operate 
the system of Test and to extend Database with rapidness. 
Pay-as-you-go is used to minimize the organizations’ 
budget. The cost will be calculated as the actual usage. 

The users can make a decision for the increase or the 
decrease of system with immediacy. [7] 

Suchart [8] stated that the activities of Project-Based 
Learning would be acted simultaneously from the 
commencement to the terminal. The learners organized the 
knowledge by themselves through the assistance of 
facilitators. The procedures of Project-Based Learning 
consisted of 6 steps as follows: 

 Thinking and selecting the project’s title: the 
learners think and choose the project’s title with 
questioning. They must primarily analyze the 
suitable topic leading to the project’s title. 
Additionally, the learners’ queries and curiousity 
result in the project’s title. 

 Analyzing the related literatures: the learners 
study literature reviews, as well as related 
documents. In addition, the students request the 
recommendations and comments from the 
specialists. This step will depict the scope and the 
framework of the project with more clarity. 

 Writing the project’s proposal: the learners create 
the conceptual framework. They assess the 
procedures with the achievement of the project. 
They identify the procedural process in details.  

 Handling the project: the students perform the 
project according to the determined process. 
After approving from the facilitator, they act in 
accordance with their plan. In this step, they will 
learn the content with their independence 
according to the determined behavioral 
objectives. 

 Writing a project’s report: the learners make the 
project’s summary in the form of report. The 
students make the recommendations and present 
to other interested persons. 

 Presenting for publicity: the learners present the 
project’s information to other interested 
audiences. The presentation can be in the forms 
of academic paper, a sample or a model, etc. 

 
From the stated background of problem, the researcher 

felt interested in developing the web-based instruction for 
competency-based principle in the course of computer 
animation with project-based learning method through 
cloud computing. The researcher’s expectation was to 
promote the principle of competency-based approach. 
Furthermore, the researcher wanted to propose the suitable 
guideline for the instructional management in this course. 
The problems on content understanding could be lessened. 
The students gained more knowledge and revised the 
content regularly. In addition, they possessed more 
perseverance. They tried to study for further in order to 
pass this course. Eventually, the students had the essential 
competences to apply with the other subjects concerning 
computer field. 
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II. OBJECTIVES OF RESEARCH 

 To develop Web-Based Instruction (WBI) for 
competency-based principle in the course of 
computer animation with Project-Based Learning 
method via cloud computing. 

 To investigate the standard on efficiency criterion 
at 80/80 of the developed Web-Based Instruction. 

 To compare the students’ learning achievement 
before and after using the developed Web-Based 
Instruction. 

 To examine the quality of students’ project after 
using the developed Web-Based Instruction. 

 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Document Analysis 

 Studied the competency-based curriculum in the 
course of computer animation. 

 Studied the content about the principle on 
creating WBI Web through cloud computing. 

 Studied the evaluative methods of WBI Web  
in the following topics: the efficiency of the 
learning module, the students’ learning 
achievement, the analytic rubrics and the 
construction of achievement test according to the 
stated behavioral objectives in the competency-
based curriculum. 

 Studied and designed the opinion questionnaire 
from the experts for Content validity. 

 

B. Experimental Design 

The type of this study was an experimental research. 
The researcher used One-Group Pretest-Posttest Design 
[9]. 

 

C. Population and Samples 

 The 1st year diploma students of Aksorn Pattaya 
Technological College under the office of the 
vocational education commission worked as the 
population in this research.  

 The samples with purposive sampling of 38 
students were in the 1st year diploma level in 
business computer studies program in the 2nd 
semester of academic year 2016 at Aksorn 
Pattaya Technological College. 

 

D. The Content of this Research 

To construct Header for the work of Website 

 The work about designing background of Header 

with program Flash cs6 

 The work about designing font with program 

Flash cs6 

 The work of creating effect with program Flash 

cs6 

E. Construction of Tools Used in this Research 

The WBI Web (WBI) for competency-based principle 
in the course of computer animation with Project-Based 
Learning method via cloud computing was designed and 
developed by using the pattern of ADDIE MODEL. The 
researcher constructed the experimental tools with the 
following steps: 

1) Analysis : Analyzed the content from course 
curriculum through Coral pattern and Network Diagram, 
vocational competences, information sheets, job sheets, 
work sheets, assignment sheets, procedures of project-
Based Learning method and project evaluation forms. The 
researcher learning process of the developed WBI Web as 
shown in Fig. 1 

 

 
Figure 1. The learning process of the developed WBI Web through cloud  
 Computing 
 
 

2) Design: Created or designed the storyboard, the 
screen or layout of WBI for the internet, learning activities 
both during and after using the developed WBI. The 
researcher determined the steps of design as follows: 

 Project’s Title & Document Analysis: Consisted 
of informing the usage of WBI, stating the objectives, 
pretesting, proposing the project’s title, studying the 
textbooks, as well as VDO modules and designing 
practical tasks, along with the tests of each module. The 
tools used were Google Site, Google Doc and Google 
From.   

 Project’s Proposal: Consisted of studying the 
project’s format, writing a project’s proposal and reporting 
the results of practical tasks. The tools were Google Site, 
Youtube and Google Doc. 

 Report: Consisted of evaluating with posttest and 
making a complete project’s report. The tools used were 
Google Site, Youtube and Google Slide.  
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 Presentation: Consisted of presenting the project 
and reporting the students’ scores. The tools used were 
Google Site, Youtube and Google Slide. 
 
3) Development:  

 For the development on media, the researcher 
constructed WBI through cloud computing system by 
using Google Site. The researcher also created the 
interactive activities between the students and the 
developed WBI. 

 For the development on content, the researcher 
selected to use VDOs as the tools for information. The 
researcher used YouTube as a tool for presenting the 
content. 
4) Implementation: The researcher used cloud computing 
system from the service server of Google. Google Site was 
used for instructing through website. There were the 
additional details on the content, the instructional handouts 
and tests for the students. They could make inquiries for 
clarification. Supposing they encountered any trouble, they 
would enquire for the solutions. Assignments and 
homework were provided in the WBI. 
5) Evaluation 

 Built the content and technical evaluation forms 
according to the lessons and learning activities. 

 Had 3 experts check on the content and technical 
validity. 

 Analyzed the arithmetic mean and standard 
deviation for the project qualitative form. 

 The results from 3 experts showed that the 
content aspect was at the highest level at the average of 
4.73. The technical aspect was at the highest level at the 
average of 4.86. The researcher improved the WBI 
according to the experts’ suggestions. After that, collected 
the data in accordance with the process. 

 

IV. CONCLUSION 

A. The findings on Web-Based Instruction (WBI) 

revealed that: 

 The researcher had improved the WBI according 

to the competency-based lesson plans in the course of 

computer animation with Project-Based Learning method 

via cloud computing. The developed lessons specified to 

enable the learners for their self-study. The researcher 

chose to use the Google Site on Creating Header Website. 

 The students could use the developed WBI 

through cloud computing system which was Google Site 

of https://goo.gl/XWNcT3 as shown in Fig. 2 
 

Figure 2  The developed WBI through cloud computing system which  
 was Google Site of https://goo.gl/XWNcT3 
 

B. The result on efficiency of the developed WBI was 

shown that: 

By using the WBI, the students did pretest and quizzes 

during the learning. After having finished the modules in 

WBI, the students did posttest again. After that, the 

researcher used the scores of while-learning and posttest 

for calculation on efficiency. The information was shown 

in Tables I. 

 
TABLE I THE RESULTS ON EFFICIENCY OF WBI. 

 

Testing N 
Total 

Scores 
Average 

Standard 

Deviation 

While-learning (E1) 38 50 43.20 86.37 

Posttest (E2) 38 50 42.39 84.79 

 

From Table 1, it was revealed that the efficiency of 

the developed WBI was higher than the standard at 80/80. 

The calculated efficiency equaled 86.37/84.79. 

 

C. The result on comparison of the student’s learning 

achievement was indicated that: 

Using t-test for comparison, the researcher calculated 

the scores of pretest and posttest as indicated in Table II. 

 
TABLE II THE RESULT ON COMPARISON OF THE STUDENT’S 

LEARNING ACHIEVEMENT WAS INDICATED 

 

Testing 
Total 

Scores 
Average S.D. 

t 

(calculation) 

t 

(table) 

Pretest 50 23.05 7.08 
19.325 1.68 

Posttest 50 42.39 3.70 

 

From Table II, it was shown that the average of 

posttest was higher than the one of posttest. The value of t 

(calculation) was 19.325, and the value of t (table) at 
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degree of freedom of 37 equaled 1.68 in the differently 

significant level at 0.05. The result showed that the 

average of t (calculation) was higher than the average of t 

(table). Therefore, the students’ learning achievement 

after using the developed WBI was higher than the one 

before using it in the differently significant level at 0.05. 

 

D. The result on the students’ project quality was 

indicated that: 

The result from the teacher evaluation had the average 
at 3.84, and the standard deviation equaled 0.31 which 
interpreted in high level. 

V. DISCUSSION 

The findings showed that after the experiment with 

web-based instruction for competency-based principle in 

the course of computer animation with project-based 

learning method through cloud computing, the students 

had higher learning achievement at the differently 

significant level at .05. This resulted in the efficiency of 

this web-based instruction congruent with the criterion 

standard. Also, this could help the students revise the 

content at any time. Project-Based Learning with WBI 

could foster them to be the autonomous learners. This 

method also assist them to cope the problems and to 

retrieve new knowledge according to their needs and 

interests. They could learn through the instrument with 

Cloud Computing so that they could learn at any place 

and any time. 

VI. SUGGESTIONS 

 From the finding, it was shown that using VDOs 
for demonstration was unable to clarify the content for 
each individual. Apart from them, the teacher should give 
more explanation in details for their understanding. 
Finally, the students can learn the content with 
completeness.  

 Using the cloud computing system as a medium 
is a convenient way. It can save the area for storing data 
and reduce the budget. In the future, there may be an 
alteration on system. It may cause the problems for this 
developed WBI. Accordingly, the computer teachers 
should always foster their knowledge on new technology 
in order to adapt with their teaching management. import 
your prepared text file. You are now ready to style your 
paper.  
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Abstract— The Learning Media for Thai lessons using 

augmented reality of primary 2 is developed the augmented 

reality to help in learning be applied as a tool for learning 

and teaching Thai lessons. The work on the tablet PC to 

manage learning more interesting and helps students engage 

in learning more. The developed learning media are divided 

into two parts: (1) the augmented reality with the 

characteristics of the computer data on the real world that 

merges the world of reality and virtual reality together. To 

display text, sound, animation in real-time and (2) the quiz 

is an application that runs on an android and user can 

choose the test by yourself. The samples in this research 

were primary 2 students who enrolled in second semester of 

academic year 2014 at Banhuaimafai School, under the 

Primary Education Service Area office 1, Chonburi 

Province. The research instruments consisted of the 

performance evaluation of electronic media by using 

augmented reality, learning achievement of students before 

and after the learning by using augmented reality media. 

The statistics used in this research are the E1/E2, mean and 

standard deviation. The result of this research found that the 

developed learning media for Thai lessons is suitable at the 

highest level in all. The efficiency was 82.12/86.21.  
Keywords-component; Augmented Reality; Learning Media 

for Thai Lessons; primary 2. 

I.  INTRODUCTION  

The 11th National Economic and Social Development 
plan 2012-2016, Continues to implement the key elements 

of quality development of school age children having 
academic knowledge, skill, intellect that can study to gain 
knowledge and collecting more knowledge by them. School 
age children also can adapt themselves to know the new 
information under the context of rapidly changing 
technologies which help to generate development of lifelong 
learning system [9]. Using tablet PC to study and access to 
information increase quality education that student can read, 
write, think and enjoy learning without place and time limit 
by using modern technology which is appropriate with age 
and learning progression of each person [10]. 

Thai language is the language that signify national 
identity and tool that use for communication to understand 
and having good relation with each other. Moreover, Thai 
language also signify intellectual ancestor about culture, 
tradition and aesthetics [7]. 

Augmented Reality (AR) is the new technology that 
developed in equipment from using for communication 
between user and machine. Next, augmented reality is used 
for control and display or Human-Machine Interface [5] that 
related to information display of computer on reality 
combine reality and virtual together [14]. Moreover, 
augmented reality is used for showing 3D animation 
according to real time through object and equipment. Virtual 
Picture can display on screen of computer or output device 
[13]. Virtual Picture that occur on the screen will be 
interaction with audience immediately that it is 3D slide 
photo, motion and voice [4]. Finally, augmented reality is 
applied to use in many business, for example, art, 
entertainment, advertise, medical, business, industry and 
education [12]. 
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This research bring concept of augmented reality to use 
as a tool to help for learning management for Thai lesson 
which work on tablet PC creating learning media for Thai 
lessons of primary 2. 

A. Purpose 

The aim of this paper is to develop learning media for 
Thai lessons using augmented reality of primary 2. 

B. Spoce 

 Try Out is all of 2nd grade students in Huaymafai 
Elementary, Banbung District, Chonburi Province 
who studies Thai lessons for the second semester 
academic year 2014. 

 Subject matter is divided into 6 credits that use for 
learning in the second semester which is based on 
the requirements of The Basic Education Core 
Curriculum 2008 [2]. 

 Pretest-Posttest Design of each chapter has 10 
questions. Each question of a 10-question multiple 
choice exam has 3 possible answers. 

C. Hyphothesis 

 Efficiency of learning media for Thai lessons using 
augmented reality of primary 2 has efficiency 
according to 80/80 standard criterion. 

 Appropriation of learning media for Thai lessons 
using augmented reality of primary 2. 

II. METHODOLOGY 

This research is experimental research by using 
methodology of research and development design which 
operate according to one group pretest-posttest design. 
Research procedures are divided into seven procedures. First 
of all, this procedure is to study theory, subject matter and 
Thai Curriculum. Secondly, This procedure is to analyze 
information from student and behavioral objectives. Thirdly, 
this procedure is to design story board and supplementary 
book. Fourthly, this procedure is to develop program for test 
paper. It also record school records by using java language 
and manage database system that keep school records by 
using SQLite database program. It also develop multimedia 
by using Adobe Photoshop, Adobe Flash and 3Ds Max 
Design program. Next, this procedure is trial use which is 
one to one relationships with tutor to test information link 
and output that show up on screen. It also check correctness 
of subject matter. Subsequently, this procedure try to use 
multimedia that developed from program in item 4 with 2nd 
grade students who studies Thai lessons for the second 
semester academic year 2014 and tutor who have taught 
Thai lessons for 10 persons. It also evaluates appropriate use 
of augmented reality to develop learning media for Thai 
lessons in 5 category: point of interest, subject matter, 
supplementary book, knowledge, comprehension and put 
into use and appropriation of putting research into use. 
Finally, this procedure is evaluation to find efficiency of 
lesson (E1/E2). It also evaluates appropriation of instruction 
media by using 5 level rating scale [1]. 

 

Student

Tutor

Administrator

 Pretest

 Posttest

 

Learning by
supplementary book

 Multimedia

 Exercise

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Learning Media using AR 

Figure 1 Use Case Diagram Learning Media using Augmented Reality for 
Thai Lessons of Primary 2 

A. Sample group 

Try Out is all of 2nd grade students in Huaymafai 
Elementary, Banbung District, Chonburi Province who 
studies Thai lessons for the second semester academic year 
2014.  

B. Variables 

 Independent Variable is learning media for Thai 

lessons using augmented reality of primary 2. 

 Dependent Variable is efficiency of learning media 

for Thai lessons using augmented reality of 

primary 2. 

C. Study Duration 

The study duration is the second semester academic 
2014. 

D. Research Tools 

Tools that use in this research are learning media that use 
augmented reality, pretest-posttest design and appropriation 
of augmented reality evaluation form to develop learning 
media for Thai lessons of primary 2 which is rating scale 
question that is based on likert scale. Software Development 
research based on Android Operating System, using 
JavaScript to create and save the questionnaire online, using  
SQLite as a database management system. 

E. Data Collection 

This procedure is to collect data from expert by using 
appropriation of augmented reality evaluation form to 
develop learning media for Thai lessons of primary 2. It also 
analyze data to find appropriation of learning media that is 
developed for this project. 

F. Statistical Research 

  This procedure is to find appropriate measure of 
augmented reality by using average (x̅) and standard 
deviation (S.D.) to develop learning media for Thai 
lessons of primary 2. 
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 This procedure is to find efficiency of learning 
media for Thai lessons using augmented reality of 
primary 2 by using E1/E2 formula [3]. 

 • This procedure is to find effective index of 
augmented reality to develop learning media for 
Thai lessons of primary 2 by using calculation of 
effective index (E.I.) [6]. 

III. RESULTS 

Using augmented reality to develop learning media for 
Thai lessons of primary 2 is divided into two categories. 
First of all. Augmented reality media show computer data on 
reality that combine reality with virtual as shown in picture 
2. And then, tutor and student bring tablet PC to scan picture 
of book on side above book which show text, sound, still 
image and moving image according to real time. Finally, test 
is application program that student can decide to do pretest-
protest design and check test score by themselves. 

 
Figure 2 Using of learning media of augmented reality. 

This procedure also analyze learning media to find 
appropriate measure of learning media for Thai lessons 
using augmented reality of primary 2 by 10 experts who can 
summarize data as shown in table 1 which generally find 
appropriation in top-level (x̅ =4.74, S.D.=0.27). 

TABLE I.  ANALYSIS RESULTS OF APPROPRIATION OF AUGMENTED 

REALITY TO DEVELOP LEARNING MEDIA FOR THAI LESSONS OF PRIMARY 2 

Details 

Evaluation 

Results Appropriate 

Level 
x̅ S.D. 

1. Point of Interest 4.85 0.22 Excellent 

2. Subject Matter 4.53 0.33 Excellent 

3. Supplementary Book 4.72 0.18 Excellent 

4. Knowledge, Comprehension and 

put into use 
4.75 0.36 Excellent 

5. Appropriation of putting research 

into use 
4.85 0.22 Excellent 

Total 4.74 0.27 Excellent 

 

In addition, this procedure analyze learning media to find 
efficiency of process using augmented reality to develop 

learning media for Thai lessons of primary 2 as shown in 
table 2 

TABLE II.  EFFICIENCY OF AUGMENTED REALITY TO DEVELOP 

LEARNING FOR THAI LESSONS OF PRIMARY 2. 

Scores Full Scores x̅ Percent 
Effective 

of innovation 

E1 60 45.36 82.21 
82.12/86.21 

E2 60 47.55 86.21 

 

As summarized in Table 2, test scores during learning 
that are efficiency of process which has 45.36 average point, 
82.12 percentage and efficiency of result which has 47.55 
average point, 86.21 percentage. Consequently, efficiency of 
learning by using augmented reality for Thai lessons of 
primary 2 can use it effectively with 2nd grade student. 

Effective Index of learning by using augmented reality 
for Thai lessons of primary 2 is equal to 0.6732. So, learning 
media using augmented reality for Thai lessons of primary 2 
that has developed by researcher help student to  
increase knowledge 67.32 percentage. 

IV. CONCLUSION 

Learning media for Thai lessons using augmented reality 

for primary 2 that was developed by researcher generally 

find appropriation in top-level. Efficiency of innovation 

(E1/E2) is equal to 82.12/86.21 which is higher than 80/80 

criteria. And then, effective in index (E.I.) is equal to 

0.67which is higher than criteria at 0.50. Finally, post-test 

of student for Thai lessons using augmented reality of 

primary 2’s average point is higher than pre-test 

V. DICUSSION 

Learning media for Thai lessons using augmented reality 

of primary 2 that was developed by researcher has 

efficiency which is higher than 80/80 criteria according to 

research of Pikul Paksangkane [11] who developed lesson 

of computer assisted instruction about plant and animal life 

for science subject of 2nd grade student. Effective Index 

(E.I.) is equal to 0.6732 which is higher than criteria at 0.50 

according to research of Nuchanard Buaphan [8] who 

developed supplementary book about local food of Trat 

Province (main course) of 1st grade student. So student has 

learning development after using learning media which is 

augmented reality for Thai lessons of 2nd grade student. 
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Abstract— Recently, the services on the Internet are 

provided in many different forms. The computing 

technology on the cloud so-called Cloud Computing is 

one of the very interesting technologies. Though it is not a 

new player, but it significantly affects the way that many 

companies in software industry do the business. Hosting 

and the service on the Internet in the form of cloud 

computing reduce the total cost of ownership for the user 

and the advanced plan of the resources when the business 

expands. Small businesses can adjust the resource 

according to the usage by the time it has to. Furthermore, 

cloud computing also creates the challenges in 

information system development in software industry 

worldwide. However, the development of cloud 

computing still has its pro and con that the users and 

software developers should concern. In this paper, we 

discuss the concept and the architecture of the cloud 

computing, the comparison between cloud computing and 

grid computing, and the services on the cloud computing, 

and the changes in the software industry. As a result, this 

paper provides the vision on the business investment and 

points the future of software industry and challenges on 

the software business. 
 

Keywords-Cloud computing, Software busineess, Internet, 

Cloud technology 

I.  INTRODUCTION 

As the rapid development of computer technologies in 

computing, storage, and the Internet connection, the cost 

of computer systems and devices become cheaper while 

they gain more performance. Therefore, every company 

these days uses the information system to store important 

information. From the user perspective, the number of 

people who use the Internet has significantly grown over 

years [1], [2]. Therefore, many businesses try to find a 

new approach to connecting and targeting the consumers. 

Cloud computing can address this problem by allowing 

the company to host its information system on the Internet 

while reducing the cost of software and hardware 

investment in the organization. 

In cloud computing, the service provider can be 

categorized into two types. Firstly, the service provider 

provides the basic infrastructure to hold the platform. 

Secondly, the service provider hosting the computing 

power and storage to the user. As a result, there are many 

users using the cloud computing. In this decade, cloud 

computing heavily effects on the large software company 

such as Google [3], Amazon [4],[5], and Microsoft. They 

are the largest service providers that provide cloud 

computing services. The trend of using cloud computing 

has gain attention on many businesses. The reasons 

behind the growth are as follow: 1) The users do not need 

to invest in the basic infrastructure 2) The users can 

reduce the operational cost. The resource on the cloud can 

be adjusted immediately. 3) The cost of the services can 

be adjusted according to the usage. 4) Easy access. 5) The 

company reduces the risk of the business [6]. 

The objectives of this paper are to propagate the 

knowledge on software development for the software 

industry in the future. Both large and small-to-medium 

companies that plan to use the Internet as the medium to 

their customers can use this knowledge as the vision in 

the software industry and software development in the 

future. 

II. TERMINOLOGY 

Cloud computing refers to the service of information 

technology that provides the resources for the system on 

the Internet. Cloud computer consists of the basic 

infrastructure of information technology to the software 

application in many forms [7]. It also provides the virtual 

resources that the users can manage themselves. The users 

also need to pay only for what they use. This is similar to 

basic infrastructures such as current, water, and telephone 

bills. [7], [8], [9]. 

III. MAIN CONCEPT OF CLOUD COMPUTING 

ARCHITECTURE 

The main concept of cloud computing is to collect the 

outstanding technologies together. For example, the 

service on the package software called Software as a 

Service (SaaS), Web 2.0, and other technologies that 
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depend on the Internet to response to the user. For 

example, Google develops Google Apps to provide the 

service on a software application that is suitable for doing 

online business. The application can be accessed through 

the browser. The data and the software are stored on the 

service which allows anywhere access. This is very 

suitable for doing economic IT business such as laptop 

and mobile phone that most of the people use nowadays. 

Choosing cloud computing is really attractive for the 

company that wants to reduce to cost of software resource 

in the organization. Cloud computing is the virtual system 

that is easy to manage and maintain by connecting high-

performance hardware, software, and application that are 

installed within the same location to the Internet, and has 

professional maintain the system for the users.  
The architecture in cloud computing in terms of 

marketing contains 4 components as follows: [7], [10]. 

A. The user  

The user is the person the request for the service 

which can be from anywhere in the world. 

B.  Service level agreement resource allocator (SLA 

resource allocator) 

Service level agreement resource allocator is 

analogous to the connector between the cloud service 

provider and the user. SLA Resource Allocator contains 6 

modules as follows: 1 )  Service Request Examiner and 

Admission Control module that translates the user request 

and the quality of services. 2 )  Pricing module is the 

module that calculates the resource usage according to the 

conditions such as time and rate. 3 )  Accounting is the 

module that journaling the resource usage when requested 

and cost the user. This information can be used to adjust 

the resource allocations. 4 )  Virtual Machine Monitor 

module stores the information of the virtual machines 

(VM) and their associated resources that are ready to be 

used. 5) The dispatcher is the module the dispatch the job 

when the service is requested and accepted to run on the 

virtual machine.  6 )  Service Request Monitor is the 

module that stores the progress of the requested 

operations. 

C. Virtual machine (VM) 

Virtual machine can be one or multiple machines. 

Multiple virtual machines can independently operate 

multiple applications on the same physical machine. 

D. Physical machines  

Physical machines are the servers that the service 

provider uses to allocate the resource to the users. 

IV. SERVICE MODELS 

In cloud computing, the service providers advanced 
virtualization technology to help to allocate the resources.  

The service model can be categorized into 3 types [11] as 
follows: 1) Public cloud or external cloud is the computing 
service that provides to normal users. The users can 
request for the service and pay only what they use. 2) 
Private cloud or internal cloud is the computing service 
that is used within the private networking. The service 
provider will approve the user case by case. The users can 
control and manage the system themselves. This is mainly 
used for an internal purpose so as to reduce the task of 
security and trusting the system. The company uses this 
cloud model to reduce the cost of new technology 
investments. 3) Hybrid Cloud is the model that provides 
both public cloud and private cloud. 

The service levels in cloud computing typically have 5 
levels as follows: 

 Software as a Service (SaaS) is the service that 

provides the packages, out-of-box application on 

the server.  

 Platform as a Service (PaaS) is the service that 

provides the preinstalled operating system and 

the system software that come with the operation 

system. 

 Infrastructure as a Service (IaaS) is the service 

the provides the physical resources of the server 

so that the users can install their own operation 

systems. The IaaS can be suitable for the system 

that requires huge resources. 

 Data Storage as a Service (dSaaS) is the service 

that provides the huge data storage so that the 

user can store an unlimited amount of data. In a 

large company, the stored data should support 

full-text searching. 

 Composite Service (CaaS) is the service the 

provides the linkage between the applications or 

ordering the working across the network 

including the security. This is suitable for 

distributed computing such as grid computing. 

 

V. THE BENEFITS OF CLOUD COMPUTING 

Cloud computing comes from the concept of 

distributed computing, grid computing, and utility 

computing altogether. Using virtualization technology 

which allows the service to provide at a lower price, cloud 

computing attracts the users as the total cost of ownership 

and the usage cost are low. These costs are calculated 

based on the real usage without any upfront fee. This 

flexibility allows the users to scale the system without 

complex hardware investment plan as the users do not 

need to invest in hardware. However, the users must study 

the terms and conditions before choosing the service 

provider. We point out the basic issues in terms of cloud 

computing security as follows: 

A. Access Control: the service provider should have the 

mechanism to control the access to the system to prevent 

unauthorized access. 
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B. Security Procedure: the service provider should be 

evaluated by the certified professionals and have the 

certified process of evaluation. 

C. Data Location: Since data can be stored anywhere in 

the cloud, the service provider should inform the physical 

data location to the user and comply with the users’ 

privacy law according to the data center location. 

D. Data Distribution: Since the data in the cloud can be 

accessed from the multiuser environment. The service 

provider should inform the user how to handle data 

distribution, data security, data encryption, and data loss 

prevention [12]. 

E. Data Recovery: The service provider should have the 

mechanism to recover the 100% of data in case of loss or 

virus infected. For example, data redundancy in different 

data center. 

F. Support in terms of Security: The service provider 

should investigate any suspected activities that could 

disobey the law especially system usage as the data tends 

to be distributed to another location. 

G. Continuation of Service: The user should consider 

only the service provider that will be longevity running. 

Furthermore, the company should provide the mechanism 

to obtain the data back to the company premise. 

In addition to security concern, the company that 

considers cloud computing should consider if the 

following benefits are what the company want [13]. 

 Cloud computing provides easy to manage and 

scalability of the system. 

 Internal cloud computing in the company can be 

implemented if necessary. 

 Cloud computing hides administrative tasks on 

the server or the applications. 

 In the software industry, the business model has 

changed from licensing the software to selling 

the support and maintenance of the software such 

as SaaS. 

 The user can reduce the hardware and software 

investment by using pay per use scheme on the 

cloud computing. 

 The service provider can support the 

infrastructure without too high cost. 

 Cloud computing allows the entrepreneurs to 

start the SaaS business easier. 

VI. THE CHANGE OF BUSINESS SOFTWARE 

Cloud computing system significantly affect the 
entrepreneurs in Thai software industry. Many software 
houses that develop the software on the customer specific, 
sell the system, and maintenance support altogether as a 
bundle will be affected from the low-price and pay per use 

scheme in cloud computing. Table 1 shows the 
comparison between the service from cloud computing 
and from software houses [14], [15]. 
 

TABLE I.  COMPARISON BETWEEN THE SERVICE FROM 

CLOUD COMPUTING AND FROM SOFTWARE HOUSE. 

Cloud computing Software house service 

Use fewer human in software 

development. 

Use more human in software 

development. 

Support various scale from small 

to large business. 

Support only medium-large 

business due to the system-

specific development. 

Low budget required. Large budget required. 

Pay per use. Pay in the amount that covers the 

future growth of the business. 

Easy to use. Depending on the software 

development. 

Easy to manage. No need to hire 

a system administrator. 

Need to have staffs to perform 

administrative tasks. 

Scalable on demand. Limited scalability. 

Reduce the cost of hardware and 

software investment. 

Need to invest in the hardware 

and software to setup the server. 

Management can be done 

through various platforms. 

Management can be limitedly 

done only on the implemented 

platforms. 

 
Cloud computing has the advantages that can attract 

the new entry to move to the cloud. The software houses 
should adapt themselves to the change by moving from 
selling the software license to selling the support or 
maintenance of the system. This could also challenge the 
large software companies such as Microsoft, Google, and 
Amazon. For example, Amazon web service uses Linux, 
Apache, MySQL, Perl/PHP platforms (LAMP platforms) 
while Google App Engine uses a proprietary format, and 
Windows users prefer GoGrid [16]. These companies try 
to move their platforms to cloud computing. In the first 
phase, cloud computing can be the killer that changes the 
traditional selling method. In the long term, this can be 
benefits the Thai software industry. The Thai software 
entrepreneurs should adapt themselves to the changes. 
Cloud computing also helps to reduce the cost of network 
investment. The entrepreneurs can develop a module and 
start selling it. However, the entrepreneurs should concern 
on the support after the sales. The entrepreneurs should 
provide a high quality of support. On the other hand, the 
user will start using the pay per use scheme which helps to 
reduce the license cost. 

VII. CONCLUDTION 

The main objective of this paper is to provide the 

knowledge on cloud computing and the trends in the 

software industry. Cloud computing helps the service 

provider the efficiently manage the resource among the 
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massive users. The system can be designed to support the 

only current load, and scaled when there are more 

customers. Cloud computing can be setup anywhere. The 

users do not need to know the physical locations but 

enough bandwidth. Therefore, we can move computer 

system to a new data center with a low cost. Cloud 

computing also separates the hardware maintenance from 

software maintenance. This can be done by using 

virtualization and dynamic provisioning that control and 

manage the resource on demand. The reader can use this 

knowledge to suitably decide on the information 

technology investment, the software development, the 

efficiency and the benefits of the cloud computing. 
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Abstract—The Internet has expanded rapidly that 

affecting all kind of businesses including the tourism 

business. One channel for the tourists to search the travel 

information is to use online travel (E-tourism) service. 

However, such information does not meet the needs of an 

individual because the site provided a board range of 

information. Therefore, this study aims to present a 

framework to develop ontology technology for online 

travel planning recommender system. So that visitors can 

get information that based on the needs of an individual 

by comparing different types of travel information. Thus, 

bringing technology and ontology used to store an 

individual user data. The system performance was based 

on the concept that was presented by the literature review 

method so that can use to give proper advice to meet 

personal tour information. 
Keywords-Ontology, Recommendation system, Travel plan 

I.  INTRODUCTION  

Today, the tourism industry has grown rapidly, so it 

calls for an urgent need to change the way to distribute 

the information, such as posters, brochures, etc.  To 

provide tourist information quick and easy by using the 

advance of Internet technology to help travelers search for 

travel information electronically (Electronic tourism:  

E-tourism) on the website.  The website can help visitors 

to find information more quickly but the problem is a lot 

of tourist information on the site, and it does not meet the 

needs of an individual [1]. One problem is the visitors 

have to spend a longer time searching to get the 

information they require. Therefore, the system applies 

the advice program to guide each user to make the 

decision according to the preference of the individual 

traveler [1]. The information system will recommend 

attractions to each individually by analyzing the data of 

interested that is going to link depend on conditions 

according to the needs of tourists and store the data in the 

user profile [2]. The data will help to understand the 

reasons for the preference choices of tourists and 

recommend the selection by being represented as 

ontology.  Besides, to look at the collaborative filtering 

used to boost the performance of a user’s overall interests 

and tastes including leading Geographic Information 

System (GIS). The GIS used to show a map for directions 

and to plan trips to the specific needs of an individual [3]. 
The purposes of this research are as follows. 

1) To study the characteristics of each type of     

recommendation system. 

2) To gather information about ontology technology. 

3) To proposed a framework for the development of 

ontology technology for online travel planning 

recommender system. 

II. TYPES OF RECOMMENDER SYSTEM  

Collaborative filtering recommendation is the 

suggestive data that is similar to other users favorable 

which can be dividing into two methods [4]. 

First, the technique that relies on memory, so it called 

Memory-based Techniques, and the other is the methods 

based model, or it called the Model-based Techniques [5]. 
The Technique that relies on memory to restore the 

visitor’s tourist destination information in the database to 

introduce the attraction sites to the others. However, on 

the  problem was the sparsity having only a few tourist 

attractions in the memory storage, so that make it harder  

to introduce the attractions and the system lacks the 

ability to expand to the large scale (scalability) of the in 

the database [1]. One of the widely used techniques is 

using the segmenting travelers with similar scores 
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because it can scale up to a larger storage in the database 

and introduce a system. But modeling is a technique that 

relies on cold start, which causes by a new item or 

information added to the system then the ratings also 

make it impossible to suggest that data to others [5] 

Content filtering recommendation is the similar 

information of the users in the past without a distinct 

resemblance to other users.  Because the data obtained 

from the records of the information used to calculate the 

similarity feature to the user's preference. This 

information is available from the source of accurate 

information (explicit) as the user to fill out a form and 

resources that are not unique (implicit) user data such as 

search history, and so on. 

Content filtering recommendation uses the method 

of comparing the data weight for the filter; later the 

system will match the preferences of the user in the past. 

One of the most popular techniques called the Term 

Frequency Inverse Document Frequency: TF-IDF) will 

look at the users’ profile especially frequency search 

keywords in the system [6] and Cosine Similarity to 

determine the similarity of searching words[7].              

The limitation is by using the same keyword system will 

show only the content those most favorable choices to the 

user (over-specialization)[5]. 

Hybrid filtering recommendation to introduce the 

positive side of collaborative filtering and content filling 

combine it together[8]. 

Knowledge-based filtering recommendation is the 

information about the user's preference and the nature of 

the item requested, which was never collect before. The 

system will recommend analyzing the nature of the data 

to refer to the user and detailed information, so the data is 

stored in the form of rules or ontology [9].    

Ontology uses to build a relationship of knowledge 

in the concepts which describes the Classes or Concepts, 

Relations, Axioms[8]. The instances ontology technology 

used to explain the experience concept by classification 

document the extent of interest matter. It can lead 

ontology technology applied in various fields such as 

Semantic Web for knowledge management electronic 

transactions (E-Business), Electronic Commerce  

(E-Commerce) and the search information [10].  The 

development of ontology is a process according to the 

concept of Noy and McGuiness [11]; it has a seven-step 

process as follows: 
 

 
 

Figure 1. Ontology development process 

 

III. RELATED WORK 

Issara Chuenta, Jaree Thongkam, Jiratta Phuboon-ob 

[13] developed the technology for the Ontologies system 

to guide travel information in the Northeast area of the 

country. The Ontologies development started from the top 

to bottom together with the hybrid systems, which based 

on the user command. The system is in the form of an  

“If-Then,” by conducting research in five phases:  

1. Diagnostic data collection and definitions, 2. Design 

and develop Ontologies technology based on Top-down, 

Bottom-up, and the Combination, 3. Mapping Ontologies 

with information technology tourism, 4. Information 

retrieval of ontologies mashes with Sematic Ontology 

Search (SOS) and 5. Evaluation. 

Pan Hua-li and Zhang Zhi-Jun[14] presented the 

application of Ontologies technology used to create the 

recommended individual traveler using the editor Protégé 

to create tourism information ontology and travel 

information ontology to modeling personalized 

recommendation tourism bases on tourism information 

ontology and combined with collaborative filtering 

algorithms to find similar users from Pearson similarity 

formula.  Also introduced tourism information that related 

to the distance of travel to reduce the time and make 

travel plans more efficient; therefore, it is a combination 

of tourism ontology with geographic information systems 

(GIS) together. 

         Olawande Daramola, Mathew Adigun and 

Charles Ayo[15] presents a tour guide system using 

ontologies system for the recommendation which bases 

on the Knowledge-based recommendation.  The operating 

system divides into three layers: the first layer is the 

introduction of such as tourist attractions, restaurants, etc. 

The second layer is a knowledge-based recommendation 

embedded in the tourist system, so it consists of a rule 

engine and a semantic matching engine. Lastly is the third 

layer, which refers to a group of Ontologies technology. 

IV. PROPOSED FRAMEWORK  

The introduction of this concept called ontologies 

technology applications.  The application uses to store 
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user profile information, travel information, and 

collaborative filtering recommendation system. 

 

 
 

Figure 2 Conceptual Framework 

 

1) Profile of the users has been filled out e.g., gender, 

age, geographical location and user’s preferences or 

interest.  

2) Data stored in the Ontology, which records the 

user's profile and travel information. User’s profiles is 

knowledge-based, which using rules to classify users’ 

personal interests or preferences.  

3) Collaborative filtering recommendation system will 

suggest, based on user ratings (scale 1-5) will be grouped 

by users who have similar histories. The ratings of users 

in each group will be used to guide travel information. 

4) The system will recommend attractions sites. The 

GIS used to show a map for directions. 

5) Users can be selected the attractions destination 

they prefer to use to plan a vacation. 

V. CONCLUSIONS 

A framework of developed an ontology technology for 
online travel planning recommender system has pointed 
out the differences of how each recommendation and the 
importance of ontologies technology to store users’ profile 
so that such methods are suitable for use in systems 
development. Although the evaluation of research is only a 
hypothesis but the literature review can give personal on 
tour information. Therefore, conclude that the concept of 
developed ontology technology for online travel planning 
recommender system can be used to introduce the tourist 
information preferences of individual visitors.  
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Abstract— this research was designed and developed 

terrestrial weather data storage device with 

microcontroller. This device used to collect sample data at 

the faculty of Science and Technology, Rajamangala 

University of Technology Tawan-ok. Data was collected 

every 5 minutes from 25 May 2016 to 12 June 2016. 

Sample data include features of date, time, temperature, 

relative humidity, light intensity, air pressure and rain 

occur, overall 5,191 records. Features that effect a chance 

of raining were chosen by a Best First Search method. 

These features were temperature, relative humidity and air 

pressure. Sample data were grouped into 5 groups. All 

groups of data used to create a model by decision tree 

classification method, then use model to find decision 

rules and testing by 10 Fold–Cross Validation. The test 

result shows that group data can forecast raining with 

accuracy at 97.1, 93.1, 95.1, 95.8 and 98.3 percent 

respective group order. 
Keywords- forecast; micro-controller; data mining; 

decision tree 

I.  INTRODUCTION 

Weather forecasts can understand the phenomenon of 
nature. Weather forecast for identifying climate was 
important to prevent damage to human life or asset [1]. For 
studied and monitor the variety of weather has used 
Knowledge Discovery in Database technique. Things like 
the weather forecast for flood prevention, air traffic 
control, agriculture or fisheries make human life easier and 
secure.  

Today’s weather is very varied. There may be rain, 
cold or hot in one day. Normally raining forecast use aerial 
photographs from satellite to predict a chance of rain in a 
form of a percentage by area. Many times that forecast 
method predict a high chance of rain, but not a single drop 
in that area. 

II. RELATED WORKS 

Pornpimon Na-nakorn [2] has developed the weather 
forecasting model using neural networks a case study of 
meteorological department of Thailand. That used Radial 
Basic Function by MATLAB program for analyzing the 
parameters of weather, like a cloud, dew point 
temperature, air pressure, relative humidity, temperature, 
wind speed and wind direction. This research analyzed the 
data of Chanthaburi, Chiang Rai, Chonburi and Phuket 
provinces. Results showed highest rainfall forecast 
accuracy at 95.46%, 95.36%, 97.98% and 97.03% 
respectively. 

Nikam, V.B.and Meshram, B.B. [3] has developed 
modeling rainfall prediction using data mining by using a 
bayesian approach. They used 36 parameters of weather 
for predicting rainfall at Pune City, Mumbai City and 
Delhi City. But out of these 36 features they have used the 
station level pressure, mean sea level pressure, 
temperature, relative humidity, vapor pressure, wind speed 
and rainfall only. Results showed highest rainfall forecast 
accuracy at 93.52%, 90.69% and 96.15% respectively. 

Animesh Maitra, Rohit Chakraborty and Soumyajyoti 
Jana [4] have predicted of convective rainfall using multi-
technique observations. They are monitoring of brightness 
temperature at 31.4 GHz, the frequency having a strong 
absorption due to liquid water, can give an estimate of rain 
accumulation with a prediction efficiency about 80% and a 
lead time of 75 minutes. The atmospheric electric field 
shows definite changes before convective rain. 

 
Pongpat Singsri, Jakkarin Suksawatchon and Ureerat 

Suksawatchon [5] apply of classification techniques for 
factor analysis influencing quail gender identification 
considering from external factors of quail eggs. They were 
studies including decision tree, Support Vector Machine 
and Multilayer Perceptron technique and evaluated model 
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by 10-fold cross validation. The result showed decision 
tree achieved highest accuracy 77.46% for classified quail 
gender after birth. 

III. MATERIALS 

This research was developed a device for collecting 
weather data by using micro-controller and was connected 
to other sensors like real time clock, temperature and 
humidity Sensor, luminosity sensor, barometric pressure 
sensor and raindrop sensor [6]. 

Arduino Mega 2560 is a micro-controller board based 

on the ATmega2560, as shown in Figure 1. It has 54 

digital input/output pins, 16 analog inputs, 4 Universal 

Asynchronous Receiver Transmitters, a 16 MHz crystal 

oscillator, a USB connection, a power jack, an In Circuit 

Serial Programming header, and a reset button. It contains 

everything needed to support the microcontroller; simply 

connect it to a computer with a USB cable or power it with 

an AC to DC adapter or battery to get started. The Mega is 

compatible with most shields designed for the Arduino 

Duemilanove or Diecimila model. 

 
Figure 1.  Micro-controller board1. 

Real Time Clock (RTC) was Inter-IC Communication 
module incorporates the DS1307 and the 32K EEPROM 
storage, as shown in Figure 2. It has a DS18B20 
temperature sensor on board. It comes with a LIR2303 
rechargeable lithium battery, and a charging circuit is 
included in the module. When the temperature sensor is 
off, the Real Time Clock module can run for 1 year on a 
single charge. 

 

Figure 2.  Real Time Clock module2. 

Temperature and Humidity Sensor used for measure 
humidity and temperature with a single wire digital 
interface, as shown in Figure 3. The sensor provides a pre-
calibrated digital output. The temperature and humidity 
sensor can gets up to 0.3 degree in temperature, 2% in 

                                                         
1 http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-

boards-made-in-italy/arduino-mega-2560-10-detail.html 
2 http://thaieasyelec.com/products/development-boards/tiny-rtc-i2c-

modules-detail.html 

relative humidity, and good for -40 to 125°C temperature 
readings ±0.5°C accuracy. 

 
Figure 3.  Temperature and humidity sensor3. 

The luminosity sensor was advanced digital light 
sensor, as shown in Figure 4. Ideal for use in a wide range 
of light situations. This sensor is more precise, allowing 
for exact lux calculations and can be configured for 
different gain/timing ranges to detect light ranges from up 
to 0.1 - 40,000 lux on the fly.  

 
Figure 4.  Luminosity sensor4. 

Digital barometric pressure sensor, as shown in Figure 
5. That uses Micro Electro Mechanical Systems (MEMs) 
technology to give accurate pressure measurements 
between 50kPa and 115kPa. Average current consumption 
is 10 µA at one measurement per second. 

 
Figure 5.  Barometric pressure sensor5. 

Rain drop sensor use for monitor raining. It can sent 
both signal with analog and digital. Control panel board 
size 3x1.6 mm. and large area of raindrop detection board 
5.4x4.0 mm. As shown in Figure 6 

 
Figure 6.  Rain drop sensor6. 

                                                         
3 http://thaieasyelec.com/products/sensors/humidity-temperature/grove-

temperature-humidity-sensor-pro-dht22-340-detail.html 
4 http://thaieasyelec.com/products/sensors/light-color/adafruit-tsl2561-

digital-luminosity-lux-light-sensor-breakout-1168-detail.html 
5 http://thaieasyelec.com/products/sensors/barometer-

pressure/mpl115a1-barometric-pressure-sensor-breakout-detail.html 
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IV. METHODS 

Synoptic weather forecast system with micro-
controller can connect to database for collecting data every 
5 minutes, analyzed by classification technique with 
decision tree model to find decision rule and calculate 
accuracy of model and used these results to real time 
process of environment data for rainfall prediction.  There 
are five steps as shown in Figure 7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.  Proposed method framework. 

                                                                                           
6 http://thaieasyelec.com/products/sensors/liquid-air-level-

flow/raindrops-sensor-module-detail.html 

 

A. Data collection and Data Representation 

This study used data were obtained from environment 

in Computer Laboratory, Faculty of Science and 

Technology, Rajamangala University of Technology 

Tawan-Ok, Bang Phra Campus. The device can collect 

data every 5 minutes and began collecting data on May 

25, 2016 until June 12, 2016, overall 5,191 records. The 

details of factors as shown in Table I. 

TABLE I.  THE ENVIRONMENT FACTORS OF INPUT DATA 

Date  Represented by Actual value 
Time  Represented by Actual value 
Temperature (temp)  Represented by Actual value 
Relative Humidity (RH)  Represented by Actual value 
Light Intensity (LI)  Represented by Actual value 
Air Pressure (AP)  Represented by Actual value 
Rain Occur 
Yes 
No 

  
Represented by 
Represented by 

 
YES 
NO 

 

B. Create Subsets 

To divided data into four group with time series, in this 
paper we prepared the various data groups by divided data 
into four groups as shown the details in Table II. 

TABLE II.  DATA GROUP DETAILS 

Group of data Number of data 
(Record) 

1)  All data 5,191 
2)  Before rainfall 3 hour until stopped 
raining 

824 

3)  Before rainfall 2 hour until stopped 
raining 

705 

4)  Before rainfall 1 hour until stopped 
raining 

591 

 

C. Feature Selection 

To find the best factors of each data groups, in this 
paper we used CfsSubsetEval method by Best First Search 
technique in WEKA 3.8 program as shown the details in 
Table III. 

TABLE III.  FACTORS IN EACH GROUP DETAILS 

Group 
number 

Factors 

1 Relative Humidity , Temperature, Air Pressure, Rain Occur 
2 Relative Humidity , Temperature, Air Pressure, Rain Occur 
3 Relative Humidity , Temperature, Air Pressure, Rain Occur 
4 Relative Humidity , Temperature, Air Pressure, Rain Occur 

 

D. Classifier Model 

To find the best accuracy of each data groups, in this 
paper we used decision tree method by J48 (C4.5) 
algorithm in WEKA 3.8 program and adjust the values of 
minimum number object parameter between 2 – 50. 

 

A.  Data collection and Data Representation: 

To collect seven factors (date, time, temperature, 

relative humidity, Light intensity, air pressure and 

the rain) 

B.  Create Subsets: 

To divided data into four group with time series. 

(<1> All data sets, <2> Before rainfall 3 Hour, <3> 

Before rainfall 2 Hour and <4> Before rainfall 1 

Hour) 

C.  Feature Selection: 

To used CfsSubsetEval method by Best First 

Search technique in WEKA 3.8 program [7] to 

choose best factors influence the rainfall in each 

groups of data. 

D.  Classifier Model: 

To used decision tree technique (algorithm J48) by 

WEKA 3.8 program. 

E.  Experimental Results: 

To evaluate performance by find suitable factors 

that influence rainfall and to comparing each 

groups of data. 
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E. Experimental Results 

This research evaluates the performance by finding 
suitable factors that influence rainfall and to comparing 
each group of data which are illustrated in confusion 
matrix. Confusion matrix was a specific table layout that 
visualizes performance of algorithm as shown in Table IV. 
In confusion matrix has some values were used to compute 
accuracy, recall and precision [8] as shown in equation (1), 
(2) and (3) 

TABLE IV.  CONFUSION MATRIX 

 Predicted 

Actual Class No Rain Rain 
No Rain True Negatives (TN) False Negatives (FN) 

Rain False Positives (FP) True Positives (TP) 

 
Accuracy was the value of performance of model 

prediction. Can calculate by all amount of true prediction 
divide by all data. 

 Accuracy = ((TP + TN) / TP + TN + FP + FNx 100 

   Recall or true positive rate was value of ratio model 
prediction was true from all true. Can calculate by amount 
of true prediction divide by all data in class. 

 Recall = TP / (TP + FN) () 

 Precision or Positive Predictive Value was the value 

of model can prediction correctly. Can calculate by 

amount of true prediction divide by all of the predicted 

results in same class. 

 Precision = TP / (TP + FP) () 

V. RESULTS AND DISCUSSION 

TABLE V.  CONFUSION MATRIX OF ALL DATA 

 Predicted 

Actual Class No Rain Rain 
No Rain 4,708 24 

Rain 129 330 

TABLE VI.  CONFUSION MATRIX OF BEFORE RAINFALL 3 HOUR 

UNTIL STOPPED RAINING DATA 

 Predicted 

Actual Class No Rain Rain 
No Rain 350 15 

Rain 25 434 

TABLE VII.  CONFUSION MATRIX OF BEFORE RAINFALL 2 HOUR 

UNTIL STOPPED RAINING DATA 

 Predicted 

Actual Class No Rain Rain 
No Rain 227 19 

Rain 13 446 

 

TABLE VIII.  CONFUSION MATRIX OF BEFORE RAINFALL 1 HOUR 

UNTIL STOPPED RAINING DATA 

 Predicted 

Actual Class No Rain Rain 
No Rain 126 6 

Rain 4 455 

 
When considering confusion matrices, we will select 

group of data that provide the highest True Positives (TP) 
and True Negatives (TN). From a table, fourth group can 
predict accuracy of rain 445 from 459 and not rain 126 
from 132 respectively. Therefore, we can conclude fourth 
group can predict rainfall with highest correctly. 

The highest accuracy of this research was shown in 
table IX.  We can conclude that the data of fourth group 
and four factors as Relative Humidity, Temperature, Air 
Pressure and The Rain gives highest accuracy to 98.31%. 

TABLE IX.  THE ENVIRONMENT FACTORS OF INPUT DATA 

Group No. Recall Precision Accuracy (%) 
1 0.9322 0.7190 97.0526 
2 0.9666 0.9455 95.1456 
3 0.9591 0.9717 95.4610 

4 0.9870 0.9913 98.3079 

 

VI. CONCLUSION 

All above mentioned, we studied to find factors of 
environment influence rainfall. From our previous work 
[2], [3] this research result was similar and give the highest 
accuracy to predicted rainfall more slightly than others. By 
can forecast raining with accuracy at 97.1, 93.1, 95.1, 95.8 
and 98.3 percent respective group order. 

All of the results that was showed, just a preliminary 
study and collected data in a short time. Moreover  
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Bang 
Phra Campus was specific area because this place was 
between mountain and seashore, the eastern area nearly 
Khao Rang and Khoa Kheow, the western area nearly 
Bang Phra Seashore. 

However, we still further study and perform an 
experiment to find the appropriate factors and classifier 
model for very short range forecast or short range forecast 
of rainfall with only using data from micro-controller. 
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Abstract -- This study aimed to investigate the 

functions of the Geometric Road Design and collect the 

feedback from experts on the functions required in the 

development of application for Horizontal Curve 

Design. This research is a part of a study of creating a 

Geometric Road – Horizontal Design application using 

5 survey-engineer expert interviews. 

 The study indicated that the functions of the 

Geometric Road – Horizontal Curve Design consist of 

Calculation methods for Circular Curves, Transition 

Curves, and Spiral Curves and support functions for 

Application such as Design Image and Calculated Data 

Display on screen function, Image Plot function on 

smartphone or tablet and wireless printer, data storage 

and data duplication through internet and wireless 

networks. 

 
 Keywords ; Geometric Road Design; application 

 

I. INTRODUCTION 

 

A. Important of issues 

 At the present time, computer systems are used 

for engineering design and information processing. 

Most of them are carried out in laboratories or offices. 

But there are some engineering works, in particular 

have to collect data out in the field which is Survey 

Engineering. Especially for the Roadway Design which 

requires a real field survey working to do site  

measurement, calculation, plot the survey result to 

check for the problem. And have to go back to the site 

to edit and adjust the survey result which time consume 

and  caused the expenses. If the mistake can be checked 

immediately using a wireless device such as a 

smartphone or tablet which can be worked as equivalent 

as the personal computer system but it is better because 

it can be in hand to use anywhere anytime. Moreover, 

they can display images and print out as well. 

  From the above reason, that brings in the study 

of the development of Geometric Road – Horizontal 

Curve Design application. 

  

II. RESEARCH OBJECTIVES 

 

1) To study Design functions of the Geometric Road 

- Horizontal Curve Design 

2) Collect feedbacks from experts on the Design 

functions required for the development of Geometric 

Road - Horizontal Curve Design application. 

 

III. THEORY AND RELATED RESEARCH 

 

Road design is a form composition applies to 

the road safety principles. Road is the transportation 

related to Traffic Engineering from design determining 

the type of road, construction, quality control to Road 

Networks and Traffic Networks. The road will be 

constructed to accommodate the travel of the vehicles. 

Construction of the road will be used the Geometric 

Design that consists of Road Alignment Design, Curve 

Design, Sight Distance, and Intersection Design etc. 

Road Construction must consider the size, the weight, 

motion of the vehicles and the effects that will impact 

the movement of vehicles. 

 

A.  Guidelines for Geometric Road Design  

Geometric Road Design considers the following 

criteria. 

1) The capacity to handle traffic volumes with 

various types and speed of vehicles. 

2) Provide security and confidence to the drivers. 
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3) Avoid the immediate changes of road 

alignment; curves, slopes, slope distances and 

sight distance. 

4) Having necessary facilities and traffic control 

systems such as Signal Control Sign, etc. 

5) Taking into account for the savings of 

construction and maintenance. In addition, the 

road design should also consider the aesthetics, 

the satisfaction of road users or people living 

nearby, society benefit and take into account 

about the pollution potential. 

 

 

B. Design Standards for Geometric Design 

Ministry of Transport and Communications 

Department of Thailand upheld the design using 

standard from American Association of State Highway 

Transportation Officials, (AASHTO) [6] which consists 

of: 

1) Design Speed                        
2) Lane Widths 

3) Shoulder                                          

4) Horizontal Curves 

5) Vertical Curves                                     

6) Minimum and Maximum Grades 

7) Cross Slopes                              

8) Superelevation  

9) Stopping Sight Distance  

10) Horizontal Clearance 

11) Vertical Clearance  

 

C. Horizontal Curve Design  

Horizontal Curve designs to have safety factor, the 

values that have to be consistent are; Speed design (V), 

Radius of Curve (R), Superelevation (e) and Side 

Friction (f). These values must be balanced for speed 

design. Another important and necessary factor for 

safety design is Horizontal Sight Distance. It will be 

used to design curves that have lateral sight obstruction. 

The corresponding values are Radius of Curve (R), 

Offset Distance (M), Stopping Sight Distance (S) and 

Length of Curve (Lc).  Another important factor of 

Sight Distance for safety is Stopping Sight Distance and 

Passing Sight Distance. To design the safe route, at 

least, the prescribing of Stopping Sight Distance for 

stop points need to specify all along the route. 

 

Horizontal Curve consists of Circular Curve, Spiral 

Curve and Superelevation. 

 

1) Circular Curve 

Circular Curve is a part of the circle that 

connects between two symmetrical tangent lines: the 

distance from point PC to point PI are called Back 

Tangent (BT) and the distance from the point PI to point 

PT are called Forward Tangent (FT).  

Circular Curve have 2 types; Simple Circular 

Curve and Reverse Curve. For Reverse Curve 

commonly, is used for Alignment Design such as 

motorways and railways. Mostly, it is used for high 

speed alignment. The driver can control the turn easily 

with gradually radius changes with longer distance. 

Reverse Curve has longer length of the radius changes 

than the Simple Circular Curves. With a shorter radius, 

make the driver has to control the car to turn 

immediately. While turning, the car will have 

tremendous centrifugal force. If the car speeds exceed 

the design limited speed, it may cause an accident. 

BC = Beginning of curve 

PC  = Point of curve 

PI  = Point of Intersection 

EC = End of curve 

PT  = Point of tangent 

T  = Tangent distance 

Lc  = Length of circular curve 

LC  = Long chord or Length of chord 

E  = External distance 

M  = Mid-Ordinate 

c,  = Tangent Deflection Angle 

Dc   = Degree of curve 

Rc  = Radius of circular curve 

R = Radius 

 

Formulas for Circular Curve Design 

T  =   Rc(tan  c/2)                         

E     =   Rc (sec c/2 -1)                

M    =   Rc(1- cos  c/2)                 

L   =   100(c/D)                    

Dc   =   5729.57795/Rc               

LC  =   2 Rc (sin c/2)                 

PC Sta.  =   PI Sta. - T 

PT Sta. =   PC Sta. + Lc   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.  Circular Curves [7] 

 

Reverse Curve consists of; 

a) First section of Reverse Curve will connect the 

TS to SC. Perhaps it’s known as Connecting 

Curve because this first part connect between 

the Tangent and Transition Curve. 

b) Second section is part of Circular Curve from 

point SC to CS 

c) Third section connects between Transition 

Curve and the Tangent or point CS to ST   
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Reverse Curve concept comes from the idea of the 

centrifugal force. From the formula, F = Mv2/r will 

increase when the constant changes which depends on 

the time. For example, If the speed increases or radius 

decreases the Force will increase. With constant speed 

and constant distance, will have: 

F   I  Mv2/r 

         If   I    1/r 

                             I r  =   K 

    

        When I r  =   L r = K  

        And 

 I =  Distance 

 L   =  Length of curve 

 R  =  Radius of curve 

 K  =  Constant 

2) Spiral Curves or Transition Curves    

 

To perform the curve design for high speed 

vehicles, designers commonly use spiral curve. This 

curve is a Horizontal Curve that can be connected to the 

other curves or connected to each other.  In design, it is 

used from one curve connect to another type of curve. 

It’s used for Sharp curve, Interchange, and Intersection. 

It will help the driver can easily control the car, help to 

balance the car while turning using the high speed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.  Symmetrical  Spiral Curves [7] 

 

TS or TC   =   Tangent to Spiral 

SC  =   Spiral to Curve 

CS  =   Curve to Spiral 

ST or CT  =   Spiral to Tangent 

L’   =   Length of Spiral, from TS to 

any point along the spiral 
Ls          =   Length of Spiral, from TS to 

SC or ST to CS Length of 

Spiral 

            =   Spiral angle from tangent to 

any point on the spiral 

s          =   Spiral angle from tangent to SC 

            =   Deflection angle  form tangent 

to any point along the spiral 

c          =   deflection angle from tangent 

to SC 

D           =   Degree of spiral curve at any 

point 

R           =   deflection angle from tangent 

to TS and ST 

DC        =   Degree of simple curve 

Rc         =   Radius of simple Curves 

y           =   Distance along tangent to any 

point on the spiral 

 Yc         =   Distance along tangent 

from TS to point at right angle 

to SC 

x           =   Offset distance (right angle 

distance) from tangent to any 

point on the spiral 

Xc         =   Offset distance (right angle 

distance) from tangent to SC 

P            =  Length of throw or the distance 

from tangent that the circular 

Curves has been offset 

K           =  Distance along tangent from 

TS to PC of new Curve 

Ts         =  Spiral tangent distance  

Es          =  External distance of the simple 

Curves 

LC        =  Long Chord 

LT         =  Long tangent 

ST         =  Short tangent 

s          =  Angle of Intersection 

 

Formulas for Spiral Curve Design 

Ls   =  200(s/Dc) 

  =  (L’/Ls) s    

c  =    (s/3) – Cs    

Cs   =    0.0031 s3  (Second) 

  =  c (L’/Ls)2  

Es =  (Rc + P)(sec ½ s) – Rc  

Ts  =  (Rc + P )(tan ½ s )+ k  

Xs  =  L’ – (L (5/40) Rc2 Ls2) 

Ys =  ((L’3/6)Rc Ls) – (L’(7/336) R3 Ls3) 

 

3)  Superelevation 

 

This is the way to have surface of the road on the 

curve having suitable slope angle toward the center of 

curve. While the car is moving toward the curve, with 

physics theory, there will be a force acting to the car 

which may cause the car to overturned or plowed out 

beyond the curve or very hard to control the car if the 

curve was not designed related to the speed of car. The 

force is the Centrifugal Force (Cf). This kind of force 

will happen to the car while running along the curve. 
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Therefore, it is necessary to eliminate the centrifugal 

forces that arise by elevation method. 

Cf   Force’s inversely proportional to radius, 

Cf     1/R 

Cf   Force’s proportional with speed  

(Velocity  =  V), 

           Cf    V   

then 

Cf    = Wt V
2 / (g Rc) 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.  Centrifugal Force Cf
  [2] 

 

by 

 Cf  =  Centrifugal force 
 Wt =  Weight of vehicle (km) 

 V =  Vehicle Speed (km/hr) 

 Rc =  Radius of Curvature (m) 

 G =  Acceleration due to gravity (9.8 m/sec2) 

 F =  Friction of wheel with road surface 

          =  Wt  cos   

t =  Coefficient of side friction 

tan   =  Se  = Slope 

 

Force Cf  and Wt  are decomposed into two 

composed forces.  The force that perpendicular to the 

inclined plane will cause the stability for the car while 

the car is running in curve. The car will not escape from 

the center, let the driver feel like  driving on the flat 

road. 

 

Formula, to use of the minimum coefficient of 

friction to have maximum elevation curve [5].  

 

Se      = (0.004 V2)/Rc 

 

IV. RESEARCH METHODOLOGY 

 

To study the Design functions for Geometry Road - 

Horizontal Curve Design.  There are steps and 

procedures as shown below: 

 

A. Study and perform data collection 

Study concepts and theories related to the 

calculation of the Geometric Road – Horizontal Curve 

Design which has the data related to; 

 

1) Guidelines for Geometric Road Design. 

2) Design Standards for Geometric Design using 

Ministry of Transport and Communications 

Department of Thailand standard, upheld the 

design using standard from American 

Association of State Highway Transportation 

Officials, (AASHTO). 

3) All necessary parameters for Horizontal Curve 

Design to match with the safety standard. 

4) Study the device and the computer language 

used to develop applications. 

 

B. Analysis and Design Application 

After study, will do analysis and design of the 

following; 

1) Database Design 

2) Design to data collection, calculation method 

and display for communication between user 

and the system. 

3) Design necessary Reports to the requirement. 

 

C. Improved  functions 

After design the application, will bring Design 

Application with Interview form to consult with 

engineering experts to get their advices regarding 

functions of Geometry Road – Horizontal Curve Design 

Application to use for application improvement. 

 

V. CONCLUSIONS 

With the design and the suggestions from 

experts will be used for the application development. 

Functions designed for the Geometry Road - Horizontal 

Curve Design method will consist of: Circular Curve, 

Reverse Curve, Spiral Curve with various features 

supported the Application that consist of; Image and 

Calculated Data Display feature, Picture Plot feature on 

smart phones or tablets and wireless printers, Calculated 

Data Storage and Data Duplication, support working 

communication anywhere – anytime through internet 

networks or wireless networks. 

 

 

References 
 

[1] Arnas prathansub, “Road design standard and safety.” 29 August 

2553. [online] Available: 

http://www.tisi.go.th/seminar/file/114346918.pdf  

[2] Jeerapat  Chotickai, Highway Engineering. Kasetsart University 

Press,  2012: 164 

[3]  Piya Tavichai, “Traffic concept and theory.”  15 december 2014. 

[online] Available: http://www.trafficpolice.go.th/download/ 

[4] Songkram Cheidwongsung, “Geometric design.” 15 december 

2014. [online] Available: http://kmcenter.rid.go.th/kcdesign/dblog/ 

wp-content/uploads/2008/09/Geometric%20Design.pdf 

[5] Surames Piriyawat, “Route Survey.” 2010. [online] Available: 

http://www.surames.com/index.php?lay=show&ac=article 

&Id=538840835&Ntype=3 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

25



[6] TheNile Nile, “Design Standards for Geometric Design.” 25 

February 2013.   [online] Available: 

http://civil3du.blogspot.com/2013/01/road-design.html 

[7] Yunyong Subsukamnuay, .“Circular Curve.”  Route Survey. 

Panukit Subsukamnuay, 2013. 177,380. 

  
 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

26



Pattern of Data Flow Diagram Class 

Naravut Pattanotai1 

 
1Faculty of Science and Technology 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi Campus 

Suphanburi, Thailand 

450 Moo. 6 Supanburi- Chainat Road.Ban Sam Chuk, Suphan Buri, Thailand 72130 

Tel: Phone, +66 89 224 4961 

naravut.p@rmutsb.ac.th 

 

 

 

 

Abstract—Data flow diagram (DFD) is still widely used 

in the software development. The syntax errors in DFD 

can occur when the diagrams are not following its rules. 

This work purposes the pattern for DFD classes based on 

purposed formalized syntax rules of DFD. The example 

results show how to facilitate data flow diagramming and 

also to reduce syntax errors of DFD by object-oriented 

style, which can use in the future other works. 
Keywords-data flow diagram; data flow diagram rules; 

data flow diagramming; class pattern 

I.  INTRODUCTION 

Although the object-oriented analysis and design has 
introduced, the structured system analysis is still widely 
used in the software development. The most commonly 
used diagram in the structured system analysis is the data 
flow diagram. DFD illustrates the processes which 
transform the data within the system. DFD has its symbols 
and rules. The errors in DFDs can occur when the 
diagrams are not following its rules. There are many tools 
to data flow diagramming. Some tools are drawing tools 
and some are modeling tools. This work will present DFD 
in object-oriented form to facilitate data flow diagramming 
and also to reduce syntax errors. 

II. OVERVIEW OF DFD 

DFD is a graphical system model which illustrates the 
movement of data between external entities and the 
processes and data stores within a system. Truly, DFD 
focuses on the processes which are performed, not on data.   
There are four elements or symbols in DFD and there are 
two commonly used styles of each graphical symbol, one 
set developed by Gane and Sarson and the other by 
DeMarco and Yourdon. These symbols were shown in 
Table I. [1] 

An external entity is a person, organization, or other 
system which is external to the system, but supplies data 
inputs or accepts data outputs. 

A data flow is a single piece of data, or a logical 
collection of several pieces of information. 

A process is an activity or a function which is 
performed for some specific business reason. 

 

TABLE I.  DFD SYMBOLS STYLES 

DFD Element 
Gane and Sarson 

Symbols 

DeMarco and 

Yourdon Symbols 

External entity 

 

 
 

 

 

Data flow 

 

Name 

 
 

 

Name 

 

Process 

 

 

 

 
 

Data store 
 

D1 Name 
  

 

D1  Name 
 

 
A data store is a collection of data that is stored in 

some way. 
There are two fundamentally different types of 

problems which can occur in DFDs: syntax errors and 
semantics errors. Syntax errors can occur when the 
diagrams are not followed to the rules of the DFD. 
Semantics errors can occur when the meaning of the DFDs 
is not accurately describing the business process being 
modeled. Syntax errors are easier to find and fix than 
semantics errors, because there are clearly rules which can 
be used to identify them. [2] 

III. SYNTAX RULES OF DFD 

The syntax rules of each DFD element are as follows: 

A. External entity 

1) Every external entity must have a unique name. 

2) Every external entity must have at least one input 

or output data flow. 

1 

Name 

 

Name 
 

Name 

1 
 

Name 
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B. Data flow 

1) Every data flow should have a unique name. 

Because the process changes the data input into a 

different data output in some way. Therefore output data 

flows usually have different names from input data flows. 

However, there is some process which just passes the data 

to another without changing it. Therefore, this rule can 

overlook. 

2) Every data flow must connect to at least one 

process. 

3) Data must flow only in one direction. 

C. Process 

1) Every process must has a unique name. 

2) Every process should have at least one input data 

flow. A process without any inputs, but produces outputs 

is called a miracle error because output data miraculously 

appear. However, this can appear when that process issues 

a trigger output based on an internal time clock. 

3) Every process must have at least one output data 

flow. A process without any outputs, but receives inputs is 

called a black hole error. 

D. Data store 

1) Every data store must have a unique name. 

2) Every data store must have at least one input data 

flow. 

3) Every data store should has at least one output 

data flow. If there is only an output, this data store would 

be an external entity. 

IV. FORMALIZED SYNTAX RULES OF DFD 

From syntax rules of DFD, the summary of all possible 
data flows which can connect from one DFD node 
(external entity, process, and data store) to another node 
was shown in Table II. 

TABLE II.  CONNECTION BETWEEN DFD NODES RULES 

End node 
 

Begin node 

External 

entity 
Process Data store 

External entity    

Process    

Data store    

 
Note that, a process cannot send a data flow to itself, it 

must send to the other process. 
Finally, the summary of input and output data for each 

DFD node was shown in Table III. 

TABLE III.  INPUT AND OUTPUT DATA OF DFD NODES RULES 

DFD node Input Output 

External entity must 

Process should must 

Data store must should 

V. PATTERN OF DFD CLASS 

This work purpose seven classes based on purposed 
formalized syntax rules of DFD. 

A. DFDElement class 

The DFDElement class is the super class for each DFD 
element. This class has a name property because each 
DFD element has its name. And this class is an abstract 
class to avoid instantiating object. 

B. DFDNode class 

The DFDNode class is the super class for all elements 
which are node in the DFD. This class extends from the 
DFDElement class and has three properties: No, HasInput 
and HasOutput. The second and third properties is the flag 
for checking input or output data. This class is also an 
abstract class to avoid instantiating object. 

C. ExternalEntity, Process, and DataStore class 

These three classes are defined for specifying each 
type of DFD node. These classes extend from the 
DFDNode class and can instantiate. 

D. DataFlow class 

The DataFlow class is defined for representing a data 
flow, which is a connection between DFD node. This class 
extends from the DFDElement class and has two 
DFDNode properties. The former is for the beginning 
node, the latter is for the end node. The DataFlow class 
also has four types of constructor for instantiation all 
possible connections between DFD nodes from rules in 
Table II. The first parameter of these constructors is the 
beginning node and the third is the end node. The second 
parameter is the flow name and is kept in the Name 
property. 

The summary of relationships of these first six classes 
is shown in Fig. 1. 

 

 
Figure 1.  Relationships between all DFD element classes 
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E. DFD class 

The DFD class is defined for representing a single data 
flow diagram. This class has the AddFlow method to add 
DataFlow objects and keep these objects in the Flow 
HashSet. This class also has the Validate method to get all 
error and warning messages and the ToDiagram method 
for generating a data flow diagram. The class diagram of 
DFD class is shown in Fig. 2. 

 

 
Figure 2.  Class diagram of DFD class 

var shop = new DFD(); 

 

var eOwn = new ExternalEntity("Shop Owner"); 

var pLog = new Process("Login"); 

var ownUPlog = new DataFlow(eOwn,  

  "Username, Password", pLog); 

shop.AddFlow(ownUPlog); 

 

var eEmp = new ExternalEntity("Employee"); 

var empUPlog = new DataFlow(eEmp,  

  "Username, Password", pLog); 

shop.AddFlow(empUPlog); 

 

var sUac = new DataStore("User Account"); 

var uacURlog = new DataFlow(sUac,  

  "User role", pLog); 

shop.AddFlow(uacURlog); 

 

var logURown = new DataFlow(pLog,  

  "User role", eOwn); 

shop.AddFlow(logURown); 

 

var logURemp = new DataFlow(pLog,  

  "User role", eEmp); 

shop.AddFlow(logURemp); 

 

shop.ToDiagram(); 

Figure 3.  Code of Login Process DFD 

 
Figure 4.  Login Process DFD 

VI. EXPERIMENTATION AND RESULT 

To evaluate the proposed DFD class pattern, this work 
implements these classes by using C# programming 
language. The result from the ToDiagram method in the 
DFD class is a html file which contains a JavaScript code 
that drawing a data flow diagram. This work uses  
jsPlumb toolkit [3] to draw a data flow diagram. 

This work uses the shop system to be the case study for 
experimentation. This shop system has two external 
entities: Owner and Employee. To diagraming the Login 
process, the source code is shown in Fig. 3 and the 
resulting diagram is shown in Fig. 4. 

If the resulting diagram has any syntax error, the 
message will show. There is one error in Fig. 4 because 
there is not any output data flow from the User Account 
data store. 

The complete level 0 DFD of the shop system is shown 
in Fig. 5 and the complete source code of this diagram is 
shown in Fig. 6.  

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

This work purpose seven classes based on purposed 
formalized syntax rules of DFD, which can use as the 
pattern for DFD class. This work also shows how to use 
these classes and the resulting diagrams. These examples 
show how to diagram by object-oriented style, which can 
use in the other works. 

However, in 2010-2011, Ibrahim and Yen [4-6] 
formalized the DFD rules for consistence check between 
the context diagram and level 0 DFD. They also developed 
the tool for drawing and checking the consistency of these 
two diagrams. Their works did not show how to 
implement their tool and only focus on the context 
diagram and level 0 DFD. While this work focuses on 
proposing the pattern of DFD class by object-oriented 
programming. To check consistency through all levels of 
DFD and context diagram in object-oriented style will be 
addressed in further developments. 
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Figure 5.  Level 0 DFD of the shop system 

 

var shop = new DFD(); 
 

//ExternalEntity 

var eOwn = new ExternalEntity("Shop Owner"); 

var eEmp = new ExternalEntity("Employee"); 
 

//Login Process 

var pLog = new Process("Login"); 

var sUac = new DataStore("User Account"); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn, 

  "Username, Password", pLog)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eEmp,  

  "Username, Password", pLog)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sUac,  

  "User role", pLog)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pLog,  

  "User role", eOwn)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pLog,  

  "User role", eEmp)); 
 

//Maintain User Account Process 

var pMua = new Process("Maintain User Account"); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,  

  "User account info", pMua)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pMua,  

  "User account info", sUac)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sUac,  

  "List of user account", pMua)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pMua,  

  "List of user account", eOwn)); 
 

//Maintain Product Process 

var pMpd = new Process("Maintain Product"); 

var sPro = new DataStore("Product"); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,  

  "Product info", pMpd)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pMpd,  

  "Product info", sPro)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sPro,  

  "List of product", pMpd)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pMpd,  

  "List of product", eOwn)); 
 

//Sale Product Process 

var pSal = new Process("Sale Product"); 

var sSal = new DataStore("Sale Info"); 

var sSde = new DataStore("Sale Detail"); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eEmp,  

  "Product barcode", pSal)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sPro,  

  "Product info", pSal)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,  

  "Product info", eEmp)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,  

  "Sale info", sSal)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,  

  "Sale detail", sSde)); 
 

//View Sale Info 

var pVsi = new Process("View Sale Info"); 

shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,  

  "Sale date", pVsi)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sSal,  

  "Sale info", pVsi)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(sSde,  

  "Sale detail", pVsi)); 

shop.AddFlow(new DataFlow(pVsi,  

  "Sale info", eOwn)); 
 

shop.ToDiagram(); 

Figure 6.  Code of level 0 DFD of the shop system 
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Abstract - the objective of this article is to 

study information of elders and supporting 

functions for elderly health care, and to collect 

recommendations from the experts regarding 

necessary functions needed for application 

development. This research is a part of Elderly 

Health Care Application Development Case 

Study on a wireless device using 3 expert 

interviewing methods. 

The study indicated that supporting functions 

of the Elderly Health Care Application on the 

wireless device consist of Personal Information 

Management System, Healthcare Management 

System, Appointment Management System 

and Reminder Management System.  This 

application is developed by the Cordova 

software because this software can develop 

applications which support multiple platforms, 

including Android, Window, and IOS. 

 
Keywords: elderly; Health; Application 

 

I. INTRODUCTION 

Many research indicated the number of 

Thai elder which would increase to 20% in 

2023. Thai life styles will effect to physical 

health and mental health. For physical health 

need to have development guidelines and 

health care promotion based on the public 

health principles. For mental health the main 

part is the communication between elder and 

family, children, friends, and authorities. It 

also can be enjoying the entertainment from 

watching, listening, playing and information 

browsing by using modern and convenient 

devices which is smartphone or tablet. 

Currently, elder people are increasingly using 

these kinds of devices. 

Consequently, researcher decided to 

develop the Elderly Health Care Development 

Application on smartphone or tablet. 

 

II. RESEARCH OBJECTIVES 

1) To study information of elder and 

functions which support elderly health 

care. 

2) To collect the recommendations from 

3 experts regarding the functions 

required for the development of 

applications. 

 

III. THEORY AND RELATED RESEARCH 

A.  Elderly Information 

 

The estimated population of the Office of 

National Economic and Social Development 

shows that in 2566 the population of the elder 

will increase to 14.1 million, or 21 percent and 

in 2576 the population of elder will be 18.7 

million, or 29 percent of the total population 

[9]. It’s one fourth of the Thai population 

compare with the reduction of rebirth 

population.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. The elderly forecast  2566 to 2576 (millions) [9] 
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The government recognizes this situation, 

then defines a national Well-being and Health 

Management Strategy and do the Research 

Promotion for researches that related to seniors 

and aging society.  

The article has discussed the nature of elder 

care needed to have which comprise of health, 

food and nutrition, finance, apparel, various 

consumables, and housing. The government 

and relevant departments begin to step in to 

support. 

 

B. What needs to be done for families with 

elders.   

1) Family members and elders should 

know about diseases and medicines of elders 

which they use every day. The dose, action of 

medicine, any symptom of side effects. If 

anything went wrong, the family members 

need to inform physician of the medicine name 

which is benefits for diagnosing the emergency 

case. 

2) There are important information 

documents of elder such as ID card, birth 

certificate, registration, financial information 

(cash and ATM), social insurance, health 

insurance, medical history, doctor name and 

contact information, including regular drug 

stores. These information should be recorded 

and put in safe place for easy pick up when 

needed. 

3) Recording schedule of appointments 

and lab results such as X-ray, CT Scans or 

MRI Scan for reminder. 

4) Family members should search more 

information about the diseases and symptoms 

of elderly which may be obtained from books, 

health magazines, hospital document and 

various reliable resources on internet. 

5) Contacting the authorities who could 

provide assistance such as Social Security 

Office, Health Security Office, or the elderly 

hospital which can provide suitable elderly 

health care information. Moreover, these 

information should keep in the area that family 

members know and can access. 

6) In the case of seniors who do not have 

family or children. The close people should 

know friends or relatives of the elder for 

consultation or getting history, including 

people who take care elder. 

7) Family members should consult with 

lawyer of the elder or business administrator in 

case the elder become disable person. To 

understand who should be trusted to manage 

inherit, property, making decision for 

treatment or what elder indicated earlier about 

caring intent of themselves. 

8) Should often talk to elder to create 

close family environment, taking care and let 

elder to have free thinking and make decision 

together. Doing this will help and support 

taking care of elder easily on daily basis [4]. 

 

C. Software for Application Development 

 

Cordova is an open source tool that user 

can create applications (apps) for wireless 

devices such as smart phones or tablets by 

using HTML, CSS and JavaScript languages. 

The applications will support multiple 

operating systems such as IOS, Android, and 

Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. The structure of Cordova [8] 

 

1) The structure of Cordova 

Cordova structure can divide into three 
main sections: 

a) The web application: for developers 
to create application functions. 

b) Web View:  For bringing a web 
application functions to display, and 
also used to work with the Cordova 
Plug-in. 

c) The Cordova Plug-in: serves as 
connection part with various hardware 
and operating systems of portable 
mobile devices such as cameras and 
GPS. 

2) Cordova User Interface 

The user interface for the Cordova 

application is built with HTML, CSS and 

JavaScript. The user interface of the Cordova 

application will be in web browser showing in 

100 percent width and height of device. 
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Figure 3.  Cordova API [7] 

 

3) Cordova API  

Application Programming Interface 
(API) functions help in accessing information 
including importing and exporting data or 
computer language that allows computers to 
communicate and exchange information freely. 

Cordova allows API access to the 
operating system functions using JavaScript. 
Cordova API manages the communication 
with the operating system in native way using 
for Frontend development with HTML, CSS, 
Javascript then create application using 
Cordova. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Ionic Architecture [6] 

4) Ionic Architecture consists of 4 main parts 

a) A Style sheet or Cascading Style 

Sheets (CSS):  work with the HTML 

to determine the suitable display on 

the web, such font colors, background 

colors, font sizes and manage layout. 

b) The AngularJS module which is MVC 

JavaScript allowing fast development 

because of clear functions.  

c) Command line tool (CLI): Accelerate 

Tool that allows working faster and 

sort proxy to Cordova CLI and Gulp 

CLI. 

d) Keyboard plugin: plugin that provides 

information of the current status of the 

application functionality. 

 

IV. RESEARCH METHODOLOGY 

The steps and procedure to study elderly 

information and functions that support the 

health care for the elder as shown below; 

 

A.  Study and perform data collection 

Study concepts and theories related to 

design functions that support the health 

care of the elder. Studying hardware and 

choosing suitable software for application 

development. 

B. Analysis and Design Application 

After study, will do analysis and design of 

the following; 

 Database Design 

 Display Design for communication 

between user and the system to suit 

the elder. 

 Design necessary reports to the 

requirement. 

C. Update functions 

After design the application, will bring 

Design Application with Interview form to 

consult with experts to get their advices 

regarding functions of Application to use 

for Elderly Health Care Application 

improvement. 

V. CONCLUSIONS 

The study indicated that applications 

available today, the program record family 

health care records in Family Folder Collector 

(FFC). Program runs on the Android operating 

system platform on tablets. Program is 

designed to work with the database of Health 

System hospital district (JHCIS) and 

community health centers of the information 

and communications technology Centre, 

Ministry of Public Health. Program used by 

public health officials at Tambon Health 

Promoting Hospital to visit people for disease 

screening, recording  home coordinates and 

landmark in the community to reduce 

redundant data entry and promote proactive 

efficiency even more in term of the public 

health community via the Internet [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 5.  Family Folder Collector [10] 
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This Application will develop for 

recording personal health information in the 

internal storage of individual wireless devices 
without going through the Internet all the time.  
The design functions which support the 

Elderly Health Care Application on the 

wireless device consist of; Personal 

Information Management System, Healthcare 

Management Systems, Appointments 

Management System and Reminder 

Management System. This application can be 

used in offline mode for ease of use and 

confidential. This application is developed by 

Cordova software to support the operating 

system of multiple platforms such as Android, 

Windows and IOS operating system. 
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Abstract— Once a tool meant to help the Thailand guide 

intercontinental ballistic missiles, the Global Positioning 

System (GPS) has evolved to be a part of our everyday 

lives. Although GPS has become commonplace in the 

navigational world, the proliferation of mobile devices is 

just now opening the doors to GPS gaming. The current 

generation will never have known a world where getting 

lost was something that could not be fixed by trilaterating 

their position between satellites orbiting the planet. While 

this genre is just emerging, we’d like to give you an 

introduction to the physics behind GPS and the current 

applications in the gaming world. Let us recall that 

positions near the earth’s surface are generally given in 

the geographic coordinate system, more often described 

as latitude, longitude, and altitude. Latitude is a measure 

in degrees of how far north or south you are from the 

equator. Longitude is the measure in degrees of how far 

east or west you are from the prime meridian. A meridian 

is a line of constant latitude that runs from the North Pole 

to the South Pole. The prime meridian is arbitrarily 

defined as the meridian that passes through the 

Observatory. Altitude is usually given as the measure of 

how far above or below sea level you are at the point 

described by latitude and longitude. Location-Based 

Game that focus on user-generated game play. Players 

can build small mini games or missions which other 

players carry out. These games intend to animate the 

players to generate location-based missions in the first 

place. 

 
Keywords- Location-Based Game; Mobile Devices; Global 

Positioning System 

 
 

I.  INTRODUCTION 
 

Geodashing is the worldwide game that is played in 

multi-player or individually. The mobile device selects 

random Geodash points around the world. It follows the 

GPS to the waypoint take a image or get enough 

description of the area to prove that it were there. The 

team or person that finds the most points during the game 

is declared the winner. There are no prizes other than 

getting the find and the pleasure of being out in the great 

out-of-doors. 

Before getting to the physics behind GPS, we’d like to 

take a moment to discuss how GPS is being implemented 

into games. Right now, this is an emerging market that is 

just starting to gain traction. There are several broad 

categories into which games fall. Another step beyond 

what the accelerometer did, GPS enables users to move 

computer games not only off the couch but also out into 

the world. 

Mixed-reality games are similar to geocaching. They 

go beyond just using the coordinates of the user to trigger 

events, to using reality-based locals. In this game your 

movement in the real world allows you to discover virtual 

establishments in the game world. This divorces it from 

the actual physical locations that your GPS is reporting 

but requires moving between locations in the real world to 

move your character in the virtual world. Popular right 

now is the Location-Based Game application on mobile 

devices. This is the simplest possible implementation of 

mixed-reality gaming. Location-Based Game allows a 

user to become the mayor of a place if you check- in at 

the locale more than anyone else. 

Street games are another step beyond mixed reality. 

These turn the environment around the user into a virtual 

game board. One example is the recent GPS multi-player 

game using GPS in mobile devices to play a live. In 

general, the idea is to create a court for game play using 

the environment surrounding the user. The relationship 

between users is tracked in the virtual space of the game 

and provides the interactive elements. 

 

 

II. PURPOSES OF THE STUDY 
 

The study’s purpose was to develop the location-Based 

game algorithm on mobile devices using GPS. 
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III. SCOPE OF THE STUDY 
 

The scope of the research was a development of 

research experiment which develops to location-based 

game algorithm and programming on mobile devices 

using GPS, get position via the kind of information that 

GPS provides is a trilateration technique and give the 

problem a mathematical treatment in two dimensions. 

 

IV. LITERATURE REVIEW 

 

A. Mobile Location-Based Game Design of Guidelines 

It is useful to organise a set of guidelines along 

dimensions,in order to support designers in quickly 

realising important aspects related to design. The process 

of defining these dimensions included a separate phase, 

during which the researchers organised all issues in 

subsets addressing a certain dimension, and a 

consolidation phase where the final set of dimensions was 

defined by combining the results of the individual work. 

[3] The resulting five dimensions are: 

1. Game General Design, which refers to issues 

related to the overall game design process. 

2. Control/Flexibility, which is a basic dimension of 

system usability and, with respect to the games 

considered, also refers to how helping players to be aware 

of the effects of their choices during game execution. 

3. Engagement, which informs on how to provide an 

experience that captivates the players, by providing hints 

on how to structure the game, which tools to adopt, etc. 

4. Educational Aspects, which concerns effective 

integration of learning objectives into the game context, 

so that the game can have learning potential on the 

players. 

5. Social Aspects, which concerns the interaction 

among the players, role allocation etc. (the underlying 

assumption is that social activity, e.g. competition, can act 

as a motivational factor). 

 

B. Location-Based Game 

It was observed that in terms of the main objective, 

these games may be categorized as ludic, pedagogic and 

hybrid. The ludic group, are to a large extent action 

oriented, involving either shooting, action or treasure hunt 

type of activities. These are weakly related to a narrative 

and a virtual world. However, the role-playing version of 

these games seem to have a higher learning potential, 

although this has yet to be confirmed through more 

extended empirical studies. On the other hand, the social 

interaction that takes place and skills related to strategic 

decisions, observation, planning, physical activity are the 

main characteristics of this strand in terms of learning. 

The pedagogic group of games involves participatory 

simulators, situated language learning and educational 

action game. Finally the hybrid game is mostly museum 

location-based games and mobile fiction, or city fiction. 

Games played on a mobile device using localization 

technology like GPS are called location-based game or 

Location-based mobile game. These are not only played 

on mobile hardware but also integrate the player's position 

into the game concept. In other words: while it does not 

matter for a normal mobile game where exactly you are, 

the player's coordinate and movement are main elements 

in a location-based mobile game. [1] 

 

V. TWO-DIMENSIONAL MATHEMATICAL TREATMENT 
 

One way to get your position via the kind of 

information that GPS provides is a technique called 

trilateration. We are going to give this problem a 

mathematical treatment in two dimensions. You could 

extend this to three dimensions by using spheres instead 

of circles. To begin, we can list our unknowns: our x 

coordinate and y coordinate in space, and the error in our 

receiver’s clock, In a two-dimensional plane, trilateration 

among three circles gives you an exact position; in three-

dimensional space, four spheres are required to determine 

all three special coordinates. Note that if we included an 

assumption about being on the surface of some geometric 

shape, such as the earth, we could reduce the number of 

unknowns. No such simplification is used here to provide 

you with the most general case. 

The plane z = 0, showing the three sphere 

centers,  P1,  P2, and P3; their x,y-coordinates;  and the 

three sphere radii, r1, r2, and r3. The two intersections of 

the three sphere surfaces are directly in front and directly 

behind the point designated intersections in the z = 0 

plane. This is shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. Two-Dimensional Trilateration 
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(a) Two-Dimensional Trilateration   (b) Satellite Coordinate System 

                 

Figure 2. Two-Dimensional Mathematical Treatment 

We are somewhere on the surface of the two-

dimensional earth, shown in Figure 2(a) as a light gray 

solid disk. This disk is being orbited by several GPS 

satellites. The satellites’ orbits are regular, and their 

positions at any time are tabulated in an almanac that is 

stored in the receiver. The time of transmission is encoded 

in the signal so that the givens are xi, yi, and ti, with 

i=1,2,3. 

To make things easier for us, we are going to abandon 

the coordinate system of the earth and use the coordinate 

system defined by our three satellites. The origin will be at 

satellite 1, the x-axis going directly from satellite 1 straight 

to satellite 2 and the y-axis being perpendicular to that. 

This is shown in Figure 2(b). 

The equations of the three circles are therefore: 

 

r12 = x2 + y2 

r22 = (x – d)2 + y2 (1) 

r32 = (x – i)2 + (y – j)2 

 

Each radius is found by subtracting the transmission 

time, ti, from the current time and multiplying by the 

speed of light. As the speed of light is very large, and our 

current time is only a rough estimate, these radii are 

commonly referred to as pseudo ranges to remind us they 

are still approximate. The x and y values that satisfy these 

equations are our current location in two-dimensional 

space. We now subtract the second equation from the first: 

 

r12 – r22 = x2+y2 – (x – d)2 – y2 

r12 – r22 = x2 – (x – d)2 (2) 

 

Solving for x gives: 

 

                x = (r12 – r22 + d2) / 2d (3) 

 

Where d is the distance between the known locations of 

satellite 1 and satellite 2. We now substitute our x 

coordinate back into the first circle’s equation: 
 

y2 = r12 – [((r12 – r22 + d2)2) / (4d2)] 
 

       and finally after we take the square root: 
 

                  𝑦 =  ±√𝑟12 −
(𝑟12−𝑟22+𝑑2)2

4𝑑2  (4) 

 

Notice that the y value is now expressed as a positive 

or negative square root. This means there can be zero, one, 

or two real-number solutions. If the circles do not 

intersect, then the quantity under the square root will be 

negative and the y value will have zero real solutions. This 

is unlikely for the first two satellites because you have 

already received pseudo ranges to them in the form of  r1 

and r2, which the algorithm assumes to have zero error. If 

the two circles happen to intersect at only a single tangent 

point, the y will have one solution and will be equal to 0. 

This is also unlikely. The most likely result will be that y 

will be the set of two values, plus or minus the square root 

of a positive value, and that those two points will be 

widely separated. 

 

 

VI. LOCATION-BASED GAME PROGRAMMING 
 

We might be tempted to calculate it as the distance 

between two points. For very small distances, this 

approximation is probably accurate enough. However, 

because the earth is actually a sphere, over great distances 

the calculated route will be much shorter than the actual 

distance along the surface. The shortest distance between 

two points on a sphere, especially in problems of 

navigation, is called a great circle. A great circle is the 

intersection of a sphere and a plane defined by the center 

point of the sphere, the origin, and the destination. The 

resulting course actually has a heading that constantly 

changes. On ships, this is avoided in favor of using a 

rhumb line, which is the shortest path of constant heading. 

This makes navigation easier at the expense of time. 

Airplanes, however, do follow great-circle routes to 

minimize fuel burn. 

 

A. Distance  

There are several ways of calculating the distance 

along a great circle. The one we will discuss here is the 

haversine formula. There are other methods like the 

spherical law of cosinesand the  Vincenty formula, but the 

haversine is more accurate for small distances than the 

spherical law of cosines while remaining much simpler 

than the Vincenty formula. 

The haversine formula for distance is:   d = (R)(c) 

where R = earth’s radius and c is the angular distance 

in radians given by:   c = 2 arcsin (√𝑎 ) 

Here, ais the square of half the chord length between 

the two points, calculated as: 

𝑎 = 𝑠𝑖𝑛2 (
∆𝑙𝑎𝑡

2
) + cos (𝑙𝑎𝑡1)cos (𝑙𝑎𝑡2)𝑠𝑖𝑛2 (

∆𝑙𝑜𝑛𝑔

2
) (5) 

 

Finally:  
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∆𝑙𝑜𝑛𝑔 =  𝑙𝑜𝑛𝑔2 − 𝑙𝑜𝑛𝑔1    ,     ∆𝑙𝑎𝑡 =  𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1 (6) 
 

We convert the angles to radians before using them in 

the trig function. Next we will begin showing you an 

implementation of several different formulas in 

Programming. These all use the following data structure 

to hold latitude and longitude information. The preceding 

is implemented in Pseudo-Code as follows: 
 

float   lat; 

float   lon; 

float   distanceGreatCircle(startPoint,endpoint) 

 

#Convert location from degrees to radians 

float   lat1 = (M_PI/180.) * startPoint.lat 

float   lon1 = (M_PI/180.) * endPoint.longi 

float   lat2 = (M_PI/180.) * endPoint.lat 

float   lon2 = (M_PI/180.) * endPoint.longi 

 

#Calculate deltas 

float   dLat = lat2 - lat1 

float   dLon = lon2 - lon1 

 

#Calculate half chord legnth 

float a = sin(dLat/2)* sin(dLat/2) + cos(lat1) * cos(lat2)  

             * sin(dLon/2) * sin(dLon/2) 
 

#Calculate angular distance 

float   C = 2 * atan(sqrt(a)/sqrt(1-a)) 

 

#Find arclength. 6371 is radius of earth in km 

float   distance = 6371 * C  

return distance 

 

B. Great-Circle 

As discussed before, to follow the shortest path 

between two points on a sphere you must travel along a 

great circle. However, this requires that your heading be 

constantly changing with time. The formula to calculate 

your initial heading, or forward azimuth, is: 
 

  𝜃𝑖 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2[sin(∆𝑙𝑜𝑛𝑔) cos(𝑙𝑎𝑡2) , cos(𝑙𝑎𝑡1) sin(𝑙𝑎𝑡2) 

                 − sin (𝑙𝑎𝑡1) cos(𝑙𝑎𝑡2) cos(∆𝑙𝑜𝑛𝑔)] (7) 
 

 

Figure 3. Great Circle Divides the Sphere in Two Equal Hemispheres 

 

Recall that atan2 is the two-argument variation of the 

arctangent function. It returns a normalized angle in 

radians between –π and π (−180° and 180°). The code that 

calculates the value and returns the compass bearing.  The 

preceding is implemented in Pseudo-Code as follows: 
 

float initialBearing (startPoint, endPoint) 

 

#Convert location from degrees to radians 

float   lat1 = (M_PI/180.) * startPoint.lat 

float   lon1 = (M_PI/180.) * startPoint.longi 

float   lat2 = (M_PI/180.) * endPoint.lat 

float   lon2 = (M_PI/180.) * endPoint.longi 

 

#Calculate deltas 

float   dLat = lat2 - lat1 

float   dLon = lon2 - lon1 

 

#Calculate bearing in radians 

float   theta = atan2f( sin(dlon) * cos(lat2),  

           cos(lat1)*sin(lat2)-sin(lat1)*cos(lat2)*cos(dlon)) 

 

#Convert to compass bearing 

float   bearing = theta * (180 / M_PI)  

 

#radians to degrees 

bearing = ( bearing > 0 ? bearing : (360.0 + bearing)) 

 

#fix range 

return bearing 

 

To find the final bearing, we simply take the initial 

bearing going from the end point to the start point and then 

reverse it. The preceding is implemented in Pseudo-Code 

as follows: 

 

float   finalBearing (startPoint, endPoint) 

 

#Convert location from degrees to radians 

float   lat1 = (M_PI/180.) * endPoint.lat 

float   lon1 = (M_PI/180.) * endPoint.longi 

float   lat2 = (M_PI/180.) * startPoint.lat 

float   lon2 = (M_PI/180.) * startPoint.longi 

 

#Calculate deltas 

float   dLat = lat2 - lat1 

float   dLon = lon2 - lon1 

 

#Calculate bearing in radians 

float   theta = atan2f( sin(dlon) * cos(lat2),  

         cos(lat1)*sin(lat2)-sin(lat1)*cos(lat2)*cos(dlon)) 

 

#Convert to compass bearing 

float   bearing = theta * (180 / M_PI) 
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#radians to degrees 

bearing = ( bearing > 0 ? bearing : (360.0 + bearing)) 

 

#fix range 

bearing = ((bearing + 180) % 360)  

 

#reverse heading 

return bearing 

 

 

C. Rhumb Line  

Location-Based Game is providing navigation 

information to anyone but pilots, it will probably be using 

rhumb lines. The following are the formulas used to 

calculate distance and bearing between two coordinates 

on a rhumb line. The easiest way to begin is to flatten the 

globe. In a Mercator projection, rhumb lines are straight. 

In fact, this makes graphically solving the problem very 

simple. You use a ruler. Mathematically, things get a 

bitmore complicated. The following equation gives ∆φ, 

which is the difference in latitude after taking into 

account that we have stretched them in order to flatten the 

sphere: 

                            ∆𝜑 = ln [
tan(

𝑙𝑎𝑡2

2
+

𝜋

4
)

tan(
𝑙𝑎𝑡1

2
+

𝜋

4
)
] (8) 

 

The distance between two points on a rhumb line is 

given by: 

                           𝐷 = √∆𝑙𝑎𝑡
2 + 𝑞2 ∗ ∆𝑙𝑜𝑛𝑔

2 ∗ 𝑅 (9) 

 

 
 

Figure 4. Rhumb Line Spiraling Towards the North Pole 

 

 
Figure 5. Rhumb Line Spiraling Towards the North Pole 

 

A rhumb line is a curve that crosses each meridian at 

the same angle. This curve is also referred to as a 

loxodrome. Although a great circle is a shortest path, it is 

difficult to navigate because your bearing (or azimuth) 

continuously changes as you proceed. Following a rhumb 

line covers more distance than following a geodesic, but it 

is easier to navigate. 

All parallels, including the equator, are rhumb lines, 

since they cross all meridians at 90º. Additionally, all 

meridians are rhumb lines, in addition to being great 

circles. A rhumb line always spirals toward one of the 

poles, unless its azimuth is true east, west, north, or south, 

in which case the rhumb line closes on itself to form a 

parallel of latitude (small circle) or a pair of antipodal 

meridians. 

The following figure depicts a great circle and one 

possible rhumb line connecting two distant locations. 

Descriptions and examples of how to calculate points 

along great circles and rhumb lines appear below. This is 

shown in Figure 5. 

The variable q is a value whose formula depends on  

Δφ. If Δφ is equal to 0, that means that the calculated 

course is going to be either directly east or west. If that is 

the case, then the intermediate value of q is: q = cos(lat1) 

if  Δφ  is not equal to 0, then: q = Δlat/Δφ 

You can see that if not properly implemented, a direct 

east or west course would result in division by 0. Finally, 

the constant bearing is: Өrhumb = atan2(Δlong/Δφ) 

There are, in fact, an infinite number of rhumb lines 

that will get us to our end point. However, the longer ones 

will either take us the wrong way around the globe, or 

spiral around the globe before hitting our end point. At 

any rate, the shortest route will be the one in which ∆long 

is less that 180°. The preceding is implemented in 

Pseudo-Code as follows: 

 

float   rhumbBearing (startPoint, endPoint) 
 

#Convert location from degrees to radians 

β 

β 

β 
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float   lat1 = (M_PI/180.) * startPoint.lat 

float   lon1 = (M_PI/180.) * startPoint.longi 

float   lat2 = (M_PI/180.) * endPoint.lat 

float   lon2 = (M_PI/180.) * endPoint.longi 

float   dLat = lat2 - lat1 

float   dLon = lon2 - lon1 
 

#find delta phi 

float   deltaPhi = log(tan(lat2/2+(M_PI)/4)  

                           /tan(lat1+M_PI/4)) 

float q = deltaPhi==0 ? dlat/deltaPhi : cos(lat1) 

#avoids division by 0 

if abs(dLon) > M_PI 

               dLon = (dLon>0 ? −(2*(M_PI-   

                            dLon):(2*M_PI+dLon)) 

float   D = sqrt(dLat*dLat + q*q*dLon*dLo)* 6371 

float   theta = atan2f(dLon, deltaPhi) 
 

#now convert to compass heading 

float   bearing = theta * (180 / M_PI)  
 

//radians to degrees 

bearing = ( bearing > 0 ? bearing : (360.0 + bearing)) 

#fix range 

return bearing 

There are a few things worth pointing out. First is that 

we are using a ternary function in the line commented by 

“avoids division by 0” to take care of the case when delta 

Phi is equal to 0. If it is 0, q is set to cos(lat1); if not, then 

it is set to dlat/deltaPhi. The if statement immediately 

following ensures that if  dLon  is greater than  π (180°), 

hence putting us on a longer-than-required rhumb line, 

then we should correct the value to correspond to the 

shortest route. This is achieved via the ternary, which 

ensures that dLon is less than π and nonnegative. Lastly, 

we convert from a normalized radian answer to a compass 

direction. Now that you have a good idea about how to 

calculate position and distance in the geographic 

coordinate system. 

 

 
               (a) Vector Line Map                      (b) Real Terrain Map 

                 

Figure 6. Multi-Player Location-Based Game Apps on Mobile Device 

 

VII. RESULT AND CONCLUSION 
 

Participants felt that additional channels of 

communication such as voice would make the location-

based game easier to play and allow for interactions when 

disconnected. As stated earlier location-based game 

experienced being disconnected from the GPS and WiFi 

networks for short periods of time. As one our next steps 

we want to implement a algorithms for location-based 

game to evaluate our approach with as many participants 

as possible. Additionally, we are planning to set up a 

community-based location-based service to enable the 

players of location-based game to use their geospatial data 

collection outside of the game. Our future research aims 

at improving the online component of location-based 

game to raise its fun value and the quality of the collected 

data. Location-Based Games increasingly require 

characters to move in a coordinated manner. The 

individuals can make decisions that complement each 

other, making their movements appear coordinated. This 

section looks at ways to move characters in a cohesive 

way, having already made the decision that they should 

move together. This is usually called formation motion. 

At its simplest it can consist of moving in a fixed 

geometric pattern such as a V shape or line abreast, but it 

is not limited to that. Formations can also make use of the 

environment. Squads of characters can move between 

cover points using formation steering with only minor 

modifications. When we do the same process, we often 

start acting before we have finished thinking. This 

interleaving of action and thinking relies on our ability to 

generate poor but fast solutions and to refine them over 

time to get better solutions. We might move off in the 

rough direction of our goal. In the couple of seconds of 

initial movement, we have worked out the complete route. 

Chances are the initial guess will be roughly okay, so 

nothing will be out of place. But on occasion we’ll 

remember something key and have to double back. At any 

time you can request the best idea so far, but leave the 

system to run longer and the result will improve. Putting 

an algorithm into our existing scheduler requires no 

modifications. The behavior needs to be written in such a 

way that it always makes its best guess available before 

returning control to the scheduler. That way another 

behavior can start acting on the guess, while the algorithm 

refines its solution. The most common use of algorithms 

is for movement or path-finding. This is usually the most 

time-consuming AI process. Certain variations of 

common path-finding techniques can be easily made into 

algorithms. 
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Abstract — Since many travelers in Thailand do not know 

the names and locations of temples because of too many 

temples. Hence, they cannot go to those temples which 

make the country miss out another income. The GPS 

determination from a photo of Thai-temple arts is 

interesting and difficult in image retrieval problem.  

Locations of photos have been used in many applications 

in social media. In this paper, we propose the state-of-the-

art algorithm for GPS determination of Thai-temples from 

a single photo to be as guidance for tourists who come to 

Thailand. The experimental results showed that the 

framework is high recognition correctness in terms of 

accuracy, recall and precision which have averages at 

0.91, 0.93 and 0.89, respectively. 

 
Keywords- Image Processing; Deep Learning; Pattern 

Recognition 

I.  INTRODUCTION 

Tourism is one of the main economic factors in 
Thailand. The government has been attempting to design 
the appropriate policy for supporting Thailand to be one of 
the world's top tourist destinations. In 2015, Thailand had 
a total of 9,881,091 tourists around the world [1].  The 
total country’s income was estimated about 2.3 trillion 
baht of Thailand’s GDP [2]. The Tourism Authority of 
Thailand (TAT) has conveyed the slogan "Amazing 
Thailand" with a campaign "Discover Thainess" to 
promote Thai tourism internationally. Since Thai temples 
(known as “Wat(s)”) are huge much of interesting from 
tourists in views of architecture and history. 

From the statistics, there are 40,717 temples located in 
Thailand [3]. Many beautiful photos of those temples and 
their architectures are available. However, some tourists 
do not know the names and locations of temples because 
of too many temples. Hence, they cannot go to those 
temples which make the country miss out another income. 
Since a large-scale of temple-photos with GPS-tags are 
available on the social media. It is possible to determine 

the GPSs of unknown temples with the help of social 
media. 

GPS determination from a photo is a method to find 
the location where the photo was taken by one-to-many 
comparison between the unknown photo and photos with 
GPSs from the corpus [4-6] which is originated by Hays 
and Efros [7] in 2008. 

 
Figure 1.  Many beautiful Thai-temple arts 

The techniques about GPS determination from a photo 
always apply Image Processing, Artificial Intelligence and 
Pattern Recognition for model creation and evaluation. 
Recently, Mookdarsanit et al. [4] also applied the multi-
source based information in term of textual metadata to 
determine the GPS of unknown photos. In this paper, we 
introduce a new framework named “GPS Determination of 
Thai-temple Arts from a Single Photo” to help tourists to 
find the names and locations of Thai-temple. For the 
model creation, all temple-photos with GPS taken in 
Thailand were first crawled from social media. Then, all 
visual contents of each photo were extracted. Finally, all 
photos with GPS and clusters were modeled in the corpus 
by Deep learning. For the user interface, a tourist can input 
an unknown temple-photo to the framework. And the 
application determines the name and location of the temple 
which considers from the most similar photo in the corpus. 
For the evaluation, our framework provided the 
recognition correctness in terms of accuracy, recall and 
precision which have averages at 0.91, 0.93 and 0.89, 
respectively. 
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II. PRELIMINARY 

A. Visual content Extraction 

Visual contents extraction is a representation of overall 
visual contents in the photo [8-9] in term of vector. Visual 
contents can be texture, color and shape which can be 
determined the characteristics to distinguish one photo 
from others [10-11]. Basically, interesting-points are 
dependent on the high contrast position such as edges or 
corners on the photo. The visual contents at these 
interesting-points are mathematically described by visual 
contents descriptors in term of a vector representation of 
an image. Later, the vector is input to the supervised 
learning model. 

B. Deep Learning 

Deep Learning is the newest learning model in 
artificial intelligence; was introduced by L. Deng and D. 
Yu in 2014 [12]. DP is a well-known approach in an 
algorithm titled AlphaGo devloped by Google [13]. 
Google verified AlphaGo by providing the Go-matches 
between AlphaGo and some wel-known Go-prayers. 
AlphaGo [14] won Fun Hui in 2015 and Lee Sedol in 
2016- who are the world-class Go-prayers. Basically, the 
architecture of deep learning is based on Neural Networks 
which is one of a supervised learning (or named 
supervision). Supervised learning consists of a training set 
and test set [15-16]. Training set is a model which is 
formulated from analysis of huge independent and 
dependent variables. Test set is a set of independent 
variables which input to the model for determining the 
results (or named dependent variables). Mathematical 
computation of Deep Learning is crucially explained in 
our proposed framework at the section 3.3. Recently, Deep 
learning was applied in various applications, especially in 
image processing. Moreover, Deep learning was applied in 
other works such as speech recognition [17-18], corpus of 
Natural Language Processing [19-20], Glaucoma Image 
[21], gender estimation from a photo [22] and Remote 
Sensing [23]. To that end, deep learning can also solve the 
GPS Determination of Thai-temple Arts from a Single 
Photo. Because it have been proved in various image 
processing researches as a promising supervision 
technique for image processing. 

 

III. THE FRAMEWORK FOR DETERMINATION OF THAI-

TEMPLE ARTS 

Our GPS determination of Thai-temple arts opens a 
new branch about the relation between Thai culture and 
Pattern Recognition which is originated from Image 
Retrieval. In this section, we describe deeply and user-
friendly our framework named “GPS Determination of 
Thai-temple Arts from a Single Photo”. 

A. Input a photo of Thai-temple 

The framework is initiated from an input photo which 
crawled from Facebook as shown in Fig. 2. 

 

 
Figure 2.  An input photo of a temple art 

First of all, the photo must be reduced the (color) 
dimensions [24]. All pixels are converted from RGB to 
gray-scale using the equation (1) as shown in Fig.3. Gray-
scale has the value between 0-255. 

 BGRGray 1.06.03.0   

where Gray is the gray-scale value of a pixel within the 
photo, R is the red-value within the photo, G is the green-
value within the photo and B is the blue-value within the 
photo. 
 

 
Figure 3.  A grayscale-format of the photo 

B. Extraction of Visual Contents 

Step 1 : Compute all gradients through the photo in x 
and y axis. The gradient is a slope distribution of intensity. 
The gradient value is divided into 3 values {-1, 0, 1} by 
equation (2) and the transpose of (2) as (3). 
 

 ]101[HD  


T

VD ]101[  

where DH and DV is gradient value in horizontal and 
vertical axis 

Step 2 : Divide the photo into 4 (or more) parts as 
shown in Fig. 4. 
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Figure 4.  Parts of gray-scale format 

Step 3 : Divide each part into 4 (or more) sub-parts as 
shown in Fig. 5. 

 

 
Figure 5.  Sub-parts within a part 

Step 4 : Compute the magnitude of gradient in each 
part by (4) 


22 ),(),(),( yxDyxDyxM VHG   

where MG is the magnitude of a gradient at the position (x, 
y) 

 
Step 5 : Compute the slope of gradient which is 

combined from sub-parts by (5) 

 







 

),(

),(
tan),( 1

yxD

yxD
yxO

v

H
G  

where OG is the slope of gradient at pixel position (x, y) 
 
Step 6 : Extract the visual contents into local 

descriptors in (6) which considers the step 4-5. 

 ),(),(

2

1

yxOyxMsDescriptor
k

GG   

C. Supervised Learning of GPS determinations 

All local descriptors (from the previous section) of a 
photo are trained in a large number of hidden nodes in 
deep learning which uses the least-squared error. Target 
values are the temples name in Thailand which were 
downloaded from Facebook. Define the parameters and 

target classes (city’s name) as {( 
11,tx ), …, (

KK tx , )}where 

T
kRkK xxx ],...,[ 1 ,  ],,.[ 21 kkk ttt  2,1k  (for the 

training set) 

TABLE I.  TABLE TYPE STYLES 

Parameter Value 

Learning rate ( ) 0.09 

Error threshold (
thE ) 0.0020 

Maximum epoch (
maxL ) 81 

 
Step 1 : Identify the deep learning, the learning rate 

( ) as a small value convergence to 0, Least-error value 

as 
thE (error threshold), and iteration of learning as 

maxL    

(maximum epoch)  by defining a counter in finding and 
the counter for all inputs, as in TABLE I. 

Step 2 : Randomize the weight (W ) value and bias 

(b ) value. 

Step 3 : Input the training set as a series of  kk tx , , 

input to the deep learning and also calculate the output and 
error of target class. 

Step 4 : Adjust the weight value and the bias value of  
backward again from the output layer to the first hidden 
layer. Calculate the slope of error. Adjust the new weight 
value and the bias value in the output layer, the second 
hidden layer and the first hidden layer. 

Step 5 : If  Kk  ; 1 kk   and go to step 3, else ; 

go to the step 6 
Step 6 : Calculate average square of error from (7). 

 



K

k
kk

K

k
k at

K
e

K
MSE

1

2

1

2 11
 

only if 
thEMSE  and no. of iterations 

maxLm  then 

identify  1,1  mmk  and start a new iteration of 

training at step 3. only if thEMSE
 
or 

maxLm , then 

the training is finished. 
 

IV. EXPERIMENTAL RESULTS 

Photos tested in this experiment were randomly 
crawled from Facebook All photos were input to the 
framework. The photo was converted into gray scale. 
Visual extraction and deep learning were executed, 
respectively. 

This framework was implemented by M-script in 
Matlab. We used Precision, Recall and Accuracy in (8), 
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(9) and (10) as benchmarks for evaluation of our proposed 
framework. All experiments were calculated as the 
average shown in TABLE 2. 


FPTP

TP
ecision


Pr  


FNTP

TP
call


Re  


FNFPTNTP

TNTP
Accuracy




  

where TP = True Positive, FP = False Positive, TN = True 
Negative and FN = False Negative 

TABLE II.  GPS DETERMINATION OF THAI-TEMPLE ART RESULTS 

Accuracy Recall Precision 

0.912 0.839 0.845 

0.953 0.933 0.922 

0.931 0.844 0.812 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.913 0.934 0.891 

 

V. CONCLUSION 

This paper introduces a state-of-the-art GPS 
determination of Thai-temple for guiding travelers to 
travel to many well-known temples of Thailand. The 
framework provides a better determination of Thai-
temples. The model was calculated from many photos on 
Facebook in term of deep learning. It is possible to analyze 
from more samplings or stream data. Social media 
provides a rich dataset. The challenges are volume, 
velocity, veracity, value and variety of data [25-26]. Since 
there are large-scale information from billion users around 
the world [27] which are the total samplings from world-
wide people; and they are enough for development of the 
more correctness of Thai-temples location. 
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Abstract— This paper presents methods for blood pressure 

waveform simulation using Mathematical model. There are two 

type of polynomials namely, Bezier-Bernstein model and 

Rational Bézier-Bernstein model. All of these models can 

simulate the blood pressure waveform which is closer to the 
normal waveform. As the results, both models can simulate 

waveform that have errors less than 1%. The rational Bezier-

Bernstein model is a simple form, low order when compare with 

the same order of classical Bernstein polynomials. It gives a 
good representation of the original shape and easy to implement. 

Keywords-component Blood pressure, Bézier curves, 

Bernstein Polynomials, Rational Bézier-Bernstein 

Polynomials. 

I.  INTRODUCTION 

Generally, a better approach to waveform simulation   
must be closer to an original waveform.  Obviously, a 
higher order polynomials for numerical computations of 
mathematical model is need. It mean that large number of 
terms give good desired waveform. On the other hand, the 
low order of polynomials cannot simulated waveform 
similar to an original waveform. There are several types of 
mathematical approximations. Some mathematical model 
cannot be realized an electronics circuit and spend much 
time for computation [7-9]. In this paper, the authors  
presents a mathematical model for blood pressure 
waveform by using rational Bezier-Bernstein polynomials 
together with appropriate weighting factors. This means 
that we can achieve to the desired waveform with low 
computation. Moreover, it can be generated and 
implementation by means of microcontroller [10]. 

Blood pressure is a part of a vital sign that is a status of 
the body’s vital which standard signs. There are four signs, 
respiratory rate, temperature, pulse and blood pressure     
[1-3]. Electrocardiogram that an electrical activity of the 

heart is produced muscle contracts and it is causing blood 
pressure. Blood pressure can indicate to the cardiac 
function that showing the relationship between right atrial 
pressure and cardiac output. The location of the 
measurement point. Distal systolic pulse amplification is 
called blood pressure waveform that different in 
waveforms according to a site of insertion. Specifically, 
blood pressure can point to low blood pressure also called 
hypotension. The study of the waveform acquires from the 
healthy subject or the patient. The acquiring signal from 
the both has complicated because of this kind of disease 
[4-6]. Therefore, it must be simulated waveform that 
comforts to patients and easy to use for explaining about 
the anatomy of the cardiovascular system.    

In summary, an advantage of the rational Bezier-
Bernstein polynomials can apply to simulate the blood 
pressure waveform that reduced complexity of 
mathematical calculation and simulation time. 

 
 

II. BLOOD PRESSURE WAVEFORM 

 
Figure 1. Detail of blood pressure waveform 
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From Figure 1. Systolic upstroke is the ventricular 

ejection. The slope of this segment has some vague 

relationship with the rate of flow through the aortic. The 

dicrotic notch position varies with the position of the 

arterial line. A suspiciously low dicrotic notch could 

mean very poor vascular resistance. 

There are recorded as two numbers. A systolic number 

is a pressure when the heart muscle contracts that higher 

numbers, measures the pressure in the arteries when the 

heart beats. A diastolic number is a pressure when the 

heart muscle is resting that lower numbers, measures the 

pressure in the arteries between heartbeats. Dicrotic notch 

is the down stroke of an arterial pressure waveform. It 

represents the closure of the aortic or pulmonic valve 

Original blood pressure waveform that the signal has 

been sampling 500 Hz and the 10-bit resolution was 

acquired by non-invasive continuous blood pressure 

monitoring device using the Tonometry technique at the 

radial artery that master waveform is used to simulation. 

[11] 

III. MATHEMATICAL MODEL 

The paper presents the mathematical models for blood 

pressure waveform. Herein, two type of mathematical 

models are given. The Bezier-Bernstein Polynomials  and 

rational Bézier-Bernstein model, all of these models can 

generate  blood pressure waveform which is similar to 

original one .It will utilize as  master  reference waveform 

for simulation and comparison [12-14]. 

 

A. Bezier-Bernstein Polynomial Model 
Definition of the Bernstein polynomials degree nth is 

defined by  

   (1) 

Bernstein polynomials is a uniform approximation that 
finds polynomials to continuous functions over a close 
interval. This Equation is given by 

  

                 (2) 
 

Where k =0, 1, … , n and 
)!(!
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 One importance property of Bernstein 

polynomials is that they satisfy the recursion given by  
                              

                        (3)        

 
    

 

Equation.(2) can be rewritten in term of Bezier curves by 

setting as given in Equation(4).   
     

                           

                                           (4)                                                

      
      

The coordinates of each point are treat as horizontal 
and vertical control points respectively                  

                      

                                                       (5) 
 

The nth order Bezier polynomials determined by n+1 
points is given by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       
                   

                                               (6) 

 
For example n=2, it give the quadratic curve defined 

by three points                                                    

  

  

               (7)  

                                                                          

                                                                                                              
Equation (2) and (4) are utilized to approximate the 

continuous function   f (t) in the interval [0, 1]. The 
normal blood pressure waveform is shown in Figure 2.  

 
Figure 2. the normal blood pressure waveform that is the approximation  
a continuous function with arbitrary chosen points 

A discrete points that it is always in the interval [0,1] 
because a discrete points at k / n is equal to n that begins 
with k = 0 (0 / n) to k = 1 (n / n). In the simulation, an 
approximating of normal blood pressure waveform can be 
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defined by the Bezier-Bernstein polynomials of degree 
nth. Let us assume the parameter n = 5, n =50, n=100 and 
n=150 and then replacing into (1) as shown in Figure  
3(a), Figure 4(a),  Figure5(a)and Figure6(a), respectively. 

From Figure 3(a) shows the comparison between the 
blood pressure simulation with order 5 (n = 5) and the 
original blood pressure waveform. It can be seen that the 
blood pressure simulation (red line) is different from the 
original blood pressure waveform (blue line) and average 
percentage error that compare with normal blood pressure 
is 4.5%. Thus, the simulation must increase the value of 
the order. Figure 4(a) and Figure 5(a) illustrate the 
comparison between the original blood pressure waveform 
and the blood pressure simulation with order 50 (n=50) 
and order 100 (n=100), respectively. It stated that the 
blood pressure simulation is nearly the normal blood 
pressure waveform or the average percentage errors are 
decreased to 1.29% and 0.82%. Figure 3(d) shows the 
comparison between the normal blood pressure waveform 
and the blood pressure simulation with n=150. It can be 
concluded that the both waveforms are similar because an 
average percentage error decreases to 0.64%. Therefore, 
using the Bernstein polynomials model degree nth requires 
an extremely high order which makes the severe form, the 
most complicated design that many of term in 
mathematical to decrease error that shows in Table I. 
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    Figure 3. (a)  Comparison between real blood pressure waveform and 
simulation blood pressure order 5 (b) Percentage of error between real 
blood pressure waveform and simulation blood pressure 
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Figure 4. (a)  Comparison between real blood pressure waveform and 
simulation blood pressure order 50 (b) Percentage of error between real 
blood pressure waveform and simulation blood pressure  
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Figure 5. (a)  Comparison between real blood pressure waveform and 
simulation blood pressure order 100 (b) Percentage of error between real 
blood pressure waveform and simulation blood pressure  
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Figure 6. (a)  Comparison between real blood pressure waveform and 
Simulation blood pressure order 150 (b) Percentage of error between 
real blood pressure waveform and Simulation blood pressure  
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A. Rational Bézier-Bernstein Model 

Another mathematical model that enhance the 
effective of design and reduce the computational 
complexity of the control points is called rational Bézier-
Bernstein curves. There are several advantages. It 
represents a wide range of curves. The rational Bézier- 
Bernstein curves of degree nth is given as 
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(8) 

where the scalar (wi) are the weights for the control 
points (pi) for i = 0, 1, … , n. From Equation(8) can be 
expanded by using six control points or order n = 5, given 
by 
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      (9) 

The first step is to determine the control points. There are 

six control points for order 5 (n=5) that shows in Fig 7. In 

the second phase, let us assume the value of the weights. 

The given weights are w0 = 0.6, w1 = 25, w2 = 40, w3 = 40,   

w4 =10, w5 = 1 respectively. From Equation (1) the 

Bernstein polynomials for order n=5 can be written as                   

 

     (10) 

By substituting these parameters into Equation (9), the 

process of blood pressure waveform can be generated as 

shown in Fig.8      

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                   

Figure 7. The coordinates of control points that use to 
simulate the blood pressure waveform. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   Figure 8. shows the process of simulation using rational Bezier-
Bernstein model 

  A process of simulate by using rational Bezier-Bernstein 

model that show in Figure8 start with determine order (n) 

of the mathematical model and sampling the data from 

normal blood pressure waveform and use this  data 

represents the control points  P
k
 . Then, calculating the 

final solution by substituting parametric values ((t) and 

wk respectively. Finally, calculate an error by compare 

simulation waveform with normal waveform. Figure 9. 

shows a comparison between the blood pressure 

waveform simulation by using rational Bézier-Bernstein 

curves for  order 5 (n = 5) with the original blood pressure 

waveform. It is seen that the blood pressure waveform 

simulation is similar to the original blood pressure 

waveform, and an average percentage of errors are 

approximately 0.97%. 
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Figure 9. A comparison between the blood pressure simulation by using 
rational Bézier-Bernstein curves with n = 5 and the normal blood 
pressure waveform. 

The rational Bézier-Bernstein model is quite a simple 
form that term of equation less than Bernstein 
Polynomials and easy to implement the blood pressure 
waveform. 

Determine order (n) 

Parametric values 

P
k
 , ((t) , w

k
  

Calculate Rational 

Bezier-Bernstein 

 

RationalBezier – 

Bernstein Model 
Calculate an error 
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III. RESULTS AND CONCLUSION 

Bezier-Bernstein polynomials can be simulated the 
blood pressure waveform perfectly. However, the 
drawback effect is the degree of order nth must be 
selected more than 100 with an error less than 1%. The 
error of simulation of blood pressure waveform for 
various order are shown in Table I. These large errors will 
deviate the simulation results in real time.  

Table I. Error of simulation blood pressure by varying of order 

Order (n) Average Error 

(%) 

Maximum Error 

(%) 

5 4.50 23.23 

50 1.28 6.43 

100 0.82 3.85 

150 0.64 2.83 

 

It is seen that the rational Bézier-Bernstein curves 
have  lower order than does Bezier-Bernstein curves Due 
to the model has an additional step to determine the 
weights corresponding to the control points. The 
simulation, There are six weighting factors and six control 
points for setting blood pressure waveform. From Figure  
9, blood pressure waveform was simulated by rational 
Bézier-Bernstein for order n = 5 compare to the same 
original blood pressure waveform and an error is less than 
1%. The percentage of orders decrease 95% from order 
100 (n = 100) in Bernstein curve model to order 5 (n = 5) 
in the rational Bézier-Bernstein curves. A comparison 
between the original blood pressure waveform and two 
blood pressure simulation waveforms are shown in Figure  
10. 

Finally, the mathematical models have been presented 
to generate blood pressure waveform. Herein, two types 
of mathematical models are used namely the Bezier-
Bernstein polynomials and the rational Bézier-Bernstein 
polynomials.  From the simulation results, it is seen that 
both models can generate blood pressure waveform 
similar to the original waveform. When using the same 
order, the rational Bezier-Bernstein polynomials enable 
the designer to come closer to the original normal blood 
pressure waveform more than Bezier curves 
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Figure 10. A comparison of the blood pressure waveform simulation 

using the Bezier-Bernstein polynomials model and the rational Bézier- 
Bernstein polynomials.   
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Abstract—This study aims to analyze and synthesis of 

draw lines skill that affect digital painting. To develop a 

model drawing skills affect digital painting in order to 

develop a model drawing skill. The research is divided 

into three parts. Part 1. Create a model drawing skills that 

contribute to the digital painting. Part 2 . Design a model 

drawing skills that contribute to the digital painting. Part 

3. Evaluation a model drawing skills that contribute to the 

digital painting. The sample consisted of five specialists 

including two digital painting specialists, two innovative 

multimedia applications specialists and a drawing 

specialists. All specialists were selected by experience  

(3-5 years) for each specialists. Research tool of the study 

were a model drawing skill that contribute to digital 

painting and evaluation of drawing styles that contribute 

to digital panting. The evaluation of the a model drawing 

skills that contribute to digital painting by the specialist 

showed that the appropriate level is highest.     
Keywords- digital painting, digital art, drawing 

I.  INTRODUCTION  

Stripes on the French Nang Cave of Altamira 

(Altamira) and the South of  France, Las cattle cave 

(Lascaux) was discovered in 1940 by scientific testing has 

found that the work of the old caveman. Drawn around 

15000-13000 BC. The colors used in drawing resources 

from neighboring content in soil color image shows to 

life. Animals that are injured or hunted. This reflects the 

skill and the original painting or drawing of a man. The 

creativity and experience gained. 

 The drawing is the basic methods and techniques 

in the creative visual arts field. The initial ideas to 

imagine the details. And practice drawing skills to 

provide precise expertise in applying to build another line 

drawing is both theoretical and practical importance in the 

art. [1] At an early age most children spontaneously 

engage in mark making using whatever material comes to 

hand: pencils, crayons or even found materials, such as 

food, dirt or sand. This mark-making process prefigures 

writing and is a natural process by which infants attempt 

to understand their 

environment and their experience of it. Before learning to 

write, most people engage spontaneously in mark making 

and drawing. The outcome and evolution of this early 

mark-making process is dependent on external factors 

such as the provision of materials, encouragement and 

opportunity. For many people, the process of mark 

making as drawing is not carried over into adult life 

except in the form of doodling and scribbling. Traditional 

associations of drawing with skill, technique and 

naturalistic rendering contribute to the perception that 

drawing is a specialist rather than a universal activity, 

which should only be undertaken by those with evident 

skill and ability. Yet drawing is evident in many aspects 

of modern life such as map making, graphic design, 

advertising, architecture, engineering, planning, medicine 

and science. A common means of communicating 

directions is to ‘draw’ a map. Instructions to assemble 

furniture or equipment usually comprise diagrams [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Drawing skills  

http://lyupyiiz.blogspot.com/2012/01/drawing-2.html 

A student at the school. arts and applied arts are 

fundamental to draw a line expertise. Application to the 

creation of their work. 

 digital art is controversial. Many people feel 

“digital art” encompasses all electronic media and design. 

Logically, this would include, for example, creative 

computer projects, video games, print material, software 
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interfaces, television commercials, every Web site, and 

Hollywood special effects. To adopt such a broad 

definition would result in a definition of the audience for 

digital art that included all consumers of mass media. [3]  

The interest of artists and art theorists in audience 

participation with artworks has been particularly active 

since the 1960s. Interactive artworks that could transform 

viewers into participants were envisaged and created 

using the media available at that time. The period from 

the mid to late 1960s was an exciting period for 

experimental art during which time the coming together 

of technologists and artists in collaborations of one form 

or another began to take place. Then, for an artist even to 

talk to an engineer was thought to be remarkable. 

Nevertheless, more and more people with backgrounds in 

science, engineering and art began to present their 

‘computer art. [4] Digital artist, defines digital art as the 

medium upon which the art is formed (much like paint 

and canvas, the tools of digital art would be the software 

and computer). The author defends digital art as true art 

since “Art is not about the tools used to make it; but in the 

organization of color, line, form, composition, rhythm and 

the interplay of all these in support of the subject matter 

or intent of the work itself.” He shows examples of the 

following digital art “styles” Digital Paint and Draw 

(Natural Media), Digital Photography (Photo-

Manipulation, Photo-Collage, Tabloid Culture), The 

Quest For Presence (Fractals, Integrative Digital Art). The 

essay concludes with a look at possible future digital art 

forms. [5]    

Digital Painting Art is in digital form. The 

process of creating a work of art Based on the technology 

through software simulation tools to draw. Creative 

Digital Painting  have to learn the basic techniques of 

artistic skills with drawing expertise. For application in 

works in a variety of creative and technical presentations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  Digital painting  

http://rebloggy.com/post/drawing-illustration-art-painting-draw-artist-

watercolor-ink-photoshop-paint-dig/74026541858 

Artist then turns to the economic implications of 

becoming an Internet artist the cost of software, hardware, 

and Web space. She fears that the Internet will become 

completely commercial, negating the presence of the artist 

(and specifically the untrained artist who is not part of the 

“fuller enterprise”). Macko concludes with a description 

of the unavoidable effects of technology on art 

departments and the art curriculum and the need to ensure 

that digital work is available for teaching and 

commentary[6]. But art is limited by the privacy of the 

computer screen and thus retaining audience attention, 

while encouraging dialogue about the artwork, can be 

difficult. Samis concludes that in fact the potential for 

online artwork to provide for truly interactive viewer 

experience is there, although we have not yet explored all 

the possibilities of Internet art [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Computer artists 

http://www.wacom.com/en-us/products/pen-displays/cintiq-27-qhd-

touch 

 

Art world of computer artists, and even less that is 

synthesized for educational purposes. Most studies in 

computer art education have been centered around 

questions of how children interact with a new art medium 

in already-familiar art education contexts. That is, the 

focus is predominantly on how students accept or transfer 

previous art experience to a computerized environment, 

rather than on the technologies. I believe that researchers 

need to examine hardware and software as it is developed 

and applied in industry, science and the computer art 

world [8].     
The researchers have to study of skills and drawing on 

digital painting. To guide the development work on the 

study of the use of technology in the field of artistic or 

creative works to multimedia. 
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II. OBJECTIVE 

A. alysis and synthesis a drawing skill that contribute to 

digital painting  

B. To develop the model drawing skill  a drawing skill 

that contribute to digital painting. 

 

III. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Drawing skill that contribute to digital painting framework 

IV. HYPOTHESIS 

The satisfaction level of specialists on skill of drawing 

styles that contribute digital painting. At a high level. 
 

V. RESEARCH METHODOLOGY 

The sample consisted of five specialists including two 

digital painting specialists, two innovative multimedia 

applications specialists and a drawing specialists. All 

specialists were selected by experience (3-5 years) for 

each specialists 
  

VI. RESEARCH DESIGN  

The quantitative and qualitative research by the experts  

confirm the model drawing skills contribute to digital 

painting. 

VII. RESEARCH TOOLS 

Research tool of the study were a model drawing skill 

that contribute to digital painting and evaluation of 

drawing skill that contribute to digital panting. 

VIII. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Creating a model drawing that contribute to 

digital painting. The following steps: 

1.  The preliminary data was study and analyze 

to determine the necessary information of design a model 

drawing skill that contribute to digital painting. Book, 

Magazine and the internet were reviewed  

 2. The summarize data was Verified to develop 

of a model drawing skills that contribute to digital 

painting. 

 3. The group of specialists was selected the 

objectives, methodology and expert outcome of a model 

drawing skills that contribute to digital painting. 

4.  The specialists were interviewed about the  

possibility of model drawing skills that contribute to 

digital painting.   

5. The interviewed data from specialists were 

analysis and interpreted to prepare a questionnaire. 

6. The research tools were created by integrated 

information from specialists, then the questionnaire was 

prepared 

7. The Ethnographic Futures Research (EFR) 

method was implemented three time. The specialists were 

interviewed about a model drawing skills that contribute 

to digital painting. The interviewed data was analyzed by 

statistics for the classification of data. 

 

B. Design model drawing skills  that contribute to 

digital painting. 

1.The goal is develop drawing skill  that 

contribute to digital painting. For those study multimedia 

technology or fine art. The  concept and principles of 

drawing is necessary and important basis for the created  

of digital painting. 

 2. The objective is to develop Drawing skill that 

contribute to digital painting. 

 

C. Evaluation model to drawing  skills that 

contribute to digital painting. 

 

IX. CONCLUSION 

A. The results of the model development of drawing 

skill that contribute to digital painting 
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Figure 5.  Model development of drawing skill that 

contribute to digital painting 

Drawing skills include stork, shading, light and 

shadow, proportion and composition. On the other hand 

drawing skill that contribute to digital painting include  

stork, shading, light and shadow, proportion, composition  

And require additional skills of using software and using 

the mouse and touch screen. 

B. The results of the evaluation of the model drawing 

skill  that contribute to digital painting 

According to evaluation of the model drawing skills 

that contribute to digital painting by five specialists, all 

specialists highest agreed with the model drawing skills 

that contribute to digital painting ) X = 4.67, S.D. = 0.07( 

C. The possibility to use a model real application  

According to evaluation of the model drawing skills 

that contribute to digital painting by five specialists all  

specialists to tally agreed with it. In addition, the 

development of a model drawing skill could be used in 

the theory and practice to contribute people who 

interested in digital painting 
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Abstract—This paper presents a potential 

evapotranspiration calculation using the Penman-

Monteith equation. The application will use the initial data 

from a metrological department.  The result will be to 

compute water irrigation demand.  Finally, the forecasting 

model is presented, compared with the measurement data 

of the agro meteorological station.  That the application 

can calculate the potential evapotranspiration by select the 

metrological department station and can adjusted the data.  

Finally, can apply the application to create potential 

evapotranspiration map in Thailand. 
Keywords- potential evapotranspiration, application 

I.  INTRODUCTION  

The evapotranspiration is commonly used to describe 
two processes of water loss from land surface to 
atmosphere, evaporation and transpiration. Evaporation is 
the process where liquid water is converted to water 
vapor(vaporization) and removed from sources such as the 
soil surface, wet vegetation, pavement, water bodies, etc. 
Transpiration consists of the vaporization of liquid water 
within a plant and subsequent loss of water as vapor 
through leaf stomata. Evaporation and transpiration occur 
simultaneously and both processes depend on solar 
radiation, air temperature, relative humidity (i.e., vapor 
pressure deficit) and wind speed.  

Z. Chen, et al.,[1] develop decision support system for 
water irrigation management base on WEBGIS. It solved 
the water shortage problem, can create the precision 
irrigation schemes, retrieval of water-saving irrigation 
mode, optimum irrigation schemes and guiding optimum 
irrigation for users in irrigation districts. 

N. Watchrapong, et al.,[2] estimated potential 
evaporation by using data mining technique and had 3 
climate change scenario: baseline condition 360 ppm, 
medium term future 540 ppm, long term future 720 ppm. 
That study was used to create on artificial neural network 
model and used climatic data from metrological 
department of Thailand during 1980 to 1989. Using 
compare Et from paddy fields. 

W. Sarintorn, et al.,[3] create a prototype for of 
geographic information system based on appropriate 
irrigation decision. 

It was ton solve the problem of water allocation 
without considering irrigation schedule. That research can 
computing crops water requirement and irrigation schedule 
of water allocation.  

In the next section, introduce the evapotranspiration 
and spreadsheet. In section 3 is present proposed 
evapotranspiration calculation method. In section 4, 
conclusion and future study   

II. RELATED WORK 

A. Evapotranspiration 

 

Evapotranspiration is the process of evaporation and 

transpiration from ocean to the atmosphere. Evaporation 

is rate of water to the air from sources such as the soil, 

canopy interception and waterbodies. Transpiration 

accounts for the movement of water within a plant and the 

subsequent loss of water as vapor through stomata in its 

leaves. Evapotranspiration is an important part of the 

water cycle[1]. The evapotranspiration valueuse to 

calculate  water irrigation demand, usingsoil data, land 

use and agriculture data and data of weather stations 

Meteorological Department. Evapotranspiration can be 

estimated using several method, such as indirect method 

catchment water balance. The calculation of potential 

evapotranspiration is climate data at the time and place of  

experiment. That data is synthesis and divide period time 

with age plant or time to use. The equation for compute 

evapotranspiration have several such as modified 

pennman, Penman monteith, pan method.  

 The FAO Penman-Monteith equation determines the 

evapotranspiration from the hypothetical grass reference 

surface and provides a standard to which 

evapotranspiration in different periods of the year or in 

other regions can be compared and to which the 

evapotranspiration from other crops can be related. 

Transpiration rate is also influenced by crop 

characteristics, environmental aspects, and cultivation 
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practices. Different kinds of plants may have different 

transpiration rates. Not only the type of crop, but also the 

crop development, environment, and management should 

be considered when assessing transpiration. For example, 

when the crop is small, water is predominately lost by soil 

evaporation because little of the soil surface is covered by 

the plant, but once the crop is well developed and 

completely covers the soil, transpiration becomes the 

main process. Reference evapotranspiration (ETo) is 

defined as the rate at which readily available soil water is 

vaporized from specified vegetated surfaces. Then 

reference evapotranspiration is defined as the ET rate 

from a uniform surface of dense, actively growing 

vegetation having specified height and surface resistance, 

not short of soil water, and representing an expanse of at 

least 100 m. of the same or similar vegetations. The 

concept of the ETo was introduced to study the 

evaporative demand of the atmosphere independent of 

crop type, crop development, and management practices. 

If water is abundantly available at the reference surface, 

soil factors do not affect ET; however, ET may decrease 

overtime as soil water content decreases. Relating ET to a 

specific surface provides a reference to which ET from 

other surfaces can be related.  

 The evapotranspiration is based on the Penman 

Monteith equation. The equation is as follows: 
 

ETp =
0.408∆(Rn − G) + γ

900
T + 273 U2(es − ea)

∆ + γ(1 + 0.34U2)
    (1) 

where 

ETp = evapotranspiration [mm./day], 

Rn = net radiation at the crop surface [MJ/m2/day], 

G  = soil heat flux density [MJ/m2/day], 

T = air temperature at 2 m. height [°C], 

U2 = wind speed at 2 m. height [m/s], 

es = saturation vapour pressure [kPa], 

ea  = actual vapour pressure [kPa], 

 = slope vapour pressure curve [kPa /°C], 

 = psychrometric constant [kPa /°C]. 

 

 Rn = Rns-Rnl      (2) 

where 

Rns=net solar or net shortwave radiation [MJ/m2/day],  

Rnl =net outgoing long wave solar radiation [MJ/m2/day] 

 

 G = cs(Ti+Ti-1)/dt≈0    (3) 


  = cpP/ = 0.00163P/   (4) 

where 

P = Atmosphere pressure[kPa],  

 = latent heat of vaporization[MJ/kg] 

 U2 = U(z)[4.87/ln(67.8z - 5.42)]   (5) 

where 

Uz =wind speed at z m. height [m/s], 

Z=Height of wind speed [m.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1.  Water cycle showed evapotranspiration process. 

  Location: Altitude above sea level (m) and latitude 

(degrees north or south) of the location should be 

specified. These data are needed to adjust some weather 

parameters for the local average value of atmospheric 

pressure (a function of the site elevation above mean sea 

level) and to compute extraterrestrial radiation (Ra) and, 

in some cases, daylight hours (N). In the calculation 

procedures for Ra and N, the latitude is expressed in 

radian (i.e., decimal degrees times p /180). 

 Temperature: The (average) daily maximum and 

minimum air temperatures in degrees Celsius (°C) are 

required. Where only (average) mean daily temperatures 

are available, the calculations can still be executed but 

some underestimation of ETo will probably occur due to 

the non-linearity of the saturation vapour pressure - 

temperature relationship. Using mean air temperature 

instead of maximum and minimum air temperatures 

yields a lower saturation vapour pressure es, and hence a 

lower vapour pressure difference (es - ea), and a lower 

reference evapotranspiration estimate. 

 Humidity : The (average) daily actual vapour pressure, 

ea, in kilopascals (kPa) is required. The actual vapour 

pressure, where not available, can be derived from 

maximum and minimum relative humidity (%), 

psychrometric data (dry and wet bulb temperatures in °C) 

or dewpoint temperature (°C). 

 Radiation: The (average) daily net radiation expressed 

in megajoules per square metre per day (MJ m-2 day-1) is 

required. These data are not commonly available but can 

be derived from the (average) shortwave radiation 

measured with a pyranometer or from the (average) daily 

actual duration of bright sunshine (hours per day) 

measured with a sunshine recorder.  

 Wind speed: The (average) daily wind speed in metres 

per second (m/s) measured at 2 m above the ground level 

is required. It is important to verify the height at which 

wind speed is measured, as wind speeds measured at 

different heights above the soil surface differ. The 

calculation procedure to adjust wind speed to the standard 

height of 2 m. 

evapotranspiration 
evaporation 

precipitation 

transpiration 

stream channel 
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B. Application by Appsheet  Tools 

 

AppSheet[6] is tools to create applications for 

business, professional, or personal needs. It generally 

takes complex programming to build useful applications. 

However, AppSheet enables a limited but important 

subset of apps, those that follow a simple data-driven 

pattern. The behavior of an AppSheet app is almost 

completely determined by the structure of your data. 

That's why you can build an app without writing any 

code. It can build apps for project management, field 

operations, customer service, team collaboration, task 

management, staffing, and so much more. AppSheet apps 

are designed to work offline, can control and enable 

various aspects of online behavior. 

 

The step for work 

1) start with a online spreadsheet 

2) create application from website, design UI, testing 

3) publish the application 

4) deploy by user 

 

 
Connect to your data 

 

 
Customize your Application 

 

 
Deploy by user 

 

Figure 2.  Application creator by Appsheet Tool. 

 

 

 

 

 

III. PROPOSED EVAPOTRANSPIRATION 

CALCULATTION METHOD 

 

     In this section, showed my approaches for computing 

the evapotranspiration algorithm.  The application based 

on spreadsheet application, computed evapotranspiration 

each Meteorological Department station.  Therefore, my 

approach use a FAO Penman-Monteith equation, to 

simplifying equation and used widely. 

Step1: select the Meteorological Department station. 

Step 2 :  get data: Latitude degree,LTD, lipda,LTL, 

Elevation of station above MSL.,( Z ) , Height of wind 

vane above ground,(z), Max Temperature, Tmax(°C) Min 

Temperature, Tmin(°C), Mean Temperature, T (°C) Mean 

Relative Humidity, RHmean(%) Sunshine Duration, 

(hr./day) Wind Speed U(z), (m./sec). 

Step 3 :  calculate all variable from equation 

1:Rn,G,T,U2,es,ea, and 

Step 4:  calculate evapotranspiration from equation 1 and 

the variable calculate in step 3.  

The application is designed with simple data by 

appsheet tool.These tool is app creator and used 

worldwide.  
 

 

Figure 3.  Spread sheet for calculation evapotranspiration. 

 

 

Figure 4.  Application by Appsheet Tool. 
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The spreadsheet for calculate the potential 

evapotranspiration show in Figure.3 used google sheet.   

Tool for creator App is Appsheet shown in Figure 4, input 

data each metrological data station. 
  

 

   
  (a) Start application         (b) select station and edit 

 

     
(c) metrological department  (d) metrological department  

             station data              station 

 

Figure 5.  Application for calculation evapotranspiration.  

 

The result user interface for app is show in figure 5. 

 (a) Start application 

 (b) Select station 

(c) Show metrological department   

(d) Map metrological department station data  

 

 

  

 

Figure 6.  Map evapotranspiration in the Thailand .  

 

The evapotranspiration in Thailand Map create by each 

metrological station data and QGis[7] to generate map. 

Next to add position and ET, interpolate ET data, showed 

map between 60-180 mm./day. 

  

IV. CONCLUSION AND FUTURE STUDY 

 

In this paper, the researcher presented the 

evapotranspiration calculation method by appsheet tool 

creator. My application can get past data from 

Meteorological Department station, adjust data and 

recalculate show map value of evapotranspiration in 

Thailand average data since 2004- 2014. 

For the future study, my interested in researching for 

developing the application to compute the water demand 

irrigation. 
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Abstract— An electronic payment system has a range of 

advantages in comparison to a traditional system.  As now 

it is a multination business era and also the ASEAN 

Economic Community growth, there is a higher demand 

of electronic payment, due to its several advantages such 

as faster transaction and convenient in availability, 

operational efficiency and cost reduction.  This study 

examines the impact of electronic payment systems in the 

ASEAN countries and investigates the perspective of 

consumers towards to the use of electronic banking.  This 

study finds that electronic payment could enable 

businesses to transactions processed faster and 

convenience.  However, lack of integration of electronic 

payment leads to insufficient electronic payment 

transactions across businesses.  In addition, security and 

privacy are another obstacles in accepting electronic 

payments.  This study also found that most people in the 

sample perceive that electronic banking suits their life 

style because it is easy to access, use and convenience.    
Keywords-component; Electronic Payment, Electronic-

Banking, International Business, ASEAN countries, AEC. 

I.  BACKGROUND 

In 21st century, the majority of business trading is 
carried out online via internet.  Most business activities 
requires electronic payment (E-Payment) systems.  E-
Payment can be referred to any digital financial 
transactions between two or more financial parties 
(Armesh, et al, 2010). In the present day many people may 
familiar with the word electronic banking (E-Banking) or 
online Banking.  E-Payment can call an overwhelm 
attention to business and consumers due that that it has a 
number of advantages over the traditional payment.  This 
study focuses on three main advantages on E-Payment.  

Firstly, E-Payment makes business transactions processed 
faster and convenience.  When processing an electronic 
order on electronic commerce (E-commerce) initiates 
payment validations, inventory check, order confirmations, 
changes in accounting information, billing, and delivery.  
These activities can be accelerated by using electronic 
transaction operations.  In addition, many business trading 
order are processed simultaneously, and the buyers and 
sellers can do the payment online and find a confirmation 
of transaction on the website.  This E-Payment also 
advantage online stock trading, investor can buy and sell 
their securities online.  The volume of online trading has 
been increased significantly in the last decade.   

Secondly, E-Payment enables financial transactions of 
business be operated more efficient than traditional 
methods.  This study focuses one kind of E-Payment 
which is Electronic Banking.  E-Banking provides users or 
customers to check their accounts, pay bill, transferring 
money online rather than physically go to bank branch.  E-
Banking service offers customers in ways that it is faster 
and inexpensive compare to alternative bank branch 
services.  Moreover, customers may have direct control 
over the timing of the payment rather than waiting for their 
invoices to be delivered to their mailing address but they 
can check and pay their bill online at any time. In addition, 
E-Banking is increasing popular among the educated 
middle class in the ASEAN Economic Community (AEC) 
recently.  The main reason is the use of mobile devices has 
also grown rapidly across the world and in some of the 
AEC countries.  Many businesses are already shifting their 
business strategies towards the mobile world.   

Thirdly, cost reduction for business, using E-Payment 
in paying bill online (e-billing) by customers helps the 
company to reduce the cost of billing and processing 
payment cost, for instance cost of invoice paper, postage, 
and envelopes.  Sometimes the business will charge these 
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costs to customers and it will effects on the cost of goods 
and services.  

 This study aims to investigate the impact of E-
Payment systems in the ASEAN countries, and the 
perspective of consumers towards to the use of E-Banking. 

II. LITERATURE REVIEW 

A. Electronic Commerce and Electronic Payment  

E-commerce has made a major impact on business 
transactions via internet and telecommunication standard.  
Sage (2009) addresses that US online retail sales revenue 
will grow from 12.3 billion in 1999 to approximately 
$176.9 billion in 2011.  In present day, there is a need and 
demand of E-Payment E-commerce and this can be one of 
many reasons that 172 million devices were sold in 2009 
and it is estimated to be 1.8 billion units in 2019 (Statista, 
2016).  The main reason is that the businesses that can 
accelerate the processes of buying and selling, reduce the 
costs of paper works and results to more inventory 
turnover and cash flow than offline payments.  E-
commerce leads to the existing of E-Payment which can 
be considered into two parts: macro-payment system and 
micro-payment system. Macro-payment system refers to 
the payment systems with high value of transaction which 
means large amount of money.  The price is more likely 
high enough to pay by credit card.  Micro-payment system 
can be used for low priced product such as price for 
download line sticker, banking news SMS. Most of micro-
payment can be operated via mobile device or mobile 
phone. Without a availability of mobile network service, 
micropayment is incomplete.  In ASEAN countries, 
Turban et al. (2008, p. 550) address that “How do you get 
seller to adopt a method when there are few buyers using 
it. And, how do you get buyers to adopt a method when 
there are few sellers using it”.  In fact, there are two main 
factors that could support E-Payments systems: 
interoperability and regulations.  Interoperability refers to 
all systems of E-Payment run on specialized systems that 
are interlinked with other systems and applications in the 
AEC (Turban et al., 2008).  ASEAN (2015, p. 24) 
recognizes that Information and Communications 
Technology (ICT) is a key driver towards economic and 
social transformation.  In particular, it emphases on ICT in 
a single market where is promotes the free flow of ICT 

products, services, and investment in the region.  In this 
issue, regulations means how government release 
regulations regarding to the payment systems in the AEC 
countries.  That means the early stage of a new E-Payment 
systems may face a number of regulatory hurdles within 
an existing financial corporation in the AEC countries.  
For this matter, ASEAN (2015, p. 17) commits to improve 
the implementation of exchange of information in 
accordance with international standards by addressing the 
issue of fiscal barriers.  In addition, Electronic Data 
Interchange is important issue.  Electronic Data 
Interchange (EDI) is an electronic communication method 
that provide standard computer-to-computer exchange of 
data via the communications network (Bagranoff et al. 
2010).  In business area, EDI is a set of interchanges 
between two parties which buyers and sellers.  The 
transactions from buyers to sellers includes, for instance, 
request for quotation, a purchase order, dispatch status.  In 
another way, the transactions from sellers to buyers can be, 
for example, purchase order acknowledgement, shipping 
notice and invoice.  All processes by EDI are operated 
online and therefore it can eliminate costs and reduce the 
chance of error related to paper works.  In addition, 
double-entry accounting transaction can be processed by 
EDI.  It can be seen that EDI has more impact on the 
traditional model of performing transactions.  As such 
business transactions can be processed by EDI, financial 
reports can be prepared and displayed via computer by 
using EDI. 

B. Online Banking 

Since 2011, online banking has been very prevalent 
across Asian countries.  McKinsey & Company (2014) 
states that financial sectors are adapting to computers and 
popular mobile devices to deal with their banks. The trend 
of using online banking expands quickly depends on many 
factors including the increasing of internet and smartphone 
adoption as well as the growth in e-commerce.  Sonia and 
Vinayak (2015) state that Malaysia and Indonesia have 
people use online banking (or sometimes it can be called 
as digital banking) more than Thailand.  McKinsey & 
Company (2014) reports that the percentage of consumers 
using online banking in ASEAN countries of year 2012 
and the trend in year 2020 as shown in Fig. 1. 
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Figure 1.  The number of potential online banking consumers could rise to approximately 1.7 billion by 2020. 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

This study has two objectives. The research 
methodology is arranged accordingly.  Firstly this research 
uses secondary data to investigate the impact of E-
Payment systems in the ASEAN countries.  Secondly, this 
study uses primary data and employs descriptive statistic 
Likert’s scale method to examine the perspective of 
consumers towards to the use of E-Payment.   

A. Data Collection  

This study employs secondary of data that is compiled 
information on E-Payment systems and other related 
research findings. It is synthesized interconnections and 
formulate regularities for research findings.  Then the data 
is investigated the impact of electronic payments in AEC 
economic growth situation.  In addition, this study 
conducts survey by made questionnaires.  The information 
includes in this questionnaire consists of three parts.  The 
first part of the questionnaire contains about demographic 
information.  The second section relates to quality of E-
Banking.  Next section includes security of e banking 
systems and followed by cost of using E-Banking.  The 
final section focuses on consumers’ perception on E-
Banking. 

B. Sample and Methodology 

To examine the second research objective, this study 
use the population of in Nong Pa Khrang Chiang Mai area.  
This study uses non-probability sampling by using random 
based on sampling.  The sample population are 75 out of 
100 peoples who response to our questionnaires in the 
area.  This study adopts Likert’s Scale method by 
divided the level of measurement into 5 levels according to 
Likert’s Scale.  The five levels included strongly agree, 
agree, undecided, strongly disagree and strongly disagree 
with scores for each level as shown below. 

 

TABLE I.  THE FIVE LEVELS OF MEASUREMENT. 

Level Scores 
Strongly agree 5 

Agree 4 

Undecided 3 

Disagree 2 

Strongly disagree 1 

 
Likert’s Scale width interval class is calculated as 

follow 
 
With interval class = (maximum score – minimum 

score) / number of interval class = (5-1) / 5 = 0.8. 
  
Average score for each level 
 

Scores Level 

4.21 ≤ x̄ ≤5.00 Strongly agree 

3.41 ≤ x̄ ≤4.20 Agree 

2.61 ≤ x̄ ≤3.40 Undecided 

1.81 ≤ x̄ ≤2.60 Disagree 

1.00 ≤ x̄ ≤1.80 Strongly disagree 

  
x̄ = (X1Wx + X2W2 + X3W3+ … XnWn) / N 
  

x̄  
average score of level of consumers percept on E-

Banking 

X1, X2,X3...Xn score of each interval level 

W1, W2,W3...Wn 
number of respondents response to each level of 

interval level 

N number of respondents to questionnaires 

IV. RESULTS 

A. Impact of E-Payment systems in the ASEAN 

This section discusses the result of the impact of E-
Payment systems in the ASEAN countries.  The results 
from qualitative analysis show that the use of new E-

 
Association of Southeast Asian Nations; data for the following ASEAN countries only have been included: Indonesia, 

Malaysia, Singapore, the Philippines, and Vietnam. 
Source: McKinsey & Company (2014) 
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Payment systems is complicated because legal issues and 
agreements on international standards.  This can refer to 
the ability of how government can handle the import and 
export systems in terms of multi-currencies that is a 
critical issue for trading in the ASEAN countries.  Most 
transactions still require E-Banking support.   

Since 2014, ASEAN 5 countries: Indonesia, 
Philippines, Singapore and Thailand, began to integrate 
Real Time Gross Settle (RTGS) systems to local and 
international banks.  This points out that individuals and 
businesses across ASEAN countries are able to make 
financial payment through ATMs, credit cards, or 
electronic money.  However, only Indonesia, Malaysia and 
Thailand are currently have full ATM integration in the 
region (FinanceTwitter, 2014).  Myanmar’s RTGS systems 
were implemented after the AEC commencement by the 
Central Bank (Gilmore, 2016).  Laos and Myanmar are 
still not fully implemented the Automatic Clearing House 
(ACH) Payment Service that enable person-to-person 
(P2P), Business-to-Customer (B2C), and Business-to-
Business (B2B) payments via the internet by directly 
debiting from one entity’s checking or saving accounts to 
another entity’s bank accounts.  Table II shows the 
currency status of domestic RTGS and ACH development 
in ASEAN.  

TABLE II.  THE CURRENT STATUS OF DOMESTIC RTGS AND ACH 

DEVELOPMENT IN ASEAN. 

ASEAN Countries RTGS ACH 

Brunei O O 

Cambodia O O 

Indonesia O O 

Laos O X 

Malaysia O O 

Myanmar O X 

Philippines O O 

Singapore O O 

Thailand O O 

Vietnam O O 

(Source: HSBC, 2014; Gilmore, 2016) 

While E-Payment systems have several advantages in 
business perspectives there are still prone to many of the 
typical internal control risks.  The security and fraud are 
continue to be a major issue in accepting E-Payment 
within the overall business contest in ASEAN countries.  
There are some cases such as in total more than 12 million 
baht in cash was stolen from 21 ATMs operated by the 
local Thai bank in July 2016 (Limpamarnphun, 2016).  
Also there is an evidence that over 3 million Malaysia 

Ringgit are reportedly stolen from 17 ATMs operated by 
the local Malaysian bank in 2014 (FinanceTwitter, 2014).  
There are no reported cases of ATM hack from Brunei, 
Laos, Mayanmar, and Vietnam in the last five years.  As a 
result, many buyers and sellers concern about the security 
and privacy issues of E-Payments and other online 
transactions.  Although a number of businesses are trying 
to improve security features and their financial 
transactions must be as secure as possible via the internet.  
Fraud often refers to abuse of privacy information in E-
Payment systems.  There is a case that one employee at 
local Thai telecommunication company had stolen call 
location records for a customer to threat a customer 
(Tortermvasana, 2016). This case violates the company’s 
policy on customer privacy as well the National 
Telecommunication Business Act.  Table III shows the last 
five years status of ATM hack in ASEAN which is quite 
common criminal activities to take an advantage over 
poorly maintained ATMs. 

TABLE III.  THE CURRENT STATUS OF DOMESTIC RTGS AND ACH 

DEVELOPMENT IN ASEAN. 

ASEAN 

Countries 

Year Loss Remarks 

Brunei - - - 

Cambodia October 2015 - Tried but failed 

Indonesia March 2014 

$95,480 

(1.24 billion 

rupiah) 

112 bank 

accounts hacked 

 

Laos - - - 

Malaysia August 2014 

$1.2 million 

(3 million 

Ringgit) 

17 ATMs hacked 

Myanmar - - - 

Philippines January 2015 

$518 

(25,000 

Pesos) 

3 ATMs hacked 

Singapore 2012 $200,000 

Compromised 

ATM/ Debit 

cards 

Thailand 2016 

$343,000 

(12 million 

Baht) 

21 ATMs hacked 

Vietnam - - - 

(Source: AsiaOne, 2012; ASEAN, 2015, Yee, 2015; Sokhavuth, 2016; FinanceTwitter, 2014). 

B. Perspective of consumers towards to the use of E-

Banking 

This study conducts the survey based on the 
consumers’ perspective towards to the use of E-Banking.  
The results from the survey are divided in to 5 sections: (1) 
general information, (2) quality of E-Banking services, (3) 
security of E-Banking, (4) security of E-Banking, and (5) 
E-Banking perception.  The results of section 1 show that 
most of respondents are male (56%) and female (44%) and 
68% of total sample have Bachelor degree.  Most of them 
are 30 to 40 year-old and earn between 10,000 baht – 
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30,000 baht.  Around 64% of them access to the internet 4-
6 hours and using E-Banking monthly.  Approximately 
40% of the sample use E-Banking services of Bangkok 

Bank and 24% of Krung Thai Bank and 20% of Siam 
Commercial Bank.   

TABLE IV.  E-BANKING AND CONSUMERS’ PERCEPTIONS 

E-Banking Contexts 

  Strongly  Agree Un- Dis- Strongly 

Total x̄    
Agree 

 

Decided Agree Disagree 

  5 4 3 2 1 

Section 2:  Quality of E- Banking Services                 

1 Easy to access of e-banking's website Number 40 32 3 

  

75 4.49 

    (%) 53 43 4 

  

100 Strongly Agree 

2 Functions are not complicated Number 39 30 6 

  

75 4.44 

   and easy to use (%) 52 40 8 

  

100 Strongly Agree 

3 Financial transactions via e-banking  Number 43 30 2 

  

75 4.55 

  can be completed correctly  (%) 57 40 3 

  

100 Strongly Agree 

4 There are many functions  Number 37 25 13 

  

75 4.32 

  of service provided (%) 49 33 17 

  

100 Strongly Agree 

5 Errors in using E-Banking Number 29 23 10 10 3 75 3.87 

   can be fixed by calling call center (%) 39 31 13 

  

83 Agree 

Section 3: Security of E-Banking   

      

  

6 Personal information will be  Number 21 44 10 

  

75 4.15 

  confidential (%) 28 59 13 

  

100 Agree 

7 Notify service provided (SMS) if  Number 48 24 3 

  

75 4.60 

  my e-banking account is logged-in (%) 64 32 4 
  

100 Strongly Agree 

8 Banks update information of   Number 38 25 12 

  

75 4.35 

  security systems regularly (%) 51 33 16 

  

100 Strongly Agree 

9 Notify regularly to change  Number 38 22 15 
  

75 4.31 

  passwords (%) 51 29 20 
  

100 Strongly Agree 

Section 4: Cost and Convenience   

      
  

10 Bill payments can be done anytime Number 46 18 10 

  

74 4.49 

    (%) 61 24 13 

  

99 Strongly Agree 

11 Less time consuming compare  Number 56 18 1 
  

75 4.73 

  to visiting bank branch (%) 75 24 1 
  

100 Strongly Agree 

12 Financial transactions  Number 22 35 18 

  

75 4.05 

  can be set in advance  (%) 29 47 24 

  

100 Strongly Agree 

13 Penalty charge for late payment Number 22 32 16 

  

70 4.09 

   can be avoided (%) 29 43 21 

  

93 Agree 

14 Using e-banking can avoid Number 38 19 16 2 

 

75 4.24 

  service fees compare to bank branches (%) 51 25 21 3 

 

100 Strongly Agree 

Section 5: E-Banking perceptions   

      

  

15 E-banking allows me to manage  Number 39 28 5 

  

72 4.47 

  my financial transactions easily (%) 52 37 7 

  

96 Strongly Agree 

16 E-banking suits my life style Number 48 23 2 

  

73 4.63 

    (%) 64 31 3 

  

97 Strongly Agree 

17 E-banking systems are easy to use Number 51 21 3 

  

75 4.64 

    (%) 68 28 4 

  

100 Strongly Agree 

18 E-banking can be used  Number 32 31 9 3 

 

75 4.23 
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  via phone anytime (%) 43 41 12 4 

 

100 Strongly Agree 

 
The results of section 2 to 5 are shown in Table IV.  

The results of section 2 point out that consumers in the 
sample strongly agree that E-Banking’s website is easy to 
access and use.  In addition there are many functions to 
satisfy the consumers’ needs.  The results of section 3 
illustrate that consumers satisfy with the notify service of 
logged-in of their accounts as well regular changing 
password reminders. In addition consumers strongly agree 
that e-Banking systems update information of security 
systems regularly by the banks.  Next is section 4, it is 
found that most people in the sample strongly agree that 
using E-Banking is connivance, less time consuming and 
can be done anytime without visiting the bank’ branches.  
Moreover some financial transactions cane be set in 
advance.  In section 5, the results show that most people 
are strongly agree that E-Banking suits their life-style, it is 
convenience, easy to use, and can be used anytime.  They 
can easily manage their financial transaction easier and it 
can be done via phone anytime. 

V. CONCLUSION 

E-Commerce has made a crucial impact on business 
globally. Even though the use of E-Payment systems is 
complex to integrate within the ASEAN countries. E-
Payment systems have a range of pros compared to 
traditional payments.  E-Banking may suit with life-style 
of most people as it is convenient, less time consuming 
and can be operated anytime via mobile devices anywhere.  
However, integration is an important factors to enable E-
Payment work efficiently. A lack of integration can lead of 
ineffective E-Payment transactions across the businesses.  
Security and fraud protection are also key issues in 
accepting E-Payments. In addition, agreement of E-
Payment systems on international standards, especially in 
terms of international trade in multiple currencies in the 
ASEAN countries must be achieved  
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ABSTRACT--- This paper explores the information 

technology affecting the  preparation for ASEAN 

Economic Community, in Thai universities.   An 

exploratory research was used to collect quantitative data 

through staff in universities in Metropolitan.  Finding 

showed that the information technology factors was in 

moderate for  preparation to enter the ASEAN Economic 

Community. The perception of information technology 

was considered in order to encourage people to prepare 

for ASEAN Economic Community.  

Keywords: Information Technology, Preparation, ASEAN 

Economic Community 

I. INTRODUCTION 

 Thailand has been geared up for the 

ASEAN Community. The Ministry of Education  made a 

number of changes to the delivery of  education in 

Thailand. The purpose of the change was to provide 

opportunities for students to step in  and move forward to 

internationalisation.  In order to prepare students to ready 

for AEC, there was a need to develop universities 

potential through teaching, research academic services, 

language for staff and administration. It is essential for 

universities to prepare for the ASEAN community 

including departments, faculties and staff [2].   

 To prepare for ASEAN community meant 

to prepare physically and mentally to enter the ASEAN 

Economic Community with foreigner. The information 

and communications technology means learning, 

education and information technology applications in 

useful, accurate and appropriate communication network 

within the ASEAN countries. [2]. The occupation refers 

to the legal basis for information about careers and the 

ASEAN countries [1]. 

The use of  information technology is important 

to universities to prepare for ASEAN Community. If the 

universities provide source and technology facilities, it 

helps staff to learn and gain knowledge about ASEAN 

community information which is benefit for universities 

[1].  

 However, before develop students for AEC 

Community, university staff including lecturers and 

administrative staff are the most important part that 

cannot be ignored. Lecturers provide lecture and 

knowledge to students. Administrative staff do all the 

supportive work for students. Therefore, the preparation 

should be aware of the importance of the availability of 

the AEC personnel on campus. This paper determines 

whether the personnel on campus are ready for the 

ASEAN Economic Community, in particular staff and 

realize the importance, benefits and impact that will occur 

in the near future[3].   

 

Research Objectives 

 

To study the effect of information technology 

toward preparing for ASEAN Community  

 

Independent Variables       Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The preparation of 

the personnel on 

the AEC. 

 

 

  

The information and 

communications 

technology. 

 

Isariya Bauklee  

(2012) 
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II. LITERATURE REVIEW 

 

ASEAN background 

The ASEAN Economic Community (AEC) aims 

at bringing together the ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) member nations together and is 

able to compete in the global. The purpose of the AEC 

was to bring economic prosperity and stability to the 

region and to work toward eliminating the development 

gaps between ASEAN members. ASEAN members 

include Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Indonesia, 

Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and 

Vietnam, plus two observers Timor-Leste and Papua New 

Guinea [1].  

The AEC’s economic integration  for the free 

movement of trade, labour and capital within the region. 

Thailand has responded by improving its education 

reform effort to develop students to be the workforce of 

the ASEAN Economic Community. The Ministry of 

Education has classified list of works  to be accomplished 

in order to prepare students to work in an international 

community, and develop Thailand into an international 

education hub in the ASEAN region. [3]. A goal of the 

AEC is international recognition of professional 

qualifications, and to develop professional testing and 

standards certification centres across Thailand to test the 

skill level in a number of vocational professions [5]. 

 

The purpose is to produce more personnel in 

preparation for the ASEAN Economic Community.  The 

professional standards  that Thailand needs to develop 

involved with information technology and 

communication, construction,  logistics, automobiles and 

automotive parts, fashion, Thai cuisine, and retail 

business.” It is a benefit for students to work in any of the 

ASEAN member nations. If they pass the skill test in their 

profession, they will receive a certificate certifying their 

professional competency[2]. 

 

Information theory  

 

Information is defined as  data and knowledge. 

Information is distributed  to  the content of a message or 

through direct or indirect observation. It can be construed 

as a message in its own right, and in that sense, 

information is always conveyed as the content of 

a message[9]. Information theory refers to the 

quantification storage and communication of information 

[8]. The theory of information is application to  reliable, 

efficient communication system which helps the 

communication effectiveness and efficiency[9].     

  In 1948, Claude E. Shannon proposed  

information theory  to find fundamental limits on signal 

processing and communication operations. Information 

and Learning Technology described the methods of using 

technology to enhance the learning experience within 

education. To do this efficiently and effectively requires 

careful selection, purposeful planning and thoughtful 

implementation such as recognition, learning, preparing 

and developing knowledge[8]. 

 Isariya Bauklee [6]  studied the "knowledge, 

information,  understanding and guidance to prepare for 

AEC personnel of Thailand at Post Company Limited: A 

Case Study of Post Office in Samut Songkram.  The 

objective was to objective  Cognitive Studies of the 

ASEAN Economic Community.  Guidelines for the 

preparation of personnel Thailand Post. Limited access to 

support ASEAN's Post Office Books. Samut Songkhram. 

Finding showed Preparation of personnel about  the 

perception of information technology of personal 

attention and preparation of the recognition of 

organizations and information technology and 

understanding of the ASEAN Economic Community. It 

focused on culture, encourage people to prepare for the 

change and  be able to work under a variety of materials, 

equipment and  technology[6].  

 Waroot and Kanokporn [7] studied to the 

readiness of State Enterprise Officer in Electricity 

Generating Authority of Thailand toward AEC. Result 

showed  that the information Technology and 

Communications was employed moderately by the 

employees of state enterprises, Electricity Generating 

Authority of Thailand. The preparation of information and 

communications technology is moderate. The issue is 

important to the knowledge of the law on the use of 

information and communications technology for ASEAN 

countries[7].  

 

Research Methodology 

 

 Samples were the universities in Pathumthani 

province. Cluster  sampling techniques was employed. 5 

universities were selected. There were Thammasart 

University, Bangkok University, Rangsit University, 

Eastern University and Rajamangala University of 

Technology Thanyaburi.  Finally, a simple random 

sample is drawn from all the selected cluster. 267 samples 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

70

http://www.asean.org/
http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6602&a=2
http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6602&a=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Conveyed_concept
https://en.wikipedia.org/wiki/Message
https://en.wikipedia.org/wiki/Observation
https://en.wikipedia.org/wiki/Message


were collected. Frequency, percentage, cross-tabulation 

and ANOVA were used as the Statistics techniques.     

 

III. RESULT 

 

Table 1 The percentage of respondents from Public and 

Private Universities 

University   Frequency  Percentage  

        

Public 

 

198 74.2 

Private  

 

69 25.8 

Total   267 100 

 

 Table 1 showed the percentage of public and 

private universities. There were 74.2 % of respondents 

from public universities and 25.8 of respondents from 

private universities. This means the sample of public 

universities was larger than private universities.  

 

 Table 2 Information technology to AEC 

Information  

technology to AEC 

Mean S.D. 

1.Recognition of information 

technology to emerge in the region. 

2.49 0.79 

2. To learn about Asian culture, 

traditions, rules and regulations using 

information technology 

3.34 0.82 

3. To prepare for the English 

language, such as English language 

training. 

2.30 0.98 

4. To find the resources to knowledge 

about ASEAN  using information 

technology 

3.40 0.94 

5. To develop knowledge and skills 

relating to the ASEAN  

community from technology 

2.08 0.97 

Total 3.18 0.71 

 

Table 2 showed that universities employed 

informational technology to prepare for ASEAN 

Economic Community in moderate. However, to develop 

knowledge and skills relating to the information 

technology to prepare for ASEAN Economic Community 

were in lowest  level which may be the lack of facilities in 

the universities.  

 

Table 3 Preparation to enter the ASEAN Economic 

Community 

Prepare to enter the 

ASEAN Economic 

Community 
X  S.D Level of 

preparation 

Information and 

technology  

2.88  1.04 moderate 

 

 Table 3 showed the result of hypothesis testing. 

The X  test was 2.88 and S.D was 1.04. It implied the 

moderately information and communication technology 

toward preparing for the ASEAN Economic Community.   

 

 

IV. DISCUSSION 

 

 Finding showed that universities employed 

Information and Communication Technology toward 

preparing to enter the ASEAN Economic Community in 

moderate which is similar to the work of Waroot and 

Kanokporn [7] and Isariya Bauklee [6]  presented that 

respondents used Information and Communication 

Technology toward preparing for the ASEAN Economic 

Community in moderate.   

 

 

V. CONCLUSION 

 

The universities has prepared for  the 

information and communications technology in  

moderate. Universities need to support the information 

technology facilities to academic and administrative staff 

to develop their knowledge and skills. Also the 

development of English language is essential for both   

academic and administrative staff  as it is a common 

language for ASEAN Economic Community. The  

concerns about information technology law on the use of 

information and communications technology for ASEAN 

countries is determined. The informational technology 

law should be concerned  because  the law is placed on 

anticipating important information sources of dispute 

between the individual or group of people to a transaction 

and reducing the risk of litigation.  
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Abstract—The objectives of this study are two-folds: (1) 

To develop a science knowledge-based system on 

computer tablets (SciKBTS) for primary education  

students in the Central Part of Thailand; and (2) To 

evaluate the quality of the developed SciKBTS. The study 

was conducted in seven steps. (1) Studying through 

reviews of literature and related research to analyze and a 

synthesize knowledge in order to adopt a requirement of 

framework and development of SciKBTS; (2) Surveying 

needs of 264 samples comprising of 132 elementary 

science teachers and 132  elementary students at Prathom 

4, 5 and 6  by using simple random sampling technique 

through the questionnaires; (3) Developing the conceptual 

framework for the SciKBTS; (4) Interviewing experts’ 

opinions on the conceptual framework, research 

instruments with seven experts by using questionnaire;  

(5) Developing SciKBTS after revising and improving; 

(6) Revising and improving the prototype based on the 

recommendations of the experts,  and (7) Developing 

SciKBTS and evaluating the system by conducting trial 

run on 30 Prathom 5 students by using multi-stage 

random sampling. Then, surveying the satisfaction of 20 

elementary science teachers. Research instruments 

comprised of the SciKBTS prototype, learning 

achievement tests, students’ satisfaction questionnaires 

and teachers’ satisfaction questionnaires. Data were 

analyzed by using frequencies, percentage, performance, 

E1 / E2, t-test, mean standard deviation and content 

analysis. Research findings: On development of 

SciKBTS, it was found that SciKBTS comprised of six 

procedures; (i) Selecting scientific contents; (ii) Defining 

scientific contents; (iii) Designing scientific contents; (iv) 

Defining the procedures of science knowledge-based 

presentation; (v) Developing the science knowledge-

based; and (vi) Testing the SciKBTS. On the evaluation 

of SciKBTS quality through trail run, it was found that 

the SciKBTS was efficient at the 80/80 by E1/E2 = 

81.92/79.52, the students learning achievement was 

significantly increased at the 0.05 level. Moreover, 

students were satisfied with the SciKBTS at the highest 

level and teachers were satisfied with the creation of 

SciKBTS at high level. 
Keywords-component; System; knowledge-based; science, 

computer tablets (key words) 

I. Introduction 

 

 The system approach is important as a tool to 

plan and develop the education system to meet the needs 

of developing countries. It was secured the success of the 

operation and educational solutions to conduct according 

to procedures that can investigate for problems and guide 

the development of the system (Brahmawong, 2012, p. 40) 

[1]. At the same time, the innovation of technology can be 

used to improve teaching and learning; for example, 

computer aid instruction (CAI), CD-ROM, Knowledge-

Based, internet Information Technology in teaching 

instruction makes more flexible time and place. There are 

also wide range of researches which pointed that 

innovation and technology in teaching will make teaching 

more effective (Office of the Basic Education Commission 

[OBEC], 2016) [2].  The using of information technology 

in primary education, teachers can take the computer 

tablets as a teaching tool that helps students learn on their 

own and gain experience from self learning at anytime and 

anyplace, there were interaction between teachers and 

students. 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

73



 The learning of science in primary school has the 

important objective to aim at enabling learners to learn this 

subject with emphasis on linking knowledge with 

processes, acquiring essential skills for investigation, 

building knowledge through investigative processes, 

seeking knowledge and solving various problems. 

(Ministry of Education [MOE], 2008, p.1) [3]. 

     The learning and teaching of science at last found 

several problems at the National Institute of Educational 

Testing (2014) [4] has concluded that (1) the problem of 

science knowledge changes according to the situation at all 

times. The teachers need to acquire new knowledge of 

teaching science to their students; (2) the problem about 

the achievement of primary education’s quality was 

limited on O-NET Year 2015 by testing students in 

Prathom 4 to 6 were found that got 43.14%  scores in 

science subjects, less than half the level; (3) the problem 

about expertise, Institute for Promotion of Teaching 

Science and Technology (2015) [5] indicated that science 

teachers with expertise would retire, current teachers 

lacked of the knowledge and expertise to conduct to 

students; and (4) the problem about medias that teachers 

would need more medias to allow students learning by 

themselves. 

 As the problems mentioned above, researchers 

have studied the concept and importance of teaching of 

educators. Professor Dr. Chaiyong Brahmawong said that 

Knowledge Center or knowledge-Based-KB was the main 

source of knowledge of the subject. Knowledge Center 

contains the contents of all subjects in the curriculum. The 

elements of a knowledge based are consisting of three 

reasons. (1) Knowledge is the core content (2) Knowledge 

of the interaction, and (3) Knowledge of the additional 

information (Brahmawong, 2006) [6] 

 Knowledge Center assists in teaching and 

learning through the use of electronic media by supporting 

and encouraging a meaningful learning. (Khan, 1997) [7]. 

Bringing the science knowledge students can learn on 

computer tablet. To ensure the effectiveness, teachers 

should have a system of creating a knowledge based to (1) 

provide instructor-led content and experiences, scientific 

analysis, synthesis and embellishments to be appropriate 

with students; (2) allow teachers to communicate with 

students by using the knowledge based to understand each 

other; and (3) help teachers provide students with 

scientific knowledge at anywhere, anytime easily and 

quickly provide elementary school students with better 

learning achievement. 

 

 Thus, the researcher found it necessary to develop 

Science Knowledge-Based System on Computer Tablets, 

called SciKBTS, as an innovative prototype for primary 

education students in the Central Part of Thailand. 

II.RESEARCH OBJECTIVE 

(1) To develop a Science Knowledge-Based System on 

Computer Tablets (SciKBTS) for Primary Education 

Students in the Central Part of Thailand; 

(2) To evaluate the quality of the developed SciKBTS  

 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Research Format 

Research and Development (R&D) 

B.  Population and Samples 

Population and samples comprise three groups: First 

group for studying requirements of the SciKBTS, The 

population in this study consisted of 56,752 teachers and 

653,304 students in the Central Part of Thailand. The 

samples, totaling 264, obtained from the table of Krejcie 

& Morgan and cluster sampling technique, comprising 

132 science primary education school teachers and 132 

Prathom 4, 5 and 6 students who were studying in the 

Academic Year 2015; Second group for interviewing 

opinions on the draft SciKBTS. This study interviews 

seven (7) experts, consisting of two (2) experts on the 

scientific area, two (2) experts in knowledge based, one 

(1) experts in primary education school, and two (2) 

expert in systems development; and Third group for 

evaluating the quality of the developed SciKBTS. The 

sample is 30 students in Prathom 5 studying in the 

Academic Year 2016 at Watbao (Nantawittaya) School 

which is an elementary school in Nontaburi province by 

using multi-stage random sampling and 20 science 

teachers in primary schools. 

C. Variables  

Dependent variable: The developed of a Science 
Knowledge-Based System on Computer Tablets 
(SciKBTS) for Primary Education Students in the Central 
Part of Thailand 

Independent variables consist of the efficiency of 
SciKBTS, learning achievement tests, students’ 
satisfactions with SciKBTS and teachers’ satisfactions 
with SciKBTS 

D. Research Instruments 

Research Instruments comprises two stages; First stage 

of developed of a Science Knowledge-Based System on 

Computer Tablets (SciKBTS) for Primary Education 

Students in the Central Part of Thailand. The research 

instruments were employed: (1) Two questionnaires, 

consist of three-sections; General Information, 

Requirements and characteristic of SciKBTS and 

Recommenation by using five rating scale, multiple 

choices and open-ended questions, were used to get the 

requirements for the SciKBTS; one for science primary 

education teacher and another for Prathom 4,5 and 6 

students. The reliability of these questionnaires were 0.83 
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and 0.92 as following; (2) Structured Interview form, used 

for experts to give opinions on draft SciKBTS prototypes; 

(3) The SciKBTS prototype. Second stage of evaluating 

the quality of SciKBTS consists of (1) Science 

Knowledge-based on computer designed according to 

‘Water’ of 10 subheadings; (2) Learning achievement test 

using 10 pretests and 10 posttests with both tests had 

difficulty value (P) between 0.95; (3) Two questionnaires 

of five rating scale and open-ended questions: one asking 

satisfaction of the students and another for asking the 

satisfaction of primary school teachers for SciKBTS. 

E. Data Collection 

Data collection on the SciKBTS was carried out into 

the following stages: First stage on developing the 

SciKBTS prototype comprising two steps: (1) Via post for 

collecting data on questionnaires from science primary 

school teachers and students on the SciKBTS; and (2) 

Interviewing for collecting data from experts on draft 

conceptual framework of the SciKBTS. Second stage on 

trail run on quality assessment with Prathom 5 students 

through three stages: individual testing, group testing, and 

field testing to determine the students’ progress on 

learning achievement obtained from pretest and posttests. 

After that collecting data of students’ satisfaction and 

science primary teachers’ satisfaction by arranging the 

seminar for presenting the SciKBTS. 

F. Data Analysis 

The data analysis was conducted though statistical 

tools comprising frequency, percentage, efficiency  

E1/ E2, t-test, means, standard deviation and content 

analysis 

IIII.RESEARCH FINDINGS 

G. Research Findings on Development of the SciKBTS 

1) On the Needs of SciKBTS by Science Primary 

School Teachers:  

a) On the Needs of SciKBTS by Science Primary 

School Teachers: the teachers were mostly female, age 50 

years up with Bachelor degrees, and more than 20 years 

teaching experience in science.  It was found that the 

majority of teachers had ever used knowledge-based in 

their lessons. They found it most useful to give students 

more knowledge in science and teachers can convey the 

benefits of computers tablet applying in teaching.  

b) On the SciKBTS steps, the teachers’ need for the 

SciKBTS was rated at the “High” level with six (6) 

procedures: (1) On Procedure 1: Teachers should study 

and analyze the Learning Area of Science in The Basic 

Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), the 

educational content, standards, objectives and indicators. 

Then teachers should define objectives of learning and 

gathering science content. (2) On Procedure 2: Teachers 

should define the science content in the primary education 

by analysis classified content then mix science content 

together (3) On Procedure 3: Teachers should determine 

content areas into eight (8) strands format or sub-strands 

including designed-presentation and summarization; (4) 

On Procedure 4: Presentation of the scientific knowledge, 

students should do pretest first, then study content in each 

key word, complete activities by self-evaluation and 

complete posttest; (5) On Procedure 5: The prototype of 

development process should prepare broadcast and 

channel to present the knowledge-based; and (6) On the 

Procedure 6: The SciKBTS should be evaluated the 

quality of system, the students’ achievement test and 

students’ satisfaction. 

2) On the Needs of SciKBTS by Primary School 

Students 

a) On the Needs of SciKBTS by Science Primary 

School Students, the students were mostly female, 

studying in Prathom 6.  It was found that the majority of 

students had never used knowledge-based in their lessons. 

They rated at the “High” level for the need of SciKBTS 

because of the practical use to give students more 

knowledge in science. 

b) On the SciKBTS characteristics, the students’ 

need for the SciKBTS was rated at the “High” level at 

every content areas especially (1) The most components 

in the knowledge-based that students need are activity, 

content in video and audio related to specific content (2) 

The content should present like a video clip, mind 

mapping and audio narration (3) The summary of each 

topic should provide after core content presentation (4) 

The step of studying on the SciKBTS, students should do 

a pretest, study content materials and guidance for each 

activity, and complete posttest and (5) Students mostly 

prefer the interaction between students and students. 

3) On the Experts’ Comment on SciKBTS conceptual 

Framework: 

Seven (7) experts reviewed the SciKBTS conceptual 

Framework, they rated the quality of the SciKBTS 

conceptual Framework at the “Good” level as following 

(1) They agreed with all components consisting of inputs 

processes and outputs in conceptual framework which is 

clear, appropriate and practical all components. 

(2) They agreed with overall procedures and sub-

procedures are associated with the main processes which 

is completely and practically to be implemented further. 

4) On the Development of SciKBTS  
The development was found that (1) The SciKBTS 

components comprise of (i) the Components of Inputs 
consisting of scientific contents, objectives and key words; 
(ii) the Components of Process consisting of knowledge-
based, broadcasting system, channel and design; and (iii) 
the Component of Outputs consisting of validation, 
evaluation and testing. 

(2) The SciKBTS Procedures: Six procedures were 
identified: (i) Selecting scientific content; (ii) Defining the 
scientific content; (iii) Designing scientific content; (iv) 
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Defining steps of science knowledge-based presentation; 
(v) Developing the SciKBTS; and (vi) Testing and 
evaluating the SciKBTS at Figure 1. 

 

 
Figure 1 The SciKBTS model with sub-procedures 

H. On the Evaluation of the SciKBTS Trial Run: 

1) On the efficiency of the SciKBTS: From the Trial 

Run of the SciKBTS was conducted under  ‘Water’ with 

10 subheadings. It was found that  (1) The Efficiency of 

Process (E1) and the Efficiency of Product (E2) of this 

subject obtained the E1/E2 values of 81.92/79.52; (2) The 

students’ learning achievement was significantly 

increased at the .05 level, and (3) the satisfaction of the 

students towards the SciKBTS was at the “ Highest” level 

indicating that the SciKBTS applied by  the students 

found that the SciKBTS helped to increase the students’ 

participation and acquired more science knowledge.  

2) On the quality of the SciKBTS for teachers: From 

the Trial Run of the SciKBTS was conducted by seminar 

with teachers. It was found that the satisfaction of the 

teachers toward the SciKBTS was at the “High” level 

indicating that the SciKBTS was clear, complete and 

practical for science teaching in primary education 

schools. 

V.DISCUSSION 

 The SciKBTS for Primary Education Students in the 

Central Part of Thailand has been developed using the 

principles and theories. The system approach in education 

must have the components and steps which each of them 

are associated with relevant components ranging from 

Inputs Processes and Outputs. The SciKBTS developed by 

the selection of the contents, gathering contents related the 

indentified objectives, defining contents by using key 

words through content analysis, content customization 

with simple writing in language for the primary education 

students. After that teachers design the presentation in five 

(5) formats so that they can select themselves. Moreover, 

teachers define the sequence of content presentations and 

produce a science knowledge-based. Consequently, there 

is the evaluation process to ensure the SciKBTS. The 

summarization from the study was corresponded to the 

importance of system approach by Tadaeng, Nikhom 

(2010, p.11) [8] "Firstly, the teaching system developed 

must be assured the accuracy and validity of content" In 

order to insure accuracy, researchers must define process 

of analyzing, determining and auditing the contents. ; 

"Secondly, system will help the implementation of 

appropriate teaching and problems solving in each step" 

The SciKBTS has procedures and sub-procedures with 

clear details. Whenever problems occurred, teachers can 

solve solution to the emerging problems through the sub-

procedure respectively. 

     Principles and theories used in the SciKBTS (1) On the 

Knowledge-Based, an important part of the conditioning 

theory by ranking contents from easy to difficult and 

providing key words for students to choose. The lessons 

have a stimulus activities. From observation, it founded 

that each student will choose a different key words, study 

in selected contents and activities which provide stimuli 

to the students needs. Students have responded by 

educational contents and activities with attentions. The 

analysis of the activities’ result and experiment’s 

processes showed that mostly of them answer the 

questions properly. As a result, students’ achievements 

have increased after learning with SciKBTS. In addition, 

students will use the SciKBTS to detect and correct the 

answered on their own.  The SciKBTS, designed for 

students having the opportunity to response and interact 

with their classmates and teachers anytime and anyplace. 

Moreover, students’ satisfaction is at the “Highest” level 

that the SciKBTS allowing students to interact with 

students supporting more learning in the classroom. At 

this point like Skinner (Hergenhaln and Olson, 1993., pp 

80-119) [9] has said that "the process of reinforcing the 

appropriate response. Will help increase the appropriate 

response." In addition to Guthrie (Hergenhaln and Olson, 

1993, pp 202-222) [10], said: "teaching principles should 

analyze the tasks into smaller chunks. And teach those 

units to be able to respond correctly” 

 

VI . RECOMMENDATION 

I. Recommendations for Application of the Research 

Findings 

(a) Development of a Science Knowledge - Based 

System on Computer Tablets for Primary Education 

Students in the Central Part of Thailand could be 

implemented to all Prathom 1-6 students; therefore every 

schools in the Central Part of Thailand can implement 

also. 

(b) From the trial run of the SciKBTS deployed six (6) 

procedures of (i) Selecting scientific content; (ii) Defining 

the scientific content; (iii) Designing scientific content; 

(iv) Defining steps of science knowledge-based 
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presentation; (v) Developing the SciKBTS; and (vi) 

Testing and evaluating the SciKBTS. The researcher 

cannot cut of any of six procedures away. 

(c) The SciKBTS can also deploy with computer 

desktop and smartphone with have the same capacity and 

efficiency. 

(d) Students can select to any the sub-headings and 

should complete pretest and posttest in order to improve 

the science knowledge-based. 

(e) Before using the SciKBTS, teachers should 

prepare the computer tablets, network in advance 

(f) Teachers and students should be trained about 

information technology skills and using the SciKBTS and 

study user manuals. 

J. Recommendation for Further Researchs 

In this study, it was founded that the students’ 
satisfaction at the ‘Highest’ level. Therefore, further 
researches could be implemented to other learning areas 
for example; Thai Language, Mathematics, Social Study, 
Religion and Culture, Health and Physical Education etc. 
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Abstract—. This research takes research object in Mr. 

Muda Indonesia which produce soy milk with Suked Sahe 

brand. The problem is declining number of subscriber for 

2 consecutive months.  The main aim of this research is to 

know what the effect of product quality (X1), product 

design (X2) and distribution channel (X3) toward 

purchase decision (Y) is, both simultaneously, partially 

and dominant effect.  The research is a quantitative 

research, using structured questionnaire survey to collect 

data from 100 subscribers. Both descriptive and 

inferential statistics are used to analyze the result of this, 

the researcher has chosen the probability samples to save 

time and cost. The respondents are both male and female. 

Whereas for analysis and interpretation includes editing 

and coding, testing by using the statistical analysis of 

Statistical Package for Social Science (SPSS) In fact the 

most respondents of the research are female, with the age 

20-29 years old. Most of them are student and the 

income/month is < Rp. 1.500.000. The instruments of 

questionnaire are valid and reliable both in X1, X2, X3, 

and Y. Then variable with the most dominant effect is 

product quality. That value of t count is the biggest of all 

and it is suitable with the hypothesis. The researcher must 

pay attention to another variables which is exclude in this 

research like promotion, price etc. to perfect the research. 

(Abstract) 
Keywords-product quality; product design; distribution 

chanel ; purchase desion soy milk (key words) 

1. INTRODUCTION 

This business’ vision is to become the company 

producing of Suked Sahe in every province in Indonesia, 

thus Suked Sahe can be consumed by all Indonesian 

people. This business has been running for 1 year with the 

approximate number of 350 subscribers. Each month, the 

management of Suked Sahe do the evaluation. In one of 

months, the management found problem. It needs to be 

evaluated. The problem is declining number of 

subscribers for 2 consecutive months, it's based on sales 

amount are declining. Quality, product design and                                

the significances of the study are the profit gets well, the 

opportunity for growth and better tastes for customers 

according to the needs and desires of each. While for the 

purposes of study are to determine whether there is 

simultaneous and partial effect of product quality, product 

design and distribution channel toward purchase decision 

of soy milk with suked sahe brand in Mr. Muda Indonesia 

and determine which independent variable that has 

dominant effect toward purchase decision of soy milk 

with suked sahe brand in Mr. Muda Indonesia. In this 

research the researcher limits to the 100 subscribers of 

Suked Sahe only. They have been considered well and 

adequate number to research problem. The study about 

analysis of effect of product quality, product design and 

distribution channel to purchase decision of soy milk with 

suked sahe brand in Mr. Muda Indonesia  

 

 

Chapter Description 

Chapter 1 : 

Introduction 

  Describe about the technical things in a thesis 

  Consist of background and statement of the 

problem, significance of the study, purpose of 

the study, research question and hypothesis, 

research framework, limitation, scope and 

organization of the study 

 

Chapter 2 : Review of 

the Literature 

  Contain systematical description about 

relevant basis theories, facts, results of previous 

studies, which is derived from up to date 

literature 

 

Chapter 3 : Research 

Methodology 

  Describe about how the research will be held 

by the  researcher 

 

Chapter 4 : Research 

Result 

  Describe about the hypothesis testing result 

and research result description 

 

Chapter 5 : 

Conclusions and  

Recommendations 

  Contain the final answer of research question 

and additional note from researcher 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

79



Table 1.1 The Organization of This Study 

 

1.2 Research Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.1Research Framework 

 
II. THE LITERATURE REVIEW 

  
   2.1 The Product 

               Product is the most important element of the 
marketing program. People satisfy their needs and desires 
with the product. According to Philip Kotler (2007; 52) 
the product is: Anything that can be offered to a market to 
satisfy a want or need." 

               Definition of the product according to Fandy 
Tjiptono (2002; 95) is :"The product is anything that can 
be offered by manufacturers to note, asked, sought, 
bought, rented, used mainly, or consumed markets (both 
end-consumer market and market or industry) as fulfilling 
the needs or desires the relevant market." 

 
2.2 Product Quality 
             According to Kotler translated by Teguh 
Hendraand Ronny A Rusly (2002:67) that The quality of 
products is the overall characteristics and properties of a 
product or service that affect its ability to satisfy stated or 
implied needs."" According Goestsch and Davis (2004: 4) 
that The quality of products is a dynamic condition 
related to goods, services, people, products and 
environments that meet or exceed expectations". 

 
2.3 Product Design 
   According to Kotler and Keller (2012) define “Design is 

the totality of features that Affect how a product looks, feels, 
and functions to a consumer". It means that design is the 
totality of features which affect how product looks, feels, and 
functions for consumers. Design offers three things: 

    Function 
    Aesthetics 
    Fascination 
 

 
 
2.4 Distribution Channel  
Distribution is a process of delivering goods or 

services from producers to consumers and users, when and 
where the goods or services are required. Distribution 
channels is a group of companies or individuals who have 
the right of ownership of the product or help assign 
ownership of a product or service when it is transferred 
from producers to consumers (Kotler, 1991). According to 
Winardi (1989) states “The distribution channel is an 
intermediary groups that are closely related to each other 
and distribute the products to the buyer”.The main 
function of the distribution channel is to deliver the goods 
from producers to consumers, the company in 
implementing and determining the distribution channel 
should do a good consideration 

 
2.5 Purchase Decision 
 Consumer Perception 
Understanding to the perception and the processes 

related is important for marketers in order to form the right 
perception. The formation of the right perception in 
consumers causes them to have an impression and give a 
proper assessment. 

   Consumer Behavior 
 The Factors that Influence Consumer Purchase 

Behavior 
1. Cultural Factors:  
2. Social factors 
3. Personal factors 
4. Psychological Factors:  
2.5.4 Stages of the Purchase Decision Process 
According to Kotler (translated by Teguh Hendra and 

Ronny A. Rush, 2002: 204), suggests that the purchasing 
process 

 
2.6 Soy Milk  
 The General Description of Soy Milk 
Milk is the first food that is known to a baby through 

breast milk. Society has advised that the quality of breast 
milk is superior to cow's milk, infant formula and 
powdered milk. The milk is a food that is composed of 
food substances with well-balanced proportions. From 
another angle milk can also be seen as a raw material 
containing sources of essential foods. Milk is a food that is 
very important in human life. It is already known also by 
the people who lived long before the AD,that can 
encourage the growth of human milk very well from 
infancy to adulthood. According to Buckle, K.A, Edward, 
RA, Flett, G.H., and Wootton, M (1987: 269), milk is a 
beverage that is almost perfect and is a natural drink, and 
also as a source of food is the giver of life after birth. 

 The Benefits of Soy Milk 
Health benefits of soy milk for human body was 

devastating. If you've been to underestimate the efficacy of 
a drink made from soymilk, then after reading this article 
you'll soon change your mind. Because behind the way of 
making simple, contained extraordinary health benefits. 

Product Quality (X1) 

1. Taste Quality 

2. Product Life 

3. Product Benefit 

4. Use of Ingredients 

Product Design (X2) 

1. Product form 

2. Product size 

3. Product Features  

Distribution Channel (X3) 

1. Number of Outlet 

2. Reachable 

3. Right on Target  

Purchase Decision 

(Y) 

Benefit Reason 

Temporary Purchase 

1. Continuity 

Purchase 

2. Number of 

Purchas 

3. Continuity 

Purchase 

4. Number of 

Purchase 
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III.RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Research Process 

The flow chart below represents the research process 

which illustrates the stages of doing the research. 

                 Figure 3.1 the Research Process 

This study entitled “The analysis of effect of product 
quality, product design and distribution channel toward 
purchase decision of soy milk with suked sahe brand in 
Mr. Muda Indonesia” uses quantitative research methods. 
The reason why the researcher have chosen the 
quantitative method is the reliability in order to ensure 
analysis which this method covers the statistical methods 
used to test the hypothesis regarding the relationship 
between each variable. Also, the strength of the 
quantitative method are often most suitable for evaluating 
the results since we are studying the consumer behavior 
which considered as the intangible aspects. Thus, the 
quantitative method can help the researcher to tighten 
analysis. 

The quantitative method is applied for analyze the 
survey since the researcher use questionnaire in order to 
get the information from a random sample.                                       
A questionnaire was structured to determine the consumer 
attitude and behavior toward the product quality, product 
design and distribution channel in Mr. Muda Indonesia. 
The researcher will conduct the survey within the 
Surabaya city which are considered as an appropriate 
region. 

 
3.2 Research Design 

The researcher has conducted a survey in order to 
come up with a personal description of the answer to the 
research problem. Due to the reason of reliability as the 
researcher has mentioned above about the quantitative 
method which includes statistical instrument, the 
hypothesis significance testing is chosen. It can prove or 
disprove the relationship between variables. The 
hypothesis testing is reasonable statistical method in order 
to decide whether the outcome should be rejected or 
should be accepted. Then, it can scrutinize the main factor 
in the next step by using the outcomes of hypothesis 
testing to support and this process can ensure our 
analytical system in the right direction.  

Thus, the analysis will be in the following step by 
using the statistical instrument to test hypothesis The tests 
establish whether there is a relationship between the 
variables, or not. There are five elements to any statistical 
test which present in the figure below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis 

Alternative 

Hypothesis 

Rejection/critical 

region  

Conclusion 

 
                            
                            Figure 3.2 the Hypothesis Testing 
 

Source: Self – Illustration 

 3.3 Method of Data Collection  Table Type Styles 

This section of data collection methods are introduced to 

apply for gathering the data for the study of quick service 

restaurant. The primary and secondary data are preferred 

due to the reliability and efficiency of the data evaluation. 

  

3.4 Population and Sampling  

This section focuses on the sample of the population and 

the interaction of the respondent. For the quantitative 

studies, in particular, sampling is considered the most 

important since it is known as elements which useful 

information will be collected. The sampling procedures 

according to Ghauri & Gronhaug (2010) have categorized 

the sampling method into two broad types which are 

probability and non-probability samples population of this 

study is suked sahe’s subscribers both male and female 

with the age over 16 years old. According to data from 

suked sahe management, there are 350 subscribers until 

now.  The size of sample group in this study is calculated 

100 subscribers.    

3.6 The Questionnaire Design 

Figure 3.3 Questionnaire Design  

 
 

The data are collected through the questionnaire and 
transform them into the usable results. In the quantitative 
research, the information which gets from the participants 
is expressed in numerical form. This section clarifies more 
on the process of analysis as well as the interpretation. 
According to Ghauri & Gronhaug (2010) has stated the 
step of preparation and analysis of data namely editing and 
Coding, analyzing the variables, cross tabulation, test 
hypothesis (Chi – Square) and use of computer in research. 
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              IV. RESEARCH RESULT 
 
  The researcher has chosen a convenience sampling 

which is often known in term of accidental sample, units 
that the researcher finds convenient for the survey. The 
reason is to save time and cost. The number of male 
respondent is 37 and female respondent is 63, while for 
<20 years respondent is 3, 20-29 years is 33, 30-39years is 
28 and >39 years is 36. For student is 27, entrepreneur is 
22, government employee is 12, private employee is 25 
and housewife is 14. For <Rp. 1,500,000is 32, Rp. 
1,500,000-Rp. 2,000,000 is 25, Rp. 2,000,001-3,000,000 is 
26 and >Rp.3, 000,000 is 17. 

 
4.1 Validity and Reliability Test 
In this discussion will be discussed for a method of 

testing the validity of the item. The validity of the items 
indicated by the correlation or support of items total (total 
score), the calculation is done by correlating the scores of 
items with a total score of items. If we use more than one 
factor means testing the validity of items by correlating 
between the scores of items with a score factor, followed 
correlate between the scores of items with a total score 
factor (the sum of several factors).From the calculation of 
correlation will be obtained a correlation coefficient is 
used to measure the validity of an item and to determine 
whether an item is used or not feasible. At the SPSS 
program testing techniques which often used by 
researchers to test the validity is using Pearson bivariate 
correlation (Pearson Product Moment) and Corrected 
Item-Total Correlation. In this research, the researcher 
uses Pearson bivariate correlation. Tests using two-sided 
tests with significance level of 0.05. Testing criteria are as 
follows: 

- If r count ≥ r table (test 2 sides with sig. 0.05) the 

instrument or item-item questions correlated significantly 
to the total score (declared invalid). 

- If r count <r table (test 2 sides with sig. 0.05) the 
instrument or item-item question did not correlate 
significantly to the total score (declared invalid). Based on 

the analysis result, all the items or instrument (r count) ≥ 

r table, it means all the items are valid. 
Reliability is an index indicating the extent to which a 

measuring device is reliable or unreliable. When a 
measuring instrument is used twice to measure the same 
symptoms and the measurement results obtained are 
relatively consistent, the measuring instrument is reliable. 
Or in other words, the reliability demonstrated consistency 
of a measuring instrument in measuring the same 
symptoms. From the analysis can be obtained the value of 
Cronbach’s Alpha is 0.720. Since the value is above 0.720, 
thus it can be concluded that the measurement instrument 
of the research is reliable 

 
 
 
 

 
 
4.2 Hypothesis Test 
To prove the hypothesis that has been proposed, then it 

will be tested the hypothesis by using statistical analysis 
particularly multiple regression analysis and the 
calculation will be used is SPSS. The equation of multiple 
linear regression are as follows: 

 
Y’ = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 .........+ bn Xn 
The data entered into SPSS is processed by multiple 

linear regression analysis. 
The following table is the calculation results of SPSS 

regression equation: 
 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts

B Std. Error Beta

(Constant) 0.536 0.712 0.753 0.453

The respond of 

respondent to 

product quality

0.306 0.109 0.263 2.81 0.006

The respond of 

respondent to 

product design

0.337 0.131 0.249 2.584 0.011

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

 
Source: SPSS Program 

The regression equation is as follows: 

Y’= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Y’= 0.536 + 0.306 X1 + 0.337 X2 + 0.128X3 

A. Simultaneous Test 

          To test the independent variables simultaneously 

toward purchase decision can be done by F test. Before 

going to that test, the researcher wants to know how much 

the relationship between the independent variables (X1, 

X2, and X3) toward the dependent variable (Y) 

simultaneously. F test results can be seen in the output of 

ANOVA of the results of multiple linear regression 

analysis. F count > F table (7.356 > 2.699), thus Ho 

rejected, it means product quality, product design and 

distribution channel have effect simultaneously toward 

purchase decision. 

 

B. Partial Test 

         T count > t table (2.810 > 1.985), thus Ho rejected, 

it means product quality has effect partially toward 

purchase decision. While t count > t table (2.584 > 1.985), 

thus Ho rejected, means product design has effect 

partially toward purchase decision. The last, t count ≤ t 

table (1.318 > 1.985), thus Ho accepted, means 

distribution channel does not has effect partially toward 

purchase decision. 
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C. Dominant Test 

        The value of dominant can be recognized by t count 

test namely t count > t table. Based on the calculation 

from SPSS, product quality has biggest value of t count as 

big as 2.810 and it is bigger than t table (1.985). It means 

product quality (X1) has the most dominant effect toward 

purchase decision (Y). 

 

V. CONCLUSIONS 

          Independent variables such as product quality (X1), 

product design (X2) and distribution channel (X3) have 

effect simultaneously toward purchase decision (Y) of soy 

milk with Suked Sahe brand in Mr. Muda Indonesia. 

Partially, independent variables for product quality (X1) 

and product design (X2) have effect toward purchase 

decision (Y). Whereas for distribution channel (X3) has 

no effect toward it. The value of dominant can be 

recognized by t count test namely t count > t table. In this 

research the most dominant variable that can give effect 

toward purchase decision (Y) is product quality with t 

count as big as 2.810 that value is the biggest value of all. 

Thus the conclusion number 1 and 3 evidence the truth of 

research hypothesis. The researcher recommends that 

independent variables of product quality (X1), product 

design (X2), and distribution channel (X3) need attention 

simultaneously in an effort to enhance the purchase 

decision (Y) further, because the variables have the 

substantial influence. Variable of product quality (X1) is a 

variable which has the most dominant effect toward 

purchase decision (Y), so that product life, product benefit 

and product taste remain a top priority in order to increase 

the purchase decision in Mr. Muda Indonesia and another 

variables which is not included in this research like 

promotion, price etc, should need attention, this is 

because the variables also can influence purchase 

decision, thus it will be found the strengths and the 

weaknesses of research 
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Abstract—The purpose of this research is to develop the 

Prototype of Electronic Procurement Information System, 

for Faculty of Science and Technology, Rajamangala 

University of Technology Tawan-Ok. This developed 

system is divided into subsystems, i.e. basic master data, 

material/equipment management and transaction, 

Purchase Requisition and Purchase Order system. 

Development process started from requirement survey 

using interview, observation and document collection 

technique. Then, the system analysis and design was done 

by using object oriented approach. In implementation 

phase, we used ASP.Net in coding and SQL Server as a 

database management system. According to evaluation 

result, the system is doable and it also brings about better 

change, precision and effectiveness. Moreover the system 

can be developed to meet the increasing demand. 
Keywords: Information System; Purchase Requisition;  

Purchase Orde;  Procurement 

I.  INTRODUCTION 

Nowadays procurement task is important roles in the 
implementation and management within the organization. 
Almost all government agencies are required to purchase 
supplies for using in operation or renewable damaged 
materials. In one year Organization may need to do this 
process several times but many of the government 
agencies still use conventional procurement paper-base 
data collection, because of that a details of the purchase 
were not collected systematically. As a result, data can be 
lost or incomplete. The conventional process is also uses 
person to submit documents that makes the whole 
processes to delay. Due to all the problems mentioned that 
cause the origin and importance of problem as follows: 

1. Lost or incomplete procurement information data 
due to lack of data management storage system, 
data such as material and equipment items, price 
of durable materials, status of procurement, 
receive and issue durable materials and so on. 

2. Slow and outdated received procurement 
information because of information not be shared. 
Result in lack of monitoring and not updated 
regularly. 

 
3. Do not have summary reports on all procurement. 

This could affect administrator to approve 
procurement exceeding financial amount 
available. 

II. RESEARCH OBJECTIVE  

To develop The Prototype of Electronic Procurement 
Information System for Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University of Technology 
Tawan-Ok. This system helps as follows. 

1. This system will be a medium in procurement 
process. Procurement officer and person related 
can access data through a central database. 

2. Shows status and data of procurement via online, 
that make administrator monitor the operation 
result. 

3. Makes procurement data up to date and can search 
for information accurately and quickly. 

 

III. LITERATURE REVIEW  

Electronic procurement is worldwide. Every country or 
organization need a way to purchase equipments or 
supplies and that a procurement process. So, there are a lot 
of researches that are on electronic procurement and that 
can divide into 2 major topics. Development an application 
like this research or Analysis data from electric 
procurement .  

As mentioned a lot of electronic procurement were 
developed but they were not exactly alike. How to develop 
program is depend on the one that use it. Some developed 
for government [1][2] some for enterprise[3][4] and some 
for Health sector[5]. Every country or organization have 
their own procedure in a process of procurement. To have 
people changing their familiar process is not an easy tasks. 
So there are research on how to make it success, what is 
the factors[6][7]. 

Research[1][2] was electronic procurement system 
developed for government which similar to our system. 
So, basically our research developed program adapt from 
these researches with some change to make it suit for 
university. The difference was actors of a program that 
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base on organization. Because of that this research has to 
design a use case diagram and activity diagram anew.  
 

IV. STUDY METHOD  

A. Research design  

A Prototype Development of Electronic Procurement 
Information System was analyzing and divided into 
following subsystem. 

1. Basic data system, manage basic data in the 
system such as Brand, Unit, Vendor, Department, 
Employee, Product Class, Product Group etc. this 
system make administrator can add, edit, delete 
and retrieve data. 

2. Material and equipment data register management 
system, records the data resulting from performing 
daily tasks such as receiving and issue materials. 

3. Propose procurement management system, issuing 
orders, Checking and approval of purchase orders 
etc. 

 

B. Research Method  

 Use Case Diagram  
In the process of system development, collect user 

requirements is very important and doing in the early 
stages of process. Prototype development of electronic 
procurement information system using the use case 
diagram to determine system requirements and create a 
model to explain the function of the new system. Use case 
diagram of program was shown in figure 1-3 and activity 
diagram was shown in figure 4-5. 

 

 
 

Figure 1.  Use case diagram: Electronic Procurement Information 

System – Head of Department / Chief of Dean office and Dean rights. 

 

 
 

Figure 2.  Use case diagram: Electronic Procurement Information 

System – Administrator Officer and Inventory Office rights. 

 

 

Figure 3.  Use case diagram: Electronic Procurement Information 

System – Admin rights. 
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Figure 4.  Activity Diagram: Purchase Order Approval Workflow. 

 

Figure 5.  Activity Diagram: Purchase Requisition Approval Workflow. 

C. System Development  

After analysis and design process. Next step is to 
developing program from design in earlier stage to ensure 
that developing program can work as designed. This 
program is developed using ASP.Net Visual Studio 2010, 
which is a technology for developing web application. The 
structure of database system uses SQL Server 2012 as an 
aid in database management. Program user interface (UI) 
was shown in Figure 6-11. 

V. EXPERIMENT AND RESULTS  

After the system is developed, it must require for 
testing the accuracy. We use alpha test for testing and 
improving, and we use beta test for evaluation. 

So this research defines the method to check by Result 
from study and research after design and development of 
Prototype Development of Electronic Procurement 
Information System shows below:  

 

 
Figure 6.  Log in page. 

 
 

Figure 7.  Main menu of a primary basis. 

 
Figure 8.  Create Purchase Requisition. 

 

 
 

Figure 9.  Purchase Requistion Approval Form - Detailed. 
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Figure 10.  Approval process Form  

 
Figure 11.  View and Verify Reports.  

 

VI. CONCLUSIONS 

Prototype Development of Electronic Procurement 
Information System is a system that has objective to 
change the conventional procurement process in order to 
improve working performance. Procurement related 
people can work quickly and easily through the website 
without the need to enter the office. This system also 
reduces the amount of resources the organization must use 
in procurement process. 

In conventional systems the procurement within one 
year must use total amount of paper equal to equation (1) 

 

  RP
N

1i
ii



   (1)  

 
where 

Pi  denotes page number of document in 

procurement i 

Ri  denotes number of rounds need to fix document 

in procurement i  
 N denotes number of procurement in one year 
 
To use this Electronic Procurement system to assist in 

procurement process can reduce the number of paper used. 
Especially when need to modify a document, it can be 
done immediately to the original file. When the entire 
process is complete, procurement officer can print a 
complete document to keep as evidence.  Thus, this system 
will reduce paper caused by an error in the documentation 
so electronic procurement system paper used in one year is 
equal to equation (2). 

 

   


N

1i
Pi    (2) 

 
 
Thus, Prototype Development of Electronic 

Procurement Information System can reduce number of 
paper used in one year of procurement process equal to 
equation (3). 

 
 

   



N

1i

N

1i
PRP iii    (3) 

 
From equation if assume that procurement has to fix 

once for every document this system will reduce paper 
equal to 50% and if procurement has to fix twice this 
system will reduce paper equal to 66.67%. 

VII. FUTURE REARCH 

This Prototype Development of Electronic 
Procurement Information System is the development of an 
information system for Faculty of Science and Technology 
university of technology, Rajamangala Tawan-Ok, which 
can be developed to meet more requirements and/or to 
other agencies that want to use it. There are some parts of 
this system that can be improved as  shown  below. 

1. Develop an application for mobile devices both 
IOS and Android Operating system. Because of 
nowadays almost every people carry mobile 
phones . If they can work on these systems it'll be 
quickly and conveniently. 

2. Develop an extension of the program in budget 
management subsystem to manage the budget of 
each branch such as budget amount or budget 
balance. This will reduce the problem of 
approving procurement exceeding financial 
amount available. 
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ABSTRACT--- Credit cards are a recent phenomenon and 

influence people around the world. Credit cards are 

convenient to make a payment and it has become an 

important part of e-commerce through online shopping. 

Interestingly, financial institutions expand target groups 

of credit card holders to undergraduate student group 

although the students have a high default risk because 

they favor a luxurious lifestyle based on low income. This 

research aims at studying the demographic factors that 

influence the credit card behavior of students. Findings 

show prefer to use cash payment than credit card 

payment. 

Key words: e-commerce, credit card, credit card behavior  

 

 

I.INTRODUCTION 

 

It cannot be denied that credit cards have been 

widely used worldwide. Credit cards became part of most 

consumer culture [1].  Credit cards is easy to use, save 

time to make the payment, cash advanced are convenient 

and quick . On the other hands, credit cards can be the 

disaster. The biggest disadvantage of credit cards is that 

they encourage people to spend more money[4]. People 

may not be aware of the interest of cash advanced[2]. The 

credit card companies usually charge a big amount of 

interest on cash advanced or late payment each month[3].  

A number of credit cards spending for payment have 

increased rapidly as shown in Figure 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The Number of Credit Card Transaction Yearly 

Number of credit 

card  transaction 

 2555  2556  2557  2558 p 

Credit card 369,920 401,118 425,782 456,737 

   For purchasing 

product and services  324,715 349,176 371,947 380,766 

For other purposes 45,204 51,942 53,835 75,971 

Total  2,224,733 2,382,703 2,505,132 2,625,338 

Source: Bank of Thailand 

 

Even though there has been an increasing 

number of credit card transaction however, recently Thai 

government has launched  a government-sponsored e-

payment system [2]  

 

It is believed that this e-payment will help 

country moving forward to e-commerce industry. Figure 2 

shows there has been an increasing  number of e-payment 

transaction due to the estimated 11 million online 

consumer in Thailand [2].  Credit card is essential of the 

e-commerce as things can be purchased online through 

credit cards.  

Figure 2 Number of E-Payment Transaction Yearly 

 Number of E-

Payment 

Transaction 

Yearly 2555  2556  2557 p 2558 p 

   Total 792,355.81 883,347.32 1,036,149.13 1,197,659.09 

Source: Bank of Thailand 

 

The mentioned above problem lead to the 

interest of the behavior of students holding credit card. 

Since students will be one of a target group of e-payment 

system after their graduates, therefore this paper examines 

the credit card  behavior of students in order to determine 

their risk for e-commerce.  
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Research Objectives       

To study the factors influencing the credit card spending 

behavior of undergraduate students in both state and 

private universities in Bangkok Metropolitan region 

 

Research Framework 

Independent variable is a personal factors such as male, 

female, age etc. The dependent variable is credit card 

spending behavior.  

 

  Independent variable   Dependent variable 

 

 

 

 

Figure 1: Research framework 

 

 

II.LITERATURE REVIEW 

 

Consumer Behavior Theory 

 Consumer behavior analysis is a process to find 

out the purchasing and utilizing of products and service of 

consumers. The results of the analysis could be useful for 

companies in knowing the consumers’ demand and 

selecting behavior including purchasing experiences and 

their perception. This theory focuses on purchasing 

decision behavior by using 7 questions (6Ws 1H): 1) Who 

is in the target market? 2) What does the consumer buy? 

3) Why does the consumer buy? 4) Who participates in 

the buying? 5) When does the consumer buy? 6) Where 

does the consumer buy? and 7) How does the consumer 

buy? The answers to these questions reveal purchasing 

decision process of consumers which may be used to 

perform appropriate marketing mixes of companies to 

respond to customers’ satisfaction [7].  

Jatuwan [8] examined factors affecting the  credit 

card spending behavior  of undergraduate students of 

private universities in Bangkok Metropolitan Region in 

2003. The study involved 400 samples that are divided 

into  2 groups: 1) spending through credit card with 102 

samples and 2) spending through other method with 298 

samples. The results showed that credit cards encouraged 

undergraduate students to spend extravagantly. Most of 

respondents prefer to pay by cash than credit cards. The 

study also noted male undergraduate students used their 

credit cards less than female undergraduate students[8].   

 

Wawmaneewan [9] focused on factors influencing 

the consumer and saving behavior of credit card holders 

in private business sectors in Bangkok Metropolitan 

during 1995 – 1996. The results showed that income and 

interest payment played key role on utilization of credit 

cards. In addition, the study found, through its 

respondents’ responses,  a positive concept on spending 

with the use of credit cards[9].   

 

Research Methodology  

The population was the undergraduate students 

in public and private universities in Bangkok  

Metropolitan. Multi-Stage sampling technique was 

employed for  selecting 2 provinces in Bangkok 

Metropolitan Region. The sample size was 400 samples. 

Data was collected with the convenience sampling using 

questionnaires as a data collection tools. The statistical 

techniques were frequency, percentage, mathematic mean, 

median, and standard deviation. 

 

 

 

III. RESULT 

Table 1 Demographic factors 

 

Demographic 

Information 

Frequency Percentage  

Sex 

          Male 

          Female 

 

118 

282 

 

29.50 

70.50 

Age 

<18 

18-19 

20-21 

22-23 

>23 

 

5 

52 

135 

193 

15 

 

1.25 

13.00 

33.75 

48.25 

3.75 

Family Income  

(per month)  

<15,000 

15,001-30,000 

30,001-45,000 

45,001-60,000 

>60,000         

 

 

9 

75 

105 

183 

28 

 

 

2.25 

18.75 

26.25 

45.75 

7.00 

 

 

 
Credit card spending 

behavior  

Personal 

factors  
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  Most of respondents were female, approximately 22 – 23 

years old, and studying at the fourth year level at the 

Faculty of Engineering. Their primary family income 

came from their own business, which provided income of 

more than 45,000 baths per month.  The minimum 

amount of spending was approximately 2,000 baht per 

usage. 

 

Table 2 The credit card behavior classified by the types of 

universities 

 

Behavior  

Private 

University 

Public 

Universit

y 

 

              t 

 

Sig. 

Mean S.D

. 

Mean S.D

. 

  

The 

amount  

9,245 2.5 8,561 2.7 2.56 .011** 

 

Note: ** means a 5% significance level  

 

Table 2 shows the hypothesis test, significance 

level of 0.05. It is revealed that students in private 

universities have purchasing power more than public 

universities’ students with the significance of 0.011 and 

2.56 of T-test.  

 

 

IV. DISCUSSION 

 

Findings are consistent with the consumer 

behavior theory by  Jaruwan [8] and Wawmaneewan [9]  

in terms of the income as a personal factor that has a 

significant impact  on one’s need and purchasing 

behavior. The results also showed that respondents prefer 

to use cash payment than credit card payment which is 

similar to the work of Jatuwan[8 ]  as she found that most 

of respondents prefer to pay by cash than credit cards. 

 

V.CONCLUSION 

 Students in private universities prefer to use 

cash payment than credit card payment. And Student in 

private universities seem to have purchasing power more 

than students in public universities. It is also found that 

the credit cards encouraged students to spend 

extravagantly.  
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Abstract— The flexible job shop scheduling problem 

(FJSP) is the problem in combinatorial optimization field 

which aims to minimize the total workload of all 

operations on selected machine. This paper proposed a 

hybrid version of the differential evolutionary algorithm 

and genetic algorithm for solving the FJSP.  In the 

proposed version, firstly, random rule is used to generate 

the initial population. Secondly, divide initial population 

into two groups: the differential evolutionary algorithm is 

employed to the first group then the genetic algorithm is 

applied to the second group. Finally, a group of best 

solution is selected. Experimental results on the 

benchmark data sets show that the proposed algorithm 

outperforms with an acceptable time. 
Keywords-flexible job shop scheduling; differential 

evolutionary; local search; 

I.  INTRODUCTION  

In the current competitive environment of production 
business, enterprises who able to reduce cost and rapidly 
products deliver will achieve. The flexible job shop 
scheduling problem (FJSP) is the problem reflecting a real 
production environment with the criteria to minimize the 
maximum completion time. This paper presents a modified 
version of differential evolutionary algorithm with the 
genetic algorithm for solving the FJSP. For solving the 
FJSP, we have to pay attention on two sub-problems: 
sequencing order of the operations and selecting the 
optimum machine for each operation.  
 In recent years, many researchers have applied many 

techniques to solve the FJSP, some techniques are 

reviewed as following. Yuan Yuan and Hua Xu [1] embed 

the differential evolutionary algorithm with a local search 

algorithm based on the critical path method and use the 

speed up method to improve algorithm competency. Their 

result is especially effective and efficient for the FJSP. 

Guohui Zhang, Liang Gao and Yang Shi [2] proposed a 

new genetic algorithm to solve the FJSP. They employ 

different strategies for crossover and mutation operator. 

Computational results show that their algorithm could 

provide good results. A. Bagheri et al. [3] applied the 

artificial immune algorithm with an integrate approach to 

the FJSP. In the initial phase, they used several strategies 

to create the initial population, then implement different 

mutation operator for generating new solution. The result 

show that the algorithm outperforms when compared with 

state-of-the-art algorithm. Abyson Scaria, Kiran George 

and Jobin Sebastian [4] introduced the artificial bee 

colony approach. To solve the multi objective flexible job 

shop scheduling problem they utilize the Position Base 

Crossover to update the employed bee's food sources. To 

avoid the algorithm to be trapped in a local minimum, 

they employ the mutation operation to the scout bees. The 

result shows that their algorithm is excellent regarding the 

local and the global optimum. 
In this paper, a modified version of the differential 

evolutionary and genetic algorithm for FJSP is proposed. 
Section 2 is the problem definition. Section 3, the original 
differential evolutionary algorithm and the genetic 
algorithm are presented. Section 4 is the details of the 
proposed algorithm and computational results are given in 
the final section.  

II. PROBLEM DEFINITION 

 The flexible job shop scheduling (FJS) is the problem 

in combinatorial optimization field. The purpose of this 

problem is to schedule a set of J jobs = J1, J2, J3...JN on a 

group of candidate machines M = M1, M2, M3...MK. In 

addition, each job may have a different number of 

operations Oji (the i operation of the job j) and each 

operation needs to execute on only one machine of 

candidate set. Table 1 show the FJSP example. 
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TABLE I.  THE EXAMPLE OF THE FJSP 

Job Operation 
Machine Time 

M1 M2 M3 

J1 

O11  (or J1
1st ) 5 - 4 

O12  (or J1
2nd) 2 2 5 

O13  (or J1
3rd) 4 2 3 

J2 
O21  (or J2

1st) 3 - - 

O22  (or J2
2nd) - 2 1 

J3 
O31  (or J3

1st) 2 1 - 

O32  (or J3
2nd) 2 - 2 

 The objective function of this problem is to minimize 

the completion time (Cmax) show as equation 1, where C 

represent the completion time of job number i and N is 

the total number of jobs. 

)max(
1

max 



N

j
jCC                        (1) 

 

III. ASSOCIATED ALGORITHM 

A. The differential evolutionary algorithm 

 the differential evolutionary (DE) algorithm is an 

effective-based evolutionary algorithm developed by 

Rainer Storn and Kenneth Price (1997) [5] for solving 

discrete and continuous optimization problem. Similar to 

the genetic algorithm, the original differential evolution 

has mutation, crossover and selection operator [5]. For 

initialization, create the initial population. Then, applying 

the mutation operation to the initial population. 

Thereafter, the crossover operation has been adopted as 

the extended search mechanism to generate the target 

solutions. Finally, the new population of the next iteration 

is selected by comparing the fitness values of the initial 

population and the target solution. The DE algorithm is 

terminated when a predetermined number of iteration is 

reached. 

B. The genetic  algorithm 

 The genetic algorithm (GA) proposed by John Holland 

in 1975 [6] is one of the meta-heuristic technique which 

imitates genetic inheritance of human. The procedure of 

GA started by generating the initial population. Next, use 

the roulette wheel selection to pair off the parent solution. 

When the random value less than the crossover 

probability, the crossover operation is employed to the 

parent solution to create the offspring solution. 

Thereafter, applying the mutation operation to the 

offspring solution. Lastly, the offspring solution that 

better than the initial population is selected as the new 

population. The GA is stopped when a number of iteration 

is reached. 

 

IV. THE PROPSED ALGORITHM 

 In this paper, the proposed algorithm hybridizes the 

mechanism of the DE algorithm and the GA. Figure 1 is 

the procedure flowchart of the proposed algorithm as 

described below. 

A. Solution Representation 

 Because, the FJSP has two sub problems need to be 

solved. Therefore, the solution is encoded into two parts. 

First part represents the sequence of operations and the 

second part contains the machine which assigned to the 

operation in the first part. In operation sequence part of 

figure 2, 1st of J1 represents the first operation of the job 

number1, 2nd of J1 represents the second operation of the 

job number1, 3rd of J1 represents the third operation of the 

job number1. The 1st of J2 represents the first operation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  The proposed algorithm 

 

 

 

 

 

Figure 2.  Example of the solution encoding 
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Figure 3.  Example of The solution decoding 

of the job number2 and The 2nd of J2 represents the 

second operation of the job number2. The 1st of J3 

represents the first operation of the job number3 and The 

2nd of J3 represents the second operation of the job 

number3. In machine assignment part, machine M3, M1, 

and M2 assigned to the job J1 from left to right. Likewise, 

machine M1 and M2 assigned to the job J2 and machine 

M1  assigned to the job J3 respectively. Figure 3 shows the 

decoding method of the feasible solution in figure 2. 

B. The Initial Population 

 The initial population of N solution is randomly 

generated. Each solution consists of all operations and 

machine which assigned to each operation. After creating 

the initial population completed, the fitness value of an 

initial population is calculated according to equation 2. In 

equation 2 show that, the solution which minimizes the 

completion time is higher fitness value. 

 

i

i
C

ueFitnessVal
max

1
                     (2) 

 

 After the initial population is created, the initial 

population is separated into two groups depending on 

whether the number is even or odd. All the even number 

of the initial population is moved to the DE mechanism 

part and the rest of the initial population is split to the part 

of the GA mechanism. A reason behind these ideas is to 

enhance the diversification capability of the proposed 

algorithm.  

C. The DE Mechanism 

 Mutation Operation 

 For each of the initial population which 

allocated to the DE mechanism, a random 

number between zero and one is picked. If a 

random number less than the mutation 

probability (PM), the swapping mutation and the 

selecting mutation are employed to the operation 

sequence part and the machine assignment part 

respectively.  

 The swapping mutation is used by 

randomly switch position of the two operations 

as shown in figure 4. In addition, the procedure 

of selecting mutation is to replace the old 

machine by dissimilarity machine. By the way, 

the initial population after applying the mutation 

operation called the new population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Example of the swapping mutation operation 

 Crossover Operation 

 When the new population is generated, the 

random selection operator is used to select pairs 

of the new population for the crossover 

operation. For each a pair, when a random 

number less than the probability of crossover 

(PC), the MPOX  crossover operation is 

performed to create the operation sequence part 

of the offspring solution as shown in figure 5. At 

the same time, this paper uses the uniform 

crossover operation to create the machine 

assignment part of the offspring solution as 

shown in figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.  Example of the MPOX crossover operation 
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Figure 6.  Example of the uniform crossover operation 

D. The GA Mechanism 

 Crossover operation 

 The initial population which assigned to 

the GA mechanism is coupled as a couple of the 

parent by using the roulette wheel selection 

method. After matching a pair of parent solution 

completed, pick a number between zero and one. 

Then compare it to the PC. If the random number 

less than the PC, the multipoint crossover 

operation is employed to create the operation 

sequence part of the offspring solution as shown 

in figure 7. The uniform crossover operation is 

applied to generate the machine assignment part 

of the offspring solution. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.  Example of the multipoint crossover operation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.  Example of the insertion operation 

 The mutation operation 

 The insertion operation is utilized to 

improve the operation sequence part of each of 

the offspring solution. In this step, the two 

operations are randomly selected, and then 

replaced the 1st operation by 2nd operation. 

Thereafter, move the left operation to the right 

position as shown in figure 8.  

 Typically the mutation process of the 

machine assignment part in the DE mechanism, 

the new machine is choosing to replace the old 

one. 

After applying the DE mechanism and the GA 

mechanism completed, a group of the offspring solution is 

generated.  

E. The selection 

 The final step, the initial population, the 

offspring solution of the DE mechanism and the 

offspring of the GA mechanism are combining. Then, 

sorting all above solutions according to their fitness 

value. The best N number of all solution is selected to 

be the initial population for the next iteration.   

 The proposed algorithm is stopped when the 

numbers of iteration reach to predefine number.  

 

V. EXPERIMENTAL RESULTS 

 In the experimental result, we test the performance of 

the proposed algorithm by using the Brandimarte’s data 

set obtained from the library of flexible job shop 

scheduling problem (FJSPLIB) [7]. The test set consists 

of 10 standard data sets. This paper comparing the 

performance with the other algorithm in terms of the 

average percentage standardizes deviation from lower 

bound (%Avg.Dev.LB).The paper who ability to obtain 

the result close the lower bound is the winner.  

 Table 2 illustrates the comparative results of the 

proposed algorithm and three of recently algorithms.  

 The column labeled with "Job/Machine" displays 

the number of jobs and the amount of machine in 

the data set.  

 The column labeled with "Lower Bound" 

displays the minimum boundary of each problem 

data set. 

 The conclusions of the result are as following. All four 

methods successfully found the optimum solution for 

MK01, MK03 and MK08. For MK06 and MK10, the 

proposed algorithm outperforms. For MK07 and MK09, 

both the proposed algorithm and TSPCB [8] obtain the 

best results. For MK02, MK04 and MK05, TSPCB comes 

in first place followed by the proposed algorithm. When 

considering all instances together, our proposed algorithm 

found solutions that nearest lower bounds, at 17.17% 

mean relative error. 

VI. CONCLUSION 

 This paper proposed the new algorithm that hybrid the 

differential evolutionary algorithm and the genetic 

algorithm. In the proposed algorithm the population is 

divided into two groups, first group assigned to the 

differential evolutionary search mechanism and the 

second group consigned to the genetic search mechanism. 

The proposed algorithm is tested with 10 datasets. The 

result shows that the proposed algorithm outperforms all 

state-of-the-art algorithms. 

Offspring1 J1 J1 J3 J2 J3 J1 J2 

2nd operation 1st operation 

Offspring1 J1 J1 J1 J3 J2 J3 J2 

Operation sequence part 

            Parent1 

J3 J2 J1 J1 J2 J1 J3             Parent2 

J1 J1 J3 J2 J3 J2 J1 

Offspring1 J1 J1 J3 J2 J3 J1 J2 
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TABLE II.  THE COMPARATIVE RESULT 
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Problem 
Job/ 

Machine 

Lower 

Bound 

Proposed 

algorithm 

TSPCB 

[8] 

MGA 

[9] 

HmcDGA 

[10] 

MK01 10/6 36 40* 40 40 40 

MK02 10/6 24 27 26 27 26 

MK03 15/8 204 204* 204 204 204 

MK04 15/8 48 61 62 64 60 

MK05 15/4 168 173 172 175 175 

MK06 10/15 33 61 65 65 60 

MK07 20/5 133 140* 140 144 144 

MK08 20/10 523 523* 523 523 523 

MK09 20/10 299 310* 310 309 311 

MK10 20/10 165 205* 214 234 217 

(%) Avg. Dev. LB 17.17% 18.66% 21.15% 17.42% 
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Abstract 

 

  This study presents the advantages of using 

technology in a language classroom in order to inspire 

independent learners and build a closer relationship 

between the teacher and the learners. Action research 

was done to explore this method with a group of 32 

Senior Engineers of Delta Electronics (Thailand) PCL 

who are currently working in the quality assurance with 

different levels of English educational background. It 

aimed to find out if online problem-based learning 

approaches can enhance this group of students as 

English communication skills is an advantage for global 

competitiveness especially in economic development 

and industrial sector. The research set up a workshop 

lasted for thirty (30) hours and the main concentration 

was an independent online learning to develop English 

communication skills structures from cooperative 

learning strategies using IT for classroom practice.  The 

researcher explored learners’ problems in 

communication using the second language. The findings 

revealed that after thirty (30) hours of independent 

learning, the students have developed their 

communication skills at workplace. The usage of basic 

grammatical structures form through online learning 

based on their weaknesses and communication through 

the form of e-learning will continuously provide 

opportunities for the learners to study anytime outside 

the working environment.  It was suggested that online 

learning is the practical way to fulfill adult learners’ 

needs as well as improve their communication skills. In 

addition, they have been encouraged to learn by 

themselves through IT, save cost and develop life-long 

learners. 

 
Keywords impact; communication skills; online problem-

based learning; Thai adult Engineering students 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

In many ways, online learning has greatly 

expanded access to education. In medieval times, books 

were rare and only an elite few had access to 

educational opportunities. Learners had to travel to 

centers of learning to get an education. Today, massive 

amounts of information (books, audio, images, videos)  

 

 

 

are available at one’s fingertips through the internet, 

and opportunities for formal learning are available 

online worldwide through free online courses, podcasts, 

and online degree programs. In addition, students can 

learn history of the past, read scientists’ blog posting, 

view photos, e-mail questions to the scientists, and even 

talk live via a videoconference. As depicted in our 

educational system, technology has also begun to 

change the roles of teachers and learners. In many 

classrooms today, we see the teacher’s role shifting to 

the “guide on the side” as students take more 

responsibility for their own pace of learning using 

technology to gather relevant information. The walls of 

the classrooms are no longer a barrier as Information 

Technology enables new ways of learning, 

communicating, and working collaboratively.  

 

The growing demand of English competence 

for engineering students has become vital in the 

workplace. Writing skills are essential components in 

the education of engineering students and these 

continually equip them as they indulge in the quality  

assurance framework. Most multinational corporations 

in Thailand set policies to use English as the prime form  

of communication in writing documents to main clients 

and business partners worldwide. Thai Engineers 

language need was indeed necessary for an international 

career. It is widely agreed among researchers that future 

engineers need to be aware of the potential of 

systematic penetration and dominance of other nation’s 

communication and informational systems.  

 

Jensen stated, “Employers want a number of 

new competencies, with an emphasis on an increased 

ability to communicate and good foreign language 

skills” (Jensen, 2000).  This reinforced in Grunwald’s 

study of competencies required by the engineer of 

tomorrow, which includes hard skills like good foreign 

language skills required by the industry.  Engineers can 

relate the same theories of mathematics, mechanics, 

technology, but a modern engineer must be able to 

communicate effectively in a shared tongue. In the 

engineering industry nowadays, the professional ones 

are entitled to prepare reports, presentation and inter-

region memo through writing.  
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However, one difference that is frequently 

cited is the requiring of a good deal of reading during a 

writing course. Through this online problem-based 

learning method should engage themselves as 

engineering adult students. Previous  studies has 

showed the impacts of this particular method  that carry 

on measures on engineering writing improvement can 

cause hidden imprints on engineers’ mindset that 

combines a three-way categorization: metacognitive 

strategies, cognitive strategies and social-affective 

strategies as proposed by the model of problem-based 

learning combining all these teaching and learning 

strategies (O’Maley and Chalmot, 1987).   

 

 

II. OBJECTIVES OF THE STUDY 

 

The study aimed 

 

1. to analyze the model of online problem-based 

learning for teaching and learning strategies; 

2. to explore the impact of  online activity 

learning for writing skills to ensure English 

language development; and 

3. to enhance meaningful media interaction in the 

foreign language classroom. 

 

 

III. RESEARCH QUESTIONS 

 

1. Is online activity beneficial to develop adult 

engineers in learning English? 

 

2. What are the effects, benefits and challenges of 

online learning for English communication 

skills? 

 

 

IV. DEFINITION OF TERMS 

 

• Problem-based learning is a student-

centered pedagogy in which students learn 

about a subject through the experience of 

solving an open-ended problem. Students learn 

both thinking strategies and domain 

knowledge. 

 

• Social-affective strategies is the 

interaction of the learner either with another 

person in order to assist learning, as in 

cooperation or asking questions for 

clarification, or uses some kind of affective 

control to assist learning. 

 

• Task-based learning offers the student 

an opportunity to do exactly this. The primary 

focus of classroom activity is the task and 

language is the instrument which the students 

use to complete it. 

 

 

V. METHODOLOGY AND RESEARCH 

PROCEDURES 

 

The data in this research consisted of 32 Senior 

Engineers of Delta Electronics (Thailand) PCL 

currently working in the quality assurance with different 

levels of English educational background. The 

participants of this study were adult learners. The 

learners were aged 25- 44. 17 are males and 15 are 

females. The selection technique is purposive sampling.  

A type of non-probability sampling technique was 

employed. Altogether there were 1 supervisor, 7 

corporate officers, 21 auditing officers, 2 sub-engineers 

and 1 research and development officer 

  

For the purpose of consistency, two levels of 

linguistic analysis were highlighted as shown on the 

following tables and graphical representations.  Study 1 

is concerning on incorporating of language learning 

strategies into classroom practice, Study 2 are 

concerning on the problems because every engineer has 

different English foundation, Study 3 are the classroom 

activities, workshop and quizzes, Study 4 are the 

problem based-activity method versus activity-based 

method, Study 5 are the final assessment in order to 

categorized their level of satisfaction for writing skills.  

 

The researcher gave 15 lessons to the 32 

students consisting of 32 Engineers on the Senior Level. 

They have been working in this company from 5-10 

years and 90 percent of their work-orientation is writing 

in English in responding to clients worldwide. They still 

find difficulty in mind mapping concept, outlining and 

paragraph development. Most of their writing tasks are 

business letters, complaints letters, writing and 

responding to email and product endorsement. 56.25 

percent of this population is currently studying in 

English in different academy/learning centers; still, they 

find difficulty in writing comprehensively. 

 

 

VI. REVIEW OF RELATED LITERATURE 

 

 Language learning strategies have long been 

associated with effective language learning (O’ Malley 

& Chamot, 1987; Green & Oxford, 1995; Cohen, 1998; 

Hsiao & Oxford, 2002). Ideally, Chamot (2005) 

identified the importance of strategies when used by 

learners which help teachers gain insights into the 

metacognitive, cognitive, social and affective processes 

and help teachers understand the knowledge base of 

learners toward helping the less successful in learning 

new strategies. As suggested by Swan (2008), teachers 

need to involve problem-oriented strategies in their 

classrooms which require conscious attention and which 

are not employed automatically with all learners 

without teaching (p. 265). 
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 More recently, some researchers and 

practitioners have turned to problem-based learning as a 

way to promote meaningful interaction in the second 

language classroom. (James, 2006) stated that this 

method can also help students become more 

autonomous learners who will transfer skills learned in 

the classroom to their lives outside of the room.  

 

 Reading technical papers independently is very 

helpful aid in learning to write the manual. It also helps 

them learn to write and analytical reading prepares 

engineering students for supervisory tasks which 

involve critiquing. Moreover, the teacher can require 

them to write a rhetorical critique of an article, essay or 

a brief report on an area of engineering.  As cited by 

(Krich, 2014), the engineers also have to deal with the 

tasks, which require more English: a) writing emails, 

minutes, reports, project proposal, business letters, 

memos and presentation slides and b) reading written 

instructions or advice, manuals, project documents, 

office documents and professional texts. Without an 

ability to do so, barriers and distortion can lead to 

miscommunication and a breakdown, which could lead 

to negative repercussions for the company.  

 

Tablets are replacing textbooks and students 

can research just about anything that they want to on 

their smartphones. Social media has become a 

commonplace and the way students use technology that 

has completely transformed the way people live.  

Educators also recognize the importance of developing 

these technological skills in students so they will be 

prepared to enter the workforce once they completed 

their schooling.  

 

The impact that technology has had on today’s 

schools has been quite significant. This widespread 

adoption of technology has completely changed how 

teachers teach and students learn. Teachers are learning 

how to teach with emerging technologies (tablets, iPads, 

Smart Boards, digital cameras, computers), while 

students are using advanced technology to shape how 

they learn. By embracing and integrating technology in 

the classroom, the teachers are setting their students up 

for a successful life outside of school.  

 

Learning may take place more effectively and 

dynamically in educative environments where teacher 

and learners are open to each other to interact and 

exchange information and experiences in a friendly 

way. Openness on the part of instructor increased their 

learners’ desire to discuss problems or topics of 

interest… these discussions expanded their 

understanding of the content and assisted them in 

planning the information within a relevant context in 

their own lives”.  

 

Educative environments can enhance and 

shape the teaching learning process to achieve the 

desired goals. There is a natural tendency for students to 

learn and learning can accelerate, in interactive and 

encouraging environments. Accelerating the 

encouraging environments may be psychological 

climates and students’ interactions can create them.  

 

Interactions of students can make learning 

environment more effective and meaningful and ‘much 

of learning takes place in a meaningful environment’. 

Learners may get immediate feedback and 

reinforcement through web-based learning. 

 

The psychological fashion of such 

reinforcement and expectancy also influences the 

potential for any given behavior and/or learning to 

occur. Desired learning always requires access to 

qualitative and latest information resources and web 

confirms the increased access to such resources at 

students’ pace. Moreover, Aggarwal (2000, p.11) says 

“there is no denying that web-based courses open new 

educational access to the non-traditional and 

geographically dispersed students. The on-line setting 

provides a level of flexibility and convenience not 

provided by traditional classroom courses”. 

 

In Thailand, the improvement of such language 

proficiency in industry is a major goal and is one of the 

crucial national targets of economic development. 

Learners should be encouraged to improve their writing 

styles through online problem solving.  The range of 

engineering settings in which English communication 

takes place is wide and it is at the root of all success. 

Written communication skills involve a more active, 

rather than passive, learning method and can enhance 

critical thinking and problem-solving skills.  

 

 

VII. FINDINGS 

 

 The researcher used the online problem-based 

learning (PBL) method which is a student-centered 

pedagogy in which students learn about a subject 

through the experience of solving an open-ended 

problem. Students learnt both thinking strategies and 

domain knowledge. The goals were achieved by helping 

students develop flexible knowledge, effective problem 

solving skills, self-directed learning, effective 

collaboration skills and intrinsic motivation. Thus, 

problem-based learning can be style of active learning 

through the use of IT applications. 

 

 The findings showed that online and IT-based 

learning is an effective way to engage engineering 

students in problem-based learning as shown in charts. 
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CHART I.   STUDY 1: PROBLEM-BASED VERSUS 

ACTIVITY-BASED LEARNING METHOD 

STRATEGIES 

 

 

 

CHART II.  STUDY 2: OUTLINE AND 

PARAGRAPH DEVELOPMENT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHART III.  STUDY 3: INSIDE CLASSROOM 

LECTURE SERIES AND WORKSHOP 

 

 

 
 

 

 

CHART IV.  STUDY 4: PROBLEM-BASED VERSUS 

ACTIVITY-BASED LEARNING OUTCOMES 
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CHART V.  STUDY 5: FINAL ASSESSMENT 

 

 The information demonstrated that L2 

academic writing at the workplace improved the 

engineering students. They frequently interacted with 

each other and shared information. They visibly worked 

together in groups rather than relied on teacher 

guidance. Eventually, they were engaged in speaking 

English. The researcher’s role is observing the process 

and giving consistent comments, suggestions and 

feedback to students. 

 

 The role of the teacher was to facilitate 

learning by supporting, guiding, and monitoring the 

learning process. The facilitator built students' 

confidence to take on the problem, and encourage the 

students, while also stretching their understanding. PBL 

represents a paradigm shift from traditional teaching 

and learning philosophy which is more often lecture-

based.  Thus, teaching through online problem-based 

learning is very different from traditional 

classroom/lecture teaching.   

 

 After the 30 hours of teaching and learning 

with the students, the following outcomes were 

attained: working in groups, students identify what they 

already know, what they need to know, and how and 

where to access new information that may lead to the 

resolution of the problem. 

 

 

VIII. CONCLUSIONS, DISCUSSION AND 

RECOMMENDATIONS 

 

With the extensive use of online problem-

based learning method in English writing class proved 

beneficial to develop writing skills with the provision of 

online materials. The findings also reflect the 

development of paragraph writing for engineers into 

multi-level skills of writing. However, there is a 

tendency that grammar usage and use of vocabulary 

words affect sentence structuring and main ideas 

presented to every paragraph.  A reason for the 

imbalance between reading and writing is a fact and 

participants must have substantial awareness and 

control of their cognitive activities in writing while 

reading the text.  

 

In the emergence of the 21st century, as 

innovations and transformation in educational setting 

through online teaching were discovered for Thai 

learners, it is imperatively implied that using online 

problem-based  methodology in a classroom setting will 

enable students to speak English and improve their 

writing skills.  For future research studies, it is deemed 

important to share and reflect upon classroom 

experiences with other teachers which can be a rich 

source of support and comfort in embracing technology 

inside the classroom.  
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Abstract— This paper discusses the importance of 

using IT to foster autonomous learning among 

Business English major students. It describes how 

learners acquire English literacy through IT for 

personal self-literacy and assessment. The 

experimental group for the study was 2ndyear 

Business English majors studying Reading Skills 

for the 2nd Semester of 2015 academic year. There 

were 16 students aged between 20-23.The first 

part of the paper presents many benefits of 

fostering young learners’ autonomous learning 

through IT to develop cognitive domain that will 

improve their English proficiency.  The second 

part is review of related previous research findings 

or scholarly theories on the use of modern 

communication technology and its influence on 

second/foreign language learners’ communication 

skills: listening, speaking, reading, and writing. 

The last part discusses why it is practical for 

teachers to encourage autonomous learning to 

develop Thai learners’ English literacy through 

communication technology. 

Keywords: fostering English literacy, autonomous 

learning, IT, communication technology 

I.Introduction 

1.1. Benefits of Autonomous Learning 

        With reference to Professor Richards (2016), 

guru in language teaching and learning, “Learner 

autonomy refers to the principle that learner 

should take an increasing amount of responsibility 

for what they learn and how they learn it. 

Autonomous learning is said to make learning 

more personal and focused and, consequently, to 

achieve better learning outcomes, since learning is 

based on learners’ needs and preferences.”. Prof. 

Richards (2015) also noted that “Today the 

internet, technology and the media, and the use of 

English in face-to-face as well as virtual social 

networks provide greater opportunities for 

meaningful and authentic language use than are 

available to support out of-class learning” .It is the 

facts that our students come to school to study 

English ;therefore, we teachers should seek to 

understand ,and analyze our learners’ needs 

through introducing practical useful learning 

strategies for their independent learning. The 

problems facing English teachers in Thailand 

today is that many of them still prefer to use 

classroom-based language learning with 

limitations on language practice useful for real life 

communication. This paper provides an example 

of the application of an effective use of IT to 

foster English learning among 2nd year Business 

Majors studying Reading Skills in the second 

Semester of the 2015 academic year to 

demonstrate the benefits of using IT as learning 

tools for the students’ English literacy and 

proficiency development. 

1.2. Issues Concerning an Implementation of 

Autonomous Learning 

 

        Benson (2001) reminds us that the idea of 

autonomous learning can provoke strong reactions 

among traditional teachers. Since autonomous 

learning is new in language teaching in Thailand , 

there may be negative feedbacks against its 

implementation in language learning as many 

teachers still prefer traditional teaching and 

learning where the teacher-centered approach is 

used and students are used to being told what to 

do and to learn. However, autonomous learning 

has proved beneficial for learners if they are 

prepared to learn on their own with 
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recommendation from the teacher about different 

useful learning strategies. 

         Viewed in light of learning English not as a 

second language, but a foreign language in 

Thailand, encouraging learners’ language 

acquisition through autonomous learning is useful 

for them to feel connected with the community, as 

well as learn the culture of the people speaking the 

target language ,so that they will be able to make 

meaningful comparison, and hence open up their 

worldview. 

           Aoki(2008) states that fostering 

autonomy in learners is the task of the teacher to 

help them achieve their goals either by making 

them responsible for specific tasks ,or outside 

class activities for positive outcomes. In addition, 

Godwin-Jones (2011:4) argues that online learning 

has a lot of benefits to encourage autonomous 

language learning as he clearly describes: 

          The concept of learning autonomy of 

course pre-dates computing, traceable at least back 

to the enlightenment thinker and likely to a much 

earlier period. Interestingly, its importance for 

language educators parallels the growth of 

computer-aided language learning (CALL), with 

the two intersecting increasingly in recent 

years….From the beginning it has been 

recognized that developing learner autonomy does 

not just involve putting appropriate learning 

materials in front of a student, but necessitates 

helping the student develop the skills and mindset  

that can lead to successful self-guided language 

study.   

         Godwin- Jones’ argument is sensible as 

it is important for the teacher to prepare students 

how to learn independently under his/her guidance 

with motivation, and encouragement. In addition, 

policy and support from the school are also 

needed to implement autonomous learning. As the 

researcher has freedom to conduct the class 

independently, she is inspired to explore different 

teaching methodologies to engage her students 

with autonomous learning by assisting them to 

understand different types of learning strategies 

based on Oxford’s Language Learning Strategies 

(1990),inclusive of Direct Strategies :Cognitive 

strategies, Memory strategies, and Compensation 

strategies, whereas Indirect Strategies are Meta-

cognitive strategies, Affective strategies, and 

Social strategies. The students were free to choose 

their own learning strategies that they felt most 

comfortable with. 

II. How Does the Use of Modern 

Communication Technology Develop Language 

Literacy? 

Watt (2010:141-148) explains that 

communicating via technology occupies a unique 

middle ground between using spoken and written 

language for communication as follows: 

Electronic discourse, such as that used in emails, 

text messages, or Internet chat rooms, often 

resembles writing that read as if it were being 

spoken. She cited other researchers who have 

termed  this form of language ”written speech “,or  

“spoken writing”(Crystal,2006).It has been 

suggested that this form of “netspeak” may 

represent an entirely new language 

register(Greenfield & Subrahmanyam,2003). 

         If children are increasingly communicating 

in an alternative language form, this may have 

implications for their communication and literacy 

skills. 

         Watt’s explanation of the impact of IT and 

the practical development of literacy skills is very 

interesting. It presents a new way of language 

literacy that should be adopted in teaching and 

learning English either as a second/foreign 

language. It will make learning fun and rewarding. 

Students will also have freedom to learn what they 

want to learn using English as a medium for their 

communication. With regard to English language 

learning in Thailand, autonomous learning should 

be implemented, and the policy makers involved 

must take this seriously in order to change 

traditional way of English teaching allowing 

teacher-centered approach to be continued despite 

the dramatic change in modern communication 

technologies. 

2.1. Application of IT for English Literacy 

through Autonomous Learning 

          With a belief in autonomous learning, the 

researcher made an experiment with a group of 16 

Junior students majoring in Business English. The 

project took place in the 2nd Semester of 2015 

academic year, and lasted 1 month. The researcher 

divided the students to work in a group of 4, and 

they made up their mind on what they would like 

to learn and explore the information on the 

Internet. Then they discussed what topic they 

would like to focus on to develop their English 

communication skills. During the 1st week the 
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students were introduced different learning 

strategies based on Oxford’s learning strategy 

theories discussed earlier, and then they 

exchanged ideas on how often they used IT for 

personal communication. All the class agreed that 

they used IT very often on a daily basis both for 

personal relaxation, and information. When they 

were encouraged to learn on their own to develop 

their Business English communication skills based 

on group activities, they were very excited. Each 

group chose their leader, and set a plan for 

independent study. For fruitful outcomes, all the 

students were assigned to write their diaries to 

reflect what and how they had learned to improve 

their English. Every week, the researcher reviewed 

their learning progress reflected in their diaries. 

The second week all the group made their panel 

presentation based on their selections: 

International Tourism, A Must See Place, Fast 

Food, World Sports, and Famous World Leader. 

They were required to make oral presentations 

with creative power-point, introducing the topic, 

the online resources for their materials, a summary 

of the content, including the structures and 

vocabulary or new idioms, or expressions they had 

learned. Then the audience gave feedbacks on 

each presentation, and finally, the students made 

their own self-assessment. They took turn and 

made rotation of their presentations, followed by 

an individual opinion about autonomous learning. 

After a period of four weeks, the students had 

learned so much. They had improved their 

communication skills, and were confident in using 

English. In addition, they felt more relaxed and 

became more engaged with learning activities 

outside class. They also admitted that they had 

improved their IT skills via communicating with 

their friends through many channels of 

communication: chat, face-book,, emails, Line and 

mobile telephones. They found it enjoyable to 

enhance their language literacy in the contexts of 

Business English through popular medium of 

electronic communication mentioned earlier. As 

the college provides WIFI around campus, 

students found their learning environment very 

supportive and comfortable. During, the 

experiment, students said they worked harder, and 

felt engaged and challenged to do their best to 

improve their English. With positive feedbacks 

from the researcher, students found autonomous 

learning beneficial for them both individually and 

as a group as they were free to choose what they 

wanted to learn .In other words, communication 

technology has a positive impact on the students’ 

English improvement. They were more motivated 

to learn and found that autonomous learning ,not 

only developed their English, but language 

literacy, and they also learned how to learn 

English on their own.  

2.2. Impacts of Communication Technologies on 

English Language Learning 

         From the experiment with Business English 

majors, it was found that IT and communication 

technologies are useful tools for autonomous 

learning .They are also used as medium for 

exchanging ideas and making connections, which 

are vital parts of language learning. That means to 

use language to connect with people in the 

community. Through the Internet, the students are 

motivated to be engaged with the whole world. 

They are exposed to the outside world, extended 

their experiences and feel part of it. Moreover, 

autonomous learning also allows learners to 

pursue what they consider valuable for them. It is 

a good way to enhance life-long learning. 

Subrahmanyam (2000) concludes in his article on 

“The impact of computer use on children’s 

activities and development” that “the overall 

influence on social interaction depends on whether 

the social uses of the computer supplement or 

substitutes other sources of social contact that 

young people have.”. Other studies also found that 

computer use have positive effects on cognitive 

and meta-cognitive skills .In particular positive 

effects on visual intelligence and cognition .cited 

by Watt (2010). 

Discussion and Conclusions 

        Yagcioglu (2015) in his study titled “ New 

Approaches on Learner Autonomy in Language 

Learning” found that developing learner 

autonomy in foreign language education is one 

of the fundamental and universal duties of all 

foreign language educators.” In the 21st Century 

learner autonomy should /must be encouraged. 

Yagcioglu is right to say that our fundamental 

duty to foster learner autonomy for each learner’s 

direct learning,and in a long run classroom should 

be a place for exchanging ideas with healthy 

learning atmosphere. Autonomous learning will 

develop learners’ sense of responsibilities for their 

own learning. They learn what they need and want 
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to learn, and this will make them motivated and 

achieve their goals. 

       If the learning means to discover something 

rather than to get something passed on from one 

person to another, learner autonomy should be 

encouraged. According to Candy (1991:2540:One 

of the central tenets of constructivism is that 

individuals try  to give meaning to, or construe, 

the perplexing maelstrom of events and ideas in 

which they find themselves caught 

up…,constructivism posits the view that, rather 

than  internalizing or discovering objective 

knowledge, individuals reorganize and restructure 

their experience. 

           From the citation above, Maria Tereza, 

Gisela Riberas, and Geoveva Rosa found that 

through English, students can be encouraged to 

use technologies and invited to take a deeper look 

into significant aspects of  the process of 

developing innovative solution to common needs 

such as the innovative process, technologies, 

creativity, leadership and funding. In some. 

fostering  autonomous learning can funding 

directly lead to the proposition that knowledge 

cannot be taught but only learned because 

knowledge is something built up by the learner. In 

this respect, autonomous learning is not a new 

approach, but has not been applied in a language 

class. Therefore, in this 21st Century, it should be 

reviewed and supported by all concerned parties to 

make teaching and learning a foreign /second 

language serve the needs of each individual 

learner not only for language literacy, but also to 

nurture lifelong learning.              
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Abstract—This research investigated the motivation 

in reading English language of EFL students when 

reading the self-selected English texts. The objective 

was to find out if self-selected reading texts affected 

the students’ motivation in English reading.  The 

participants were 30 Thai-speaking EFL learners in 

their second year with an English major at 

Srinakharinwirot University in Bangkok, Thailand.  

The study was conducted for one semester in EN 

221: Reading Techniques. The students received the 

reading instruction based on inquiry-based approach 

utilizing materials chosen by the students regarding 

their interest, specifically via online access.   At the 

beginning of the sixteen-week instruction, a 

questionnaire was administered to the target group to 

explore students’ perception of their motivation when 

reading English texts, and at the end of the study, a 

post perception questionnaire was used to investigate 

the correlation of the students’ motivation in reading 

English before and after the study.  The results of the 

study indicated that the motivation in reading English 

of EFL learners significantly increased when using 

self-selected reading texts. 

Keywords: Thai EFL learners, positive motivation, 

reading, self-selected texts, online texts 

I.Introduction 

1.1 Rationale and Significance of the Study 

 

It is widely accepted that an important 

predictor of success in a foreign language is students’ 

attitude towards it.  In ESL/EFL contexts, students 

who consider the learning of English as a positive 

and rewarding experience are less likely to suffer 

from foreign language anxiety.  Additionally, they 

usually, have higher levels of motivation, willingness 

to participate, and high language performance.  

Students’ attitude towards the foreign language is 

very often influenced by: a) teacher-student 

relationships, b) the general classroom atmosphere, 

and c) the use of authentic teaching materials and 

activities (Brophy, 2004). 

Furthermore, a student’s attitude and 

motivation has frequently been reported to be the 

most critical factor for success within second/foreign 

language learning environments (Brown, 2000). 

Motivation is considered as an integral part in the 

achievement of any goal. It is an important factor that 

has a positive influence in any educational learning 

process especially in learning second/foreign 

language. Dornyei (2001) defines motivation as an 

internal state that arouses, directs and maintains 

behavior while Ebata (2008) defines motivation as an 

internal process that activates, guides and maintains 

behavior over time.  Motivation, according to Grabe 

(2009), is both a condition for, and a result of, 
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effective instruction. Based on these claims, it is 

plausible to speculate that students’ motivation plays 

an important role in successful implementation and 

that, if used effectively, the decent environment can 

enhance students’ motivation to learn a 

second/foreign language.  

Self-selected Reading 

Regarding an EFL reading class, one 

possible source for individual variation in reading 

which lies outside the scope of most current research 

is text selection, both in terms of its use as a 

pedagogical tool and the reasons for which readers 

choose texts. An investigation of text selection has 

become more pertinent as the present trend in reading 

pedagogy towards the use of self-selected texts and 

free reading time has grown based on the assumption 

that these activities benefit students.  This study, 

therefore, investigated the effect of self-selected 

reading texts via online towards the motivation of 

EFL learners in a reading class. 

1.2 Objectives of the Study 

The objectives of the study were: 

1. To explore the motivation of EFL learners 

when reading English texts 

2. To find out if self-selected reading texts via 

online access affects the EFL learners’ 

motivation towards English reading 

 

II. Review of Literature 

 

Motivation in Reading 

Dörnyei (2001) claims that L2 motivation is an 

eclectic, multifaceted construct; thus, it needs to 

include different levels to integrate the various 

components.  Dörnyei found it  useful to separate L2 

motivation into three motivational components (i.e., 

motives and  

motivational conditions): (a) language level, (b) 

learner level, and (c) learning situation 

level. 

Brophy (2004) was of the view that students 

must know that the language they learn makes them 

creative so in this way their level of interest and 

motivation can be increased among L2 learners. 

Brown (2000) argued that the strong desire for L2 

learning contributes a lot to gain high degree of 

competence to be successful in the accomplishment 

of learners’ language learning goals. 

 Guthrie and Wigfield (2000) tried to 

conceptualize the nature of motivation specifically 

for reading, arguing that motivation to learn can be 

domain-specific. However, due to a lack of literature 

dealing specifically with reading motivation, they 

sought support for their model by drawing upon a 

number of general motivational constructs that are 

relevant to engaging in reading. One of the theories 

Guthrie and Wigfield referred to was an influential 

model of motivation in psychology known as 

expectancy-value theory.  Expectancy-value theory 

claims that achievement behavior is predicted by two 

constructs: expectancy for success in a given task and 

the value the individual associates with success in 

that task. According to this theory, expectancy for 

success can be predicted by perceptions of task 

difficulty, and by task-specific self-concept, that is, 

an individual's expectation of their ability to do a 

domain-specific task. They further contend that the 

task-specific self-concept of ability and perceptions 

of task difficulty are dependent upon how students 

interpret past events, and how they perceive attitudes 

and expectations of others. 

Self-selected Reading  

Choice is widely acknowledged as a method 

for enhancing motivation. Allowing young children 
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to make even a minimal task choice increased 

learning from the task and enhanced subsequent 

interest in the activity (Cordova & Lepper, 1996). 

Guthrie and Wigfield (2000) found that allowing 

students to make choices about their reading material 

increased the likelihood that they would engage more 

in reading. In addition, they suggest that providing 

genuine student choices increases effort and 

commitment to reading. 

Regarding self-selected reading in language 

class, there is a current pedagogical trend in many 

first language studies, the teacher’s goal is to employ 

strategies that lead the student reader to make 

selections that will engage them and foster a love of 

reading, all the while empowering the student with a 

sense that they themselves made the selection.  The 

assumption underlying this trend is that readers who 

enjoy reading will do so more often, and will read 

better with more practice.  However, the support 

from interest research for the use of self-selected 

reading in L2/EFL classrooms is not much high-

lightened. 

 EFL reading practices in Thailand 

Traditionally, EFL classrooms in Thailand 

have been teacher-centered with instruction being 

delivered predominantly through transmission 

models of learning. The predominant role of the 

teacher is to organize and disseminate information 

and to strengthen the exchange of information with 

students through repetition.  Students are expected to 

master information provided by the teacher and 

demonstrate their mastery through varied tests and 

assessments.  The method of EFL teaching mainly 

focused on the development of reading and writing 

skills, and on the explanation of grammatical rules 

and their practice through exercises.  And, it is not 

uncommon to find EFL reading classes emphasizing 

the traditional practice that are teacher-directed and 

highly didactic.  Therefore, the typical teaching 

method in EFL reading classes is lecture and in-class-

reading based.  Students are supposed to read various 

passages and to do reading exercises according to the 

passages.  Students practice reading through various 

model passages selected by the teacher.  Reading 

exercises are assigned as in-class-activity.  In this 

traditional method, students are passive learners 

because the reading activities are instructed and 

controlled throughout the course by the teacher.  

Although, recently some teachers are introducing 

some discussion in their reading classes, students do 

not participate much in their class discussion. This 

may be because of a lack of students’ personal 

interest since all the texts are only selected by the 

teacher.  In addition, Thai students rely heavily on 

using a dictionary while reading since most Thai 

teachers focus their teaching explaining by using 

grammar-translation method.  Furthermore, in this 

teaching fashion, students’ reading ability is 

evaluated through paper-based test which are similar 

to the reading exercises practiced in class.  Students 

are likely being controlled not to think out of the 

frame.  Convincingly, critical thinking is not much 

emphasized or promoted in EFL classes in Thai 

educational system. 

The ineffectiveness of Thai current EFL 

reading practices can be ascertained by the various 

studies investigating Thai students’ reading ability, 

and most studies indicate that Thai students have low 

levels of reading proficiency.  Several studies 

conducted to investigate the English achievement of 

Mattayomsuksa 6 (Grade 12) students in the language 

program at government schools, in educational 

regions 1, 5, and 10, it was found that the students’ 

reading abilities were low (Areeporn Longsombun 
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1999; Jirawan Thani 1999).  Another study 

conducted at university and college levels (Supat 

Sukamolsan 1992), it revealed that the reading ability 

of first-year students at Chulalongkorn University, 

Thammasat University, and Silapakorn University 

was moderate.  It was also found that the correlation 

between their reading and writing was low.   

 It could be concluded from the results of the 

previous studies that one possible reading problem 

for Thai students may come from the reading 

materials themselves.  That is, students are assigned 

materials not relevant to their interests and result in 

having low motivation in practicing reading skills.  

Another relevant problem may originate from the 

teaching method applied in the English classrooms. 

Thai teachers of English resort to translation as their 

main methodology, and this technique does not allow 

students to practice English effectively or think 

critically.  

Given the problems result from Thai 

traditional teaching, teacher-centered model, it has 

become necessary to explore different theories that 

might be productive in a Thai setting and might 

eventually convince Thai teachers to devise a new 

method of teaching based on the needs of the nation 

and the students themselves.  Therefore, the study for 

motivation of Thai EFL learners by using self-

selected online reading texts can offer much promise 

in moving away from teacher-centered to student-

centered instruction that helps enable learners to 

construct their own knowledge critically. 

Methodology 

The study was conducted for one semester in 

the Reading Techniques class. The students received 

the reading instruction based on inquiry-based 

approach utilizing materials chosen by the students 

regarding their interest, specifically via online access.   

At the beginning of the sixteen-week instruction, a 

questionnaire was administered to the target group to 

explore students’ perception of their reading 

motivation toward English texts, and at the end of the 

study, a post perception questionnaire was used to 

investigate the correlation of the students’ motivation 

in reading English before and after the study. 

Participants 

The participants were 30 Thai-speaking EFL 

learners in their second year with an English major at 

a public university in Bangkok, Thailand.  There 

were 22 females and 8 males.  

Instruments 

A questionnaire based on Likert scale that is 

comprised on 5 scales from strongly disagree to 

strongly agree was designed in order to get data. 

There were 20 questions total in number. The 

questions were based on the motivation of EFL 

learners when reading English texts. 

Data Analysis 

Table 1 
Questionnaire on 
Motivation in 
Reading English 
Texts 

n ( X ) SD D D2 

t  30-1 
/1 =  
.01 

Before the 
instruction 

30 6.63 0.99 
-138 682 -19.75 

After the 
instruction 

30 11.23 1.01 

 

Conclusion 

From the results, it can be concluded that the 

perception of the students’ reading motivation 

towards English texts significantly increased when 

using the self-selected texts via online access. 

Suggestion for Teachers 

In order to make L2/EFL learning process a 

motivating experience, teachers need to put a great 

deal of thought into learning activity which sustain 
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and boost students’ interest and help them to achieve 

their goal. Instructors need to plan and create 

interesting lessons in which students, become fully 

attentive.  The use of interesting text along with 

activities can help to increase the motivation level of 

students, particularly the use of self-selected texts. It 

is suggested that self-selected texts can be taken into 

the instructors’ consideration when designing an EFL 

reading class since it can plausibly develop positive 

motivation of the EFL learners. 
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Abstract— This research has attempted to examine risk 

and return of equity funds and exchange-traded fund 

(ETFs) under administrated by Krung Thai Asset 

Management Company Limited. This study focused on 
the comparison among the relationship of the return rate 

of equity funds and ETFs funds and the return of security 

markets (the Stock Exchange of Thailand: SET) by 

employing Capital Asset Pricing Model (CAPM). The 

secondary data were used in term of monthly net asset 

value (NAV) for equity funds, closing price for ETFs and 

SET index during December 2011 to August 2016. The 

study included three equity funds: 1) Krung Thai 

Selective Equity Fund: KTSE, 2) Krung Thai Smart 

Equity Fund: KTEF and 3) The Krung Thai Dividend 

Selected Fund: KTSF. In addition, two ETFs were added: 

1) THAIDEX SET50 EXCHANGE TRADED FUND: 

TDEX, and 2) ThaiDEX SET High Dividend ETF:  

1DIV. This study employed the rate of one-year Treasury 

bill as the rate of return of non-risk security. This study 

found that most of equity funds and ETFs, except KTSE 

fund, provided rate of return higher than the return of 

market. However, all funds provided beta coefficient 

lower than 1.00, reflecting lower risk than overall 

securities in SET.     

 

Keywords: risk; return; equity fund; ETFs fund, beta 

coefficient 

 

บทคดัย่อ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวม อีทีเอฟ ภายใต้การบริหารงานของ
บริษทัจัดการหลกัทรัพยก์รุงไทย โดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มของ
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมอีทีเอฟ และ
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท์ั้ งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยการใช้แบบจ าลองการตีราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing 
Model: CAPM) การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลรายเดือนของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม และราคาปิด ณ ส้ินเดือนของกองทุนรวม ETFs รวมทั้ง
ดัชนีหลักทรัพย์ ตังแต่  เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2559 ข้อมูล

กองทุนรวมประกอบด้วยกองทุนรวม 3 กองทุนรวม ประกอบด้วย 1)   กองทุนเปิด
กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควีต้ี ฟันด ์(KTSEX 2)  กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควีต้ีฟันด ์
( KTEF) และ 3) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) นอกจากน้ียังมี
กองทุนรวม ETF ประกอบด้วย 1)  ไทยเด็กซ์ (TDEX) และ 2) ไทยเด็กซ์ ไฮดิวิ
เดนท์ (1DIV)  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียของตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี เป็น
ตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียง  ผลการศึกษาพบว่า 
กองทุนรวมส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาดยกเวน้ กองทุนกองทุนเปิดกรุงไทย 
สมาร์ท อิควีต้ีฟันด์ (KTSE)  นอกจากน้ีกองทุนรวมทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า
นอ้ยกว่า 1 สะท้อนว่ามีความเส่ียงท่ีต ่ากว่าหลักทรัพยโ์ดยเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
ค ำส ำคญั: ความเส่ียง ผลตอบแทน กองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 
  

I. Introduction 

Currently, individual investors recognize to their 

saving management to gain higher return than traditional 

investment as bank deposits to earn interest. Normally, 

interest rates of bank deposits from many commercial 

banks were fairly low and lower than inflation rate in 

2016 [1] as shown in figure 1 as below.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Comparison between interest rate of bank deposit from 
commercial banks and inflation rate during June 2008 – August 

2011 (From: Bank of Thailand, 2016) 

 

Based on Figure 1, the interest rates of bank 

commercial were quite constant, whereas inflation rate 

was quite fluctuated during 2009 – 2011. Interestingly, 
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most of inflation rate went up higher than bank deposit 

interest rate since 2010, reflecting a negative return from 

bank deposit. As a result, most individual investors are 

looking for attractive investment alternatives, which 

provide a higher return such as security investment, real-

estate investment and precious metal investment. 

However, these investment options also provide higher 

risk. Fortunately, an diversify investment seems more 

favorable alternative among individual investors is equity 

fund and exchange-traded fund (ETFs) due to higher 

return than bank deposit but lower risk than other security 

investment.  

A mutual fund is an investment alternative, 

which raises funds by fund pooling from many individual 

investors to invest in many financial instruments and/or 

precious metal such as government bonds, commercial 

bonds, common stocks, gold future, treasury bills and 

similar assets. Mutual funds are normally managed by 

fund management companies such as Krungsri Asset 

Management Co; Ltd (KSAM), SCB Asset Management 

Co; Ltd (SCBAM) and Krung Thai Asset Management 

Co; Ltd (KTAM). These asset management companies 

invest the fund's capital rely on the investment objectives 

stated in their prospectus to gain investment return in term 

of capital gains and incomes for the fund's investors.  

An exchange-traded fund (ETFs) is similar to 

mutual funds in regards to fund polling from many 

investors and investment in stocks, bonds, commodities 

and precious metals future rely on funds’ objectives. 

However, a major distinction of ETFs from mutual funds 

is that ETFs trading on the SET, reflecting on daily real 

time net asset value (NAV), whereas the NAVs of mutual 

funds report at the end of trading date .   

To gain insights for individual investors, 

researcher conduct this study to response research 

question, which is what distinction of risk and return 

between mutual fund and ETFs. This study focused on 

equity funds managed by Krung Thai Asset Management 

co; Ltd (KTAM) due to co-operative training period. As a 

result, this research endeavored to compare risk and 

return of mutual funds and ETF fund of KTAM during 

December 2011 to August 2016. A major distinction of 

this research is the inclusion of unsystematic risk as 

standard deviation and systematic risk as the beta 

coefficient (β) rely on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

The organization of the rest of the paper is as 

follows: Section II deals with the literature review and the 

Krung Thai Asset Management co; Ltd (KTAM). Section 

III is concerned with data and methodology, including the 

calculations of focusing variables as return and risk of 

mutual funds and ETFs. Section IV discusses empirical 

model used and the research findings, and finally the 

discussions and conclusion are provided in Section V.  

II. LITERATURE REVIEW 

According to the SET [2], the definition of 

mutual funds is divided into 2 types: Open-End Fund and 

Closed-end fund. The first type can be operated unlimited 

period and contains unlimited capital; implying that fund 

management companies can issue unit trusts to gain more 

capitals and repurchase unit trusts rely on its policies such 

as weekly trading or monthly trading. As a results, the net 

asset value: (NAV) of open-end fund can be notified at 

the end of trading date. Open-End fund investment is 

more favor among individual investors due to more 

liquidity trading. The latter one, Closed-End Fund, must 

be performed within limited period and obtains limited 

capital by issuing a number of unit trusts rely on the fund 

prospectus to achieve funds’ objective. Thus, fund 

management companies only issue unit trusts at the 

beginning of operation day and repurchase unit trusts only 

at the end of operation date. The repurchase price comes 

from the operating return of funds within its project. 

Thus, Closed-End fund might have lower liquidity trading 

than that of Open-End fund.    

Furthermore, the SET classifies the categories of 

mutual funds in terms of its objective into 10 categories:  

Money market fund, General fixed income fund, Long-

term fixed income fund, Short-term fixed income fund, 

Equity fund, Balanced fund, Flexible portfolio fund, Fund 

of funds, Warrant fund and Sector fund. This study 

spotlighted on Equity fund, which concentrated on 

investing in equity instruments such as common stocks, 

warrants in 65 percentages of net fund assets as the 

regulation of stock exchange commission [3]. The equity 

funds provide risk level 6 out of 8 of mutual fund risk, 

implying that this equity fund is quite more high risk due 

to the fluctuation of stock price.   

In regard to fund risk, normally fund managers 

used fund risk scale to evaluate risk level, which consists 

of 8 levels [4] as shown in Table 1 below: 

  

     Table 1: risk scale to evaluate risk level 

Risk profile Risk level Categories 

Low risk 1 Money market fund, 

investing in Thailand 

 

Moderate risk  

(quite low) 

2 Money market fund 

3 Government bond fund 

4 Debt instrument fund 

Moderate risk  

(quite high) 

5 Balanced Fund 

High risk 6 Equity fund 

7 Industrial fund 

Highest risk 8 Other alternative fund  
 

In several other studies employed proxy risk 

variables based on both accounting basis and marketing 

basis. This study concerned only on marketing basis due 

to unavailable data for accounting basis. Market-based 

risk variables might be used by many researchers such as 
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Powell (2007) [5]. In addition, many researchers 

conducted the study of the relationship between risk and 

return, started with the famous finance scholars as Fama 

and French, who found the positive relationship between 

risk and return (1992) [6]. Subpakit and Sricharueng 

(2015) employed CAPM to stock valuation in information 

and communication Technology sector in 2014. They 

found that SAMART provided the highest rate of return. 

There were 6 undervalued securities: ADVANC, 

INTUCH, SAMART, SAMTEL, TRUE and TRUEIF [7] 

According to Malkiel and Saha (2005), the risker hedge 

funds have, the lower return they gain [8]. Nilapornkul, 

Yuttasri and Suaysom (2016) [9] found the negative 

relationship between return and risk of Thai finance and 

security companies listed on the SET during 2010 – 2014.  
 

Krung Thai Asset Management Co; Ltd (KTAM)  

Krung Thai Asset Management Co; Ltd (KTAM) 

has renamed from Mahanakorn Assets management 

corporation since 1999. Thereafter the company increased 

registered capital from 100 million bahts to 200 million 

bahts. This company status is currently state enterprise 

because Krung Thai bank has hold 99.99 percent of 

KTAM’s outstanding shares. KTAM provides asset 

management service to individual and big institutions 

organization and state enterprises in terms of mutual 

funds, property fund, private funds, provident fund and 

foreign fund.  

KTAM provides hundreds mutual fund; however 

this study focuses on Equity Fund, which includes 6 

mutual funds: 1) Krung Thai mai Equity Fund: KT-mai, 

2) Krung Thai Mid-Small Cap Equity Fund: KTMSEQ, 3) 

The Krung Thai Dividend Selected Fund: KTSF, 4) 

Krung Thai Selective Equity Fund: KTSE, 5) Krung Thai 

Smart Equity Fund: KTEF and 6) Krung Thai High 

Dividend Equity Fund: KT-HiDiv.  

Additional, KTAM also manages 8 ETFs, which 

invest both in Thailand and overseas: 1) KTAM SET 

Banking ETF Tracker: EBANK, 2) KTAM SET 

Commerce ETF Tracker: ECOMM, 3) KTAM SET Food 

and Beverage ETF Tracker: EFOOD, 4) KTAM SET ICT 

ETF Tracker: EICT, 5) KTAM SET Energy ETF Tracker: 

ENY, 6) KTAM SET50 ETF Tracker: ESET50, 7) 

KTAM Gold ETF Tracker: GLD and 8) W.I.S.E. KTAM 

CSI 300 China Tracker: CHINA.  

In 2016, KTAM has Asset under Management 

approximately 686,424 million baht [10], consisting of 

each fund as shown in Table 2 below. 
 

Table 2: Asset under KTAM management in 2016  

Provident Fund NAV 64,593 Million Baht 

Private Fund NAV 39,380 Million Baht 

Mutual Fund NAV 383,659 Million Baht 

Property Fund    NAV 198,791 Million Baht 

  TOTAL 686,424 Million Baht  

III. DATA AND METHODOLOGY 

1. Data 

This research employed time-series data. The data were 

of mutual funds and exchange-traded fund (ETFs) of 

Krung Thai Asset Management Co; Ltd (KTAM) during 

on December 2011 – August 2016. The data were of 

monthly basis, except annual return of 1 year Treasury 

bill [11]. Delist and new list mutual funds and ETFs were 

excluded because 

of unavailable 

data. This study 

focused on equity; 

as a result, the 

samples of this study consisted of 3 out of 6 mutual funds 

and 2 out of 8 of ETFs funds as below:  

1) Krung Thai Selective Equity Fund: KTSE  

2) Krung Thai Smart Equity Fund: KTEF  

      3) The Krung Thai Dividend Selected Fund: KTSF 

4) THAIDEX SET50 EXCHANGE TRADED FUND: 

TDEX 

      5)  ThaiDEX SET High Dividend ETF:  1DIV 

 

 

2. Dependent Variable 

 In regards to fund’s return, this study calculate rate of 

return of mutual funds and market as shown below:  

 

2.1 The rate of return of mutual fund and ETFs 

Note for mutual fund:  

 Pt means net asset value at the end of this month  

 Pt-1 means net asset value at the end of previous month 

      D means dividend payment for that period 

 

Note for ETFs:  

  Pt means closing price at the end of this month  

  Pt-1 means closing price at the end of previous month 
 

 2.2 The rate of return of SET Index    
 

Note:  

SET Indext  means SET Index at the end of this month 

SET Indext-1 means SET Index at the end of previous 

month 
 

2.3 The rate of return of mutual fund and ETFs by 

employing Capital Asset Pricing Model (CAMP) 

σi=√
∑ (Ri-R̅t)

2n
i=1

n-1
……………………(4) 

Ri    =  ( 
𝑃𝑡+𝐷

𝑃𝑡−1
 -1) x 100……………..(1) 

Rm = (
SET Indext

SET Indext-1
-1) ×100……………..(2) 

K    =     Krf + (KM – Krf)…………..(3) 
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Note: K means expected rate of return 

             means Beta Coefficient  

         Krf  means rate of return of 1 year treasury bill  

         KM means rate of return of capital market 
 

 

3.  Explanatory variable 
 

For risk variables, this study calculates 2 types of 

risks: 1) standard deviation and 2) Beta coefficient. Each 

of variables is computed as below:    

3.1 Standard Deviation (:σ) of fund return  

Note:  Ri means rate of return of fundi 

            R̅t means the average return of fundi 

           n means a number of observations 

  

 

 
      
3.2 Standard Deviation (:σ) of market return  

Note:  Rm means rate of return of market 

    R̅m  means the average return of market 

    n means a number of observations 

 

3.3 Calculate Covariance of return between fund and 

market (: COV) 
 

3.4 Calculate beta coefficient (β ) 
Note: σm

2      means variance of return of market  

      

IV. EMPIRICAL STUDY AND FINDINGS 

After calculating average annual return, standard 

deviation and coefficient of beta, the comparison study of 

these variables was conducted among 3 mutual funds, 2 

ETFs and SET index representing market capital as 

shown in Table 3. 
The study found that during 2012 -2016 most of 

equity funds and ETFs provided rate of return higher than 

average market return of 0.791%. TDX provided the 

highest rate of return of 1.664%, following by 1DIV of 

1.538%, which they were ITFs. Whereas equity funds: 

KTEF and KTSF gained the return of 1.355% and 1.207% 

respectively. Obviously, KTSE was the only on equity 

fund which gain negative performance of -0.099%. 

Interestingly, the standard deviation of all funds were 

above the SET; while coefficient betas were lower than 

the SET, reflecting that all funds had lower systematic 

risks (β) but higher unsystematic risks (S.D) than market 

capital. This reflected that Krung Thai Asset Management 

Co; Ltd (KTAM) still had high business risk in its 

operations.  

 

Table 3: Descriptive statistics of the dependent and 

explanatory variables  

 
  Year 

 Fund 

  

  

2012 

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 Total  

   (9 months) 

KSTE R 0.474 -1.261 -0.857 -0.928 0.517 -0.099 

S.D 6.310 6.802 4.748 5.551 4.396 5.758 

β -0.026 0.321 0.526 -0.124 1.679 0.266 

KTEF R 0.252 -0.938 1.703 -0.432 2.217 1.355 

S.D 4.837 7.300 4.275 4.641 2.746 5.184 

β -0.020 0.643 0.346 -0.351 1.024 0.340 

KTSF 

 

 

R 0.148 0.933 2.431 -0.575 1.953 1.207 

S.D 4.896 5.856 5.102 4.810 2.860 5.001 

 β 0.449 0.574 0.849 -0.567 1.078 0.397 

1DIV 

 

R 2.105 1.128 2.268 -0.346 2.868 1.538 

S.D 4.668 4.018 5.004 7.818 5.395 5.654 

β -0.530 0.237 0.307 -0.467 1.056 0.090 

TDX 

 

 

R 2.937 1.277 2.475 -0.557    2.358 1.664 

S.D 4.797 4.560 5.091 5.581    4.591 5.118 

 β -0.390 0.129 0.374 -0.499 0.737 0.097 

SET R 2.642 -0.441 1.239 -1.194 1.146 0.791 

S.D 3.483 4.799 3.011 2.735 1.668 3.863 

β 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Note: R = average annual rate of return, S.D = Standard deviation and β = 

Beta coefficient  
 

 Move to year 2012, all funds and the SET 

provide positive returns. Only TDX performed return of 

2.937%, which higher than the SET return of 2.642%. 

Surprisingly, negative beta coefficient were provided by 

KSTE, KTEF, 1DIV and TDX, interpreting that 

systematic risk and return performed a reverse 

relationship at that period. For year 2013, the market 

return was a negative performance; whereas KTSF, 1DIV 

and TDX showed outperformances. 

     Regarding to year 2013, 2 equity funds: KTEF 

and KTSF and 2ETFs: 1DIV and TDX were outperforms. 

For year 2015, equity funds, ETFs and the SET provided 

negative performance; however, all funds showed 

outperformance comparing with the SET. During 9 

months in 2016, the SET provided positive return of 

1.146%. Two equity funds: KTEF and KTSF and two 

ETFs: 1DIV and TDX were outperformance, whereas 

KSTE was the only equity fund was underperformance.    

   

Capital Asset Pricing Model (CAMP)  

 

This study compared the realized return and the 

required rate of return based on CAMP by using equation 

3. The results were presented in Table 4 as below.  

 σm=√
∑ (Rm-R̅m)

2n
i=1

n-1
……………………(5) 

COV=
∑ (Rm-Rm)(Ri-Ri)

n
i=1

n
……………………(6) 

            β
i
=

COVi,m

σm
2 …………………….…(7) 
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The comparison results revealed that most of 

realized returns quite diverged from the required returns 

developed by CAPM. Researcher employed absolute error 

criterion that if the absolute error was above 1, reflecting 

it was quite high difference; conversely, if it was lower 

than 1, meaning a low difference. From Table 3, research 

results showed that 2 ETFs: 1DIV and TDX provided low 

absolute error, meaning that realized returns were quite 

similar to required returns computed by CAPM during 

2012 – 2014. Whereas, 3 equity funds: KSTE, KTEF and 

KTSF were quite high different, especially KSTE which 

had absolute error above 2 during that period.      

 

Table 4: Comparison between realized return and required 

return of equity funds 

  Year   2012 2013 2014 2015 

2016  

(9 months) 

KSTE R 0.474 -1.261 -0.857 -0.928 0.517 

 

R* 2.763 1.458 1.620 1.831 0.907 

Absolute error 2.289 2.719 2.477 2.759 0.390 

KTEF R 0.252 -0.938 1.703 -0.432 2.217 

 

R* 2.762 0.558 1.764 2.442 1.138 

Absolute error 2.510 1.496 0.061 2.874 1.079 

KTSF R 0.148 0.933 2.431 -0.575 1.953 

 

R* 2.707 0.751 1.360 3.023 1.119 

Absolute error    2.559  0.182 1.071 3.598 0.834 

1DIV R 2.105 1.128 2.268 -0.346 2.868 

 

R* 2.823 1.693 1.795 2.754 1.126 

Absolute error 0.718 0.565 0.473 3.100 1.742 

TDX R 2.937 1.277 2.475 -0.557 2.358 

 

R* 2.806 1.995 1.742 2.840 1.239 

Absolute error 0.131 0.718 0.733 3.397 1.119 

Note: R = realized return, R* = Required return  

and Absolute error = R* - R 

 

 Interestingly, for year 2015, all equity funds 

provided negative return, whereas required return showed 

in opposite sign. During 9 months in 2016, the rate of 

return of all equity funds quite recover quickly. They 

moved from negative sign to positive sign only in 9 

months in 2016. In addition, equity funds as KSTE and 

KTSF had a lower absolute error. 

V. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 

This study examined risk and return of equity funds 

and ETFs under managed by KrungThai Asset 

Management Co. Ltd (KTAM) during 2012 – 2016. The 

major findings revealed that two ETFs:  TDX and 1DIV 

providing more rate of returns than equity funds and quite 

also produced outperformance. This might be because 

ETFs are traded in the SET, leading to higher liquidity 

and more popular among investors than equity funds. In 

term of systematic risk, during 2012- 2015, all equity 

funds and ETFs had beta coefficient lower than 1, 

reflecting less systematic risks than the SET. In 2015 all 

mutual funds, ETFs and the SET provided negative 

return, reflecting the impact from coup d’etat in Thailand 

on May 22, 2014. Because unstable politics situation in 

Thailand relaxed in the following year, the return of all 

funds turned to positive signs and quite higher return 

comparing with the SET, except KSTE. However, most of 

funds had higher systematic risk, stating from beta 

coefficient above 1.00 in 2015. Additionally, KTAM had 

quite higher standard deviation and lower beta coefficient 

comparing with the SET. This means that KTAM had 

high unsystematic risk or business risk, which was a weak 

point of the company. Comparing between realized return 

and required return developed by CAPM, ETFs had a 

smaller error than equity funds. In 2016, KTEF, KTSF, 

1DIV and TDX were overvalued.   

In conclusion, ETFs provided higher rate of 

return and lower systematics risk than equity funds. The 

CAPM quite worked better for ETFs than equity funds. 

Interestingly, in 2016 most of funds were overvalued. 

VI. SUGGESTION AND FUTURE RESEARCH 

From research results, KTAM fund manager 

should suggest their customers to invest in ETFs better 

than equity funds due to producing higher returns and 

lower beta coefficient. Importantly, KTAM should get rid 

of their business risk, reflecting from the high standard 

deviation and low beta coefficient. KTAM should aware 

about the overvalued of all equity funds in 2016 and 

should give more information to investors.  

For future research, the study should examine 

more a number of mutual funds and include variety types 

of mutual funds.  
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Abstract—The study of “A design of management 

information system for cooperative education on cloud 

computing environments for higher education institutions 

in Thailand” applies the information technology and 

cloud computing to the cooperative education process 

management with the objectives as follows (1) to design of 

the information system for cooperative education process 

management on cloud computing environments for higher 

education institutions in Thailand, and (2) to evaluate the 

design of the information system on cloud computing 

environments. The study is the research and development 

separated into two stages. The first stage, study relate 

research, document analyses, depth interview with 

stakeholder and gather requirement to design the 

information system on cloud computing environment for 

cooperative education with the theory of System 

Development Life Cycle and second stage, gathers the 

opinion from experts to evaluate the efficiency and 

effectiveness the design of information system on cloud 

computing environments. The samples used in this study 

are experts in cooperative education with information and 

communication technology amount 20 persons by 

purposive sampling. The tools used in this study are 

closed-ended questionnaire with five-point rating scale. 

Statistics used to analyze data are mean and standard 

deviation. The results revealed as follows: (1) A design of 

management information system for cooperative 

education on cloud computing environments for higher 

education institutions in Thailand consists a Use Case 

Diagram three modules and Deployment Diagram (2) The 

design of the system is evaluate by 20 a stakeholder 

specializing in information technology as most 

appropriate. 

Keywords—information system; coorperation education 

cloud computing environment;  

I.  INTRODUCTION 

Education is considered an important part of self-

development [1] which will lead to development of 

organization and nation to be stable, well-off, and 

sustainable. Unfortunately, it is well known that 

Thailand's educational system has been struggling in 

various aspects which results in the country's education 

not being as successful as expected [2]. For this reason, 

education administration in Thailand should be improved 

by taking educational formats that have been proven to be 

successful in other countries and adapting into Thailand 

scenarios [3]. Administration of cooperative education 

has been reckoned as one of the most effective 

educational formats in many countries; it involves 

practical experiences and in-class learning [4].  

Because experience in working is also another 

important reinforcement that helped combines skills and 

knowledge of a person in order to improve her or his 

organization. The Order skills preferred by the business 

organization are knowledge implementation, problem 

solving etc. These skills could not be learned from any 

textbooks or papers. They were learned from practicing in 

real life, especially in a working context [5]. But the 
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management of the course cooperative education is more 

different than the management of general course. 

Therefore, the cooperative education format should be 

seen as important and administered appropriately to help 

enhancing Thai education in order to meet with the 21st 

Century's learning concept [6]. Information technologies 

can be assisting cooperative education administration to 

ensure the most effective results if applied appropriately 

taking into consideration the administration of 

cooperative education in the form that is most suitable for 

the country's background and situation[7]. 
Cloud computing is a new technology that allows users 

to access information system in an easy, convenient, and 
mobile manner which flexibly meets the demand of users 
[8]. Thus, developing information system to support 
cooperative education administration using cloud 
computing is a direct and effective solution to one of 
Thailand's educational issues. 

II. PURPOSE OF STUDY 

(1) to design of the information system for 

cooperative education process management on cloud 

computing environments for higher education institutions 

in Thailand.  

(2) to evaluate the design of the information system 
for cooperative education process management on cloud 
computing environments for higher education institutions 
in Thailand. 

III. RESEARCH FRAMEWORK 

Conceptual framework of design of the information 

system for cooperative education process management on 

cloud computing environments for higher education 

institutions in Thailand was shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Conceptual framework 

IV. METHOLOGY 

A design of the management information system for 

cooperative education on cloud computing environments 

for higher education institutions in Thailand consisted of 

two phases as follows:  

Phase 1: Reviewed papers and synthesized 

relevant literature to scope the area of studied and depth 

interview with stakeholder surveys and gather 

requirement information system. 

Phase 2:  Evaluate the design of the information 

system for management information system for 

cooperative education on cloud computing environments 

for higher education institutions in Thailand. 
 

Population and Sample 

Population who were stakeholder and experts 

about cooperative education with information and 

communication technology in higher education 

institutions. 

Sample who were stakeholder experts in 

cooperative education with information and 

communication technology in higher education 

institutions amount 20 persons by purposive sampling. 
 

Tools 

The tools used in this study were: 

(1)   a semi-structured interview. 

(2)  closed-ended question of a questionnaire 

with a five-point rating scale. 
 

Data Analysis 

Data gained from the stakeholder and experts 

evaluation on the design of management information 

system for cooperative education on cloud computing 

environments for higher education institutions in Thailand 

were collected. Statistics used to analyze data were mean 

and standard deviation. 

V. RESEARCH RESULT 

The results revealed as follows: 
 (1) For a design of management information system 

for cooperative education on cloud computing 
environments for higher education institutions in Thailand, 
authors designs the system with two diagrams including 
use case diagram and deployment diagram [9]. And two 
diagrams had details and shown on Figure 2, 3, 4 and 5. 

 

<<Client>>

<<browser>>

Login.aspx

Students

Co-op advisors

Co-op Officer
Entrepreneurs

<<Web Server>>

<< Cooperative Education 
     Management System >>

Pre-Operation

Post-Operation

Operation

TCP/IP

<<Data Server>>

<<Database>>

Database File

<<Server>>

 
 

Figure 2 Deployment Diagram of management information system for 
cooperative education on cloud computing environments 

 

Deployment Diagram in Figure 2 shown the 

functionality of the system has both client and server. 

Client consists of four users (Students, Co-op advisers, 

A design of the 

management 

information system for 

cooperative education 

on cloud computing 

environments for higher 

education institutions in 

Thailand 

Evaluate of the design of 

management information 

system for cooperative 

education on cloud 

computing environments 

for higher education 

institutions in Thailand 
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Co-op Officers and Entrepreneur). Client connecting to a 

server via the TCP/IP Protocol, and server (web server) 

consists of three modules (Pre-Operation, Operation and 

Post Operation) these three module works on the 

environment on the cloud computing. 
 

Management Information System for Cooperative Education on Cloud 

Computing Environments

Pre-Operation

Post-Operation

Operation

«uses»

Entrepreneur

Students

Co-op Advisors

Co-op Officer

Students Co-op Advisors

«uses»

Entrepreneur Entrepreneur

 
Figure 3 Use Case Diagram of management information system for 

cooperative education 
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 Figure 4. Use Case Diagram of pre-operation module 
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Figure 5 Use Case Diagram of operation module 
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 Figure 6 Use Case Diagram of post-operation module 
 

Use case Diagram in figure 4 to 6 explains a work of 
cooperative education systems on cloud computing 
environment. The three diagrams contain the same four 
users (Students, Co-op advisers, Co-op Officers and 
Entrepreneur). In Figure 4 is the Pre-operating system and 
consist nine subsystems as a following (1) Login              
(2) Register (3) Declaration (4) Preparation (5) Announce 
(6) Interview (7) Screening (8) Matching and (9) Delivery. 
In Figure 5 is the Operating system and consist four 
subsystems as a following (1) Login (2) Appointment  
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(3) Consult (4) Report to and (5) Reporting. In Figure 6 is 
the Post-operating system and consist six subsystems as a 
following (1) Login (2) Report to (3) Report (4) Selection 
(5) Assessment and (6) Post-Training  

 (2) Evaluation result to check possible appropriation 

to use Use Case diagram and Deployment diagram of the 

information system for cooperative education process 

management on cloud computing environments for higher 

education institutions in Thailand. The authors using the 4-

dimension standard evaluation form to evaluation of 

appropriateness and potentiality by 20 interested persons 

involved in cooperative education and information and 

communication technology [9]. The evaluation results are 

as appropriation is in highly level  ( x̄  = 4.33, S.D. = 0.57). 

details shown in table 1. 

 

TABLE I    

The results evaluated by the experts 
 

Designing Criteria x̄ S.D. Appropriation 

1. Utility Standards 4.38 0.50 Highly 

    1.1 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand 

 can lead to achievement of 

 cooperative education objectives. 

(3.99) (0.28)  

    1.2 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand 

 can respond to the needs and benefit 

 interested persons involved in 

 cooperative education system. 

(4.73) (0.55)  

    1.3 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand is 

 beneficial to the quality of 

 cooperative education management 

(4.43) (0.67)  

2. Accuracy Standards 4.32 0.62 Highly 

    2.1 The design of the information 

  system for cooperative education 

  process management on cloud 

  computing environments for higher 

  education institutions in Thailand 

  can be adapted to practical. 

(4.45) (0.72)  

    2.2 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for 

 higher education institutions in 

 Thailand is in line with the 

 country's cooperative education 

 management. 

(4.02) (0.37)  

    2.3 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand is 

 not complicated and easy to 

 understand. 

(4.48) (0.77)  

3. Feasibility Standards 4.29 0.58 Highly 

Designing Criteria x̄ S.D. Appropriation 

    3.1 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand 

 conforms with the policies of the 

 Office of the Higher Education 

 Commission and its subordinated 

 education institutions. 

(4.38) (0.64)  

    3.2 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand 

 conforms with standard criteria of 

 the Office of the Higher Education 

 Commission. 

(4.23) (0.53)  

    3.3 The design of the information 
 system for cooperative education 
 process management on cloud 
 computing environments for higher 
 education institutions in Thailand 
 causes the cooperative education 
 management to be more reliable. 

(4.27) (0.58)  

4. Propriety Standards 4.31 0.59  

    4.1 Major components and minor 

 details of the format of cooperative 

 education administration for higher 

 education institutions in Thailand 

 are accurate, complete, and concise. 

(4.08) (0.45)  

    4.2 The design of the information 

 system for cooperative education 

 process management on cloud 

 computing environments for higher 

 education institutions in Thailand 

 contains a systematic procedure. 

(4.50) (0.81)  

Average 4.33 0.57 Highly 
 

VI. CONCUSSION 

(1) The study of document related research, including 

interview of the stakeholder and experts in co-operative 

education management and information technology issues 

helps the authors to be able to design Use Case diagram 

and Deployment diagram which shown both parts of 

people who were related to the system which were 

educational institution and entrepreneur. If looking at 

these three modules from Use Case diagram, it will 

consist of students, co-operative officer, co-operative 

advisors entrepreneur. However, these four groups of 

system user will perform action related to co-operative 

education through information system on cloud 

computing which will facilitate them to do anywhere, 

anytime and with any devices, but still had security, 

reliability, and energy efficiency [10]. This design 

corresponds to concept of Anuchit Anupan, Prachyanun 

Nilsook and Panita Wanapirun [11] use UML to design an 

information system on cloud computing environment. 

Cloud computing technology is the new technology for 

education in Thailand emphasizing on flexible expansion. 

It can be adjusted its size by user satisfaction and resource 

allotment focusing on working from the remote area [12]. 
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(2) Result of possible appropriation evaluation by 

using all 2 diagrams as ideas to develop the system is in a 

preset level (the preset criteria is in much level) the 

appropriation is in much level ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.5). This 

reflects the crucial possibility [13] to apply the diagram to 

develop to be the information system for cooperative 

education process management on cloud computing 

environments for higher education institutions in Thailand 

later. This study corresponds to concept and idea of Nipon 

Sookvilai and Panita Wanapirun [14] who applies cloud 

computing to develop the system to educational 

management effectiveness and efficiency. Therefore 

result of the research pointed out that the use of such the 

design will allow develop information system to be more 

flexible, effective and rebound the needs of system users. 

ACKNOWLEDGMENT 

The authors would like to express our gratitude to the 
department of Information and Communication 
Technology for Education King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, department of Business 
Information System Southeast Bangkok College and 
Thank you Joint Conference on ACCTIS and NCCOBA 
for opportunity to present their research. 

REFERENCES 

[1]    Office of Higher Education Commission. Framework of the second 
15Year long range plan on higher education of Thailand (2008-
2022). Bangkok : Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Education, 2008. 

[2]  D. ChanKan, Factors That Influence the Upgrading of Thailand 
Education Quality. Master of Education in Education 
Management. Uttaradit Rajabhat University, 2014. 

[3] Srisa-an and Alongkot Yawai, "Higher Education and Cooperative 
Education." Thai Journal of Cooperative Education. Volume 1, 
Issue 1 : 1-9, 2009. 

[4]   B.A. Calway, What has Work-Intergrate Learning Learned? – A 

WIL Philosophy, Lily Dele : Swinburne University of Technology, 

2005. 

[5]  World Association of Cooperative Education, Membership 

Directory, Boston: World Association of Cooperative Education 

(WACE), 2000. 
[6] P.S. Breivik, “21st Century learning and information literacy.”  

The Magazine of Higher Learning.  Vol.37 No.2 : 20, 2005. 

[7] C. Betty. and V. W. Marijk,   Models of technology and Change in 

higher Education : An international comparative survey on the 

current and future use of ICT in Higher Education. Center for 

Higher Education Policy Studies.Netherland : University of 

Twente, 2002. 

[8] C. N. Liao, I. L. Chih, and Y. K. Fu. “Cloud computing: A concept 

framework for knowledge management system,” Human Systems 

Management, vol. 30, no. 3, pp. 137-143, 2011. 

[9]  A. L. Harris, M. Lang, B. Oates and K. Siau. “System Analysis & 

Design : an Essential Part of IS Education.” Journal of Information 

Systems Education. Vol.17 No.3 : 241-248, 2006. 

[10]  R. Moreno-Vozmediano, S.R, Montero, and  M.I. Llorente, “Key  

         Challenges  in Cloud Computing: Enabling the Future Internet of  

         Services”.  IEEE  Internet Computing.  July/August, 18-25.  2013. 
[11] A. Anupan , P. Nilsook and P. Wannapiroon,  “Designing 

Knowledge Engineering Approach to Enhance Knowledge 

Management System on Cloud Computing” . International           

e-Learning Conference 2014“Overcome The Uncertainty of 

Technology in Education”. 36-43, 2014. 

[12]   R. B. Prasad, C. Eunmi and L. Ian.  A taxonomy and Survey of 

Cloud Computing Systems. 2009 Fifth International Joint 

Conference on INC, IMS and IDC, 44-51, 2009. 

[13] D. B. Yarbrough, L. M. Shulha, R. K. Hopson and F. A. Caruthers. 

The program evaluation standards: A guide for evaluators and 

evaluation users (3rd ed.). Thousand Oaks, CA : Sage, 2011. 

[14] N. Sookvilai and P. Wanapirun, “Development of School 

Information System for Assistance Learner via Cloud Computing 

for Office of the Private Education Commission”.  National e-

Learning Conference 2013“Strengthening Learning  

         Quality: Bridging Engineering and Education”. 36-43, 2013 

 

 

 

 

   

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

121



ELECTRONIC ADVISOR MODEL FOR PRIVATE UNIVERSITIES 

 

Sudasawan Ngammomgkolwong1 

 

 
1Major of Business Information System, Faculty of Science and Technology 

Southeast Bangkok College 

298 Sunphawut Rd.Bangna District Bangkok,Thailand 10260 

Tel : 02-744-7356-65 e-mail: Lukmoonoy_ping@hotmail.com 

 

 

 

 

 
Abstract— This research aimed to 1) Current situation 

and demands of information system for giving advice to 

undergraduate students of private universities of Thailand, 

2) to develop electronic advisor model, and 3) to evaluate 

the appropriateness and the feasibility of the electronic 

advisor model. The research applied stratified random 

sampling for the study of conditions and the need to use 

information technology system and using the ratio of 12:1 

for the selection of 6 sample universities for 258 sets of 

questionnaires. The draft of model was examined using a 

group discussion of 15 persons. The research results 

showed that: 1. The study results of conditions and the 

need to use information technology for the consultation of 

advisors of private universities in Thailand revealed that 

the conditions of consultation of advisors in an overall 

image were in a high level. Furthermore, the results 

showed that most advisors provided advice about courses. 

The need of information technology for the advisory in an 

overall image was at a high level. The result of 

information system demands for giving advices to 

undergraduate students of private universities in Thailand, 

categorized from types of institutes found that different 

between universities and institution 2. The electronic 

advisor model revealed that there were 4 elements: 1) the 

context of universities , 2) information technology system 

for advisory, 3) relationship building program, and 4) the 

evaluation of relationship management. 3.The valuation 

results of the appropriateness and the feasibility of the 

model obtained from 30 experts. showed that an overall 

image of the satisfaction. toward the model was at a high 

level. 

Keywords-component  Academic Electronic 

Information System  DEAR Model 

 

 

 

 

I. INTRODUCTION 

From information technology and communication 
policy of Thailand for 2011-2020, the vision is to make 
“ICT” as a key force to lead Thai people to knowledge and 
intelligence, Thai economic to sustainable growth and 
Thai society to equality.” In 2020, Thailand will be 
developed wisely and economic and social activities will 
be based on knowledge and intelligence. People have an 
opportunity to equally engage in development process 
which results in sustainable and balanced growth (Smart 
Thailand 2002) [10]. As the roles of advisor and 
information technology and communication policy of 
Thailand for 2011-2020 give a chance to access the 
information of all sectors, the researcher would like to 
study on the development of electronic advisor system for 
private higher education institutes applying DEAR model. 
DEAR model emphasizes on customer relationship 
administration to create positive attitude towards 
organization or products which helps to plan customer 
relationship management efficiently and will be the simple 
step for executive to implement. Moreover, technology 
and advance science lead to the facilities invention 
development that facilitates life. Technology is the 
supportive factor of living, creates standard and produces 
products and services to fulfill human needs. The 
researcher hopes that the developed model would be 
beneficial for private higher education institutes to 
implement and complete the achievement.  

 
II. LITERATURE REVIEW 

 

A.DEAR Model 

     Customer Relation Management Model or DEAR 

Model [4] consists of 4 elements as follows: in Fig 1. 
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Fig 1 DEAR Model 

 

          1. Database: To manage the customer relation is to 

build the database that does not only gather customer 

profile but also analyze, categorize and select the 

customer group in compliance with their quality or ability 

to make a profit to the company in a long run. This 

includes 1.1 Database building and 1.2 Customer analysis 

and selection. 

           2. Electronic: To use the appropriate technology 

for customer analysis and segmentation is the key of the 

successful CRM in order to communicate with customers 

and do the PR. 

           3. Action: When the database groups the customers 

according to their value, the next step is to plan the 

marketing activities and the other to build and remain the 

good relationship with them, as follows: 3.1 Customer 

Service; 3.2 Frequency/Loyalty Program; 3.3 Community 

Program; and 3.4 Structural Ties. 
           4. Retention: To remain, customers, is to evaluate 
the CRM performance and grow the relationship with 
them. This aims to impress the customers with the brand 
and the good relation. The activities to remain the good 
relation are 4.1 CRM performance evaluations and 4.2 
Expand and remain the good relation 

 
B.INFORMATION SYSTEM 
Defining Information Systems 
Almost all programs in business require students to 

take a course in something called information systems. 
But what exactly does that term mean? Let’s take a 

look at some of the more popular definitions, first from 
Wikipedia and then from a couple of textbooks: [14] 
• “Information systems (IS) is the study of 

complementary networks of hardware and software that 
people and organizations use to collect, filter, process, 

create, and distribute data.” 
• “Information systems are combinations of hardware, 

software, and telecommunications networks 
that people build and use to collect, create, and 

distribute useful data, typically in organizational settings.” 
• “Information systems are interrelated components 

working together to collect, process, store, and 

disseminate information to support decision making, 
coordination, control, analysis, and viualization in an 
organization.” 

 

III. OBJECTIVES   

(1) To study conditions and needs of information 
system for counseling to student in Bachelor’s 
degree in private higher education institutes in 
Thailand. 

(2) To develop the electronic advisor system for 
private higher education institutes applying 
DEAR model. 

(3) To evaluate the suitableness and feasibility of 
the electronic advisor system for private 
higher education institutes applying DEAR 
model 

 
IX. RESEARCH METHODOLOGY  
 

A. POPULATION AND SAMPLE GROUP 

  

                  Population consisted of the advisors under the 

private higher education institutes operating in Thailand 

under Association of Private Higher Education 

Institutions of Thailand which comprised of 1. private 

universities 2. private colleges 3. private institutes, 67 

institutes in total [1] 

 Sample group was divided into three groups as 

follows. 

 Sample group for study the 

questionnaire on conditions and needs of information 

system for the advisor in private higher education 

institutes was selected by stratified random sampling. 

Population comprised of 67 private higher education 

institutes: 42 universities, 19 colleges and 6 institutes. 

Then, divided with ratio 12:1 resulted in the sample group 

with 6 institutes: 3 universities, 2 colleges and 1 institute. 

Simple random sampling was applied and resulted in 258 

questionnaires.       

     Sample group for focus group 

discussion, 15 persons, was selected by purposive random 

sampling [11] consisted of 5 scholars and the experts in 

information technology.  

  Sample group for suitableness and 

feasibility evaluation of electronic advisor system for 

private higher education institutes applying DEAR model 

selected by purposive random sampling consisted of 30 

advisors and executives in total.  
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B. DATA ANALYSIS 

(1) The analysis of questionnaire on 

conditions and needs of information system for 

counseling in private higher education institutes in 

Thailand analyzing frequency, percentage, mean and 

standard deviation using One Way Anova. If there was 

0.5 statistically significant difference, applied Scheffe's 

method for testing paired differences [13].Further, quality 

data obtained from in-depth interview with advisors was 

analyzed by content analysis [8]. Research tool was 

verified with questionnaire from 5 experts and found that 

Index of Item Objective Congruence (IOC) [14] was 

between 0.60-1.00 and the reliability of questionnaire had 

0.837 coefficient of reliability.  

(2) The development of model, tools and 

methods of collecting data, in-depth interview, focus 

group discussion and workshop obtained the information 

from 15 experts that consisted of 5 experts in information 

technology, 7 experts who were the advisors in 

government and private institutes and 3 experts who were 

skillful in research. Content analysis was used to analyze 

data from focus group discussion. Electronic advisor 

system for private higher education institutes applying 

DEAR model was developed for the relevant experts to 

evaluate the suitableness and feasibility.  

(3) Evaluation of the suitableness and 

feasibility of electronic advisor system for private higher 

education institutes applying DEAR model had done by 

30 executives and advisors. Mean and standard deviation 

were used to analyze data. Score interpreted a satisfaction 

level using the average of score based on Best [2] 

        X. RESULTS 

A. The electronic advisor system for private higher 

education institutes  applying  DEAR model. The 

Components of electronic advisor system for private 

higher education institutes applying DEAR model 

Consisted of 4 Components: 1) The elements in the 

context of the university include the policy to give advice 

for students, rules, regulations, objectives, structures and 

information technology. 2) The elements in an 

information system for the advisors are to use the 

information system to support students so they can 

exchange conversation every time and place. 3) The 

elements in relation program include 3.1 Management of 

the relationship between students and alumni and 3.2 

Management of the relationship among parents who can 

check and monitor the grade and activities of their 

students. And 4) the elements in relation evaluation is to 

create the criteria to measure the relationship management 

which is the rate of admission in the higher education and 

the participation of alumni. For the student evaluation, the 

remaining rate of second-year students must not lower 

than 95%.  in Fig 1. 

 

Figure 2. CARE MODEL 

B. The evaluate the suitability and feasibility of the 

electronic advisor system for private higher education 

institutes applying DEAR model in Table 1. 

 

Table 1. The evaluate the suitability and feasibility of 

CARE Model 

 

Content Mean S.D. Level 

1. University of context 3.95 0.54 high 

2. Information System 

Consulting 
4.49 0.52 

high 

3. Established relationships 4.02 0.63 high 

4. Evaluation of the 

relationship management. 
3.76 0.60 

high 

5. The Model is easy to 

understand. 
4.12 0.69 

high 

6. The Models  are  the 

appropriate  private higher 

education institution. 

4.08 0.50 

high 

7. The Model appropriate 

and possible to implement 

the system. 

4.01 0.48 

high 

8. The Model can be applied 

to private higher education 

institutions. 

4.22 0.48 

high 

9. The Model focuses on 

relationships with students. 
4.17 0.50 

high 

 4.09 0.54 high 
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         XI.  CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

 

Research results were as follows.   

First, the conditions and needs of information 

system for counseling to student in Bachelor’s degree in 

private higher education institutes in Thailand revealed 

that 1) the overall of condition of providing counseling to 

students was in high level, average at 3.73 and standard 

deviation was 0.60. Considering each aspect, the first 

counseling area was on academic aspect. The counseling 

from advisor to students in private higher education 

institute in regard to welfare was about the development 

of morality and ethics such as honesty, diligence and 

endeavor. This was consistent with Teerawat 

Imprakhongsilp ,2013[6] who conducted the research on 

the desired quality of trainee students in a front office 

according to the viewpoint of practitioners in hotels in 

Bangkok which revealed that human relations and 

morality and ethics were the most important qualities. 2) 

The overall need of information system in counseling was 

in the high level, average at 3.90 and standard deviation 

was 0.85. Considering each aspect, the top rank was the 

need of information system for academic counseling. This 

was in line with Office of the Higher Education 

Commission who gave priority to academic counseling in 

Bachelor’s degree, which the counseling system for 

Bachelor’s degree in government higher education 

institutes was provided [3] in order to create the 

communication between university and students to give 

academic counseling concerning with curriculums, course 

descriptions, course selection, registration, class methods 

and assessment, so the students would be graduating. 3) 

Different ideas of advisors who were under university had 

different needs of information system for counseling from 

those under the education institutes at 0.5 statistical 

significance. The need of information system for 

counseling between the institutes that had the manual and 

those without the manual was similar. This was consistent 

with the research of Sirion  Kohyun, Pasinee Thointhorn 

and Wiriyakarn Sumetharakhagool ,2012 [9] that studied 

on the advisor system based on opinion of nursing 

students and advisors at Boromarajonani College of 

Nursing Udonthani. Result showed that students had high 

expectation of advisor’s role, both in overall and by 

aspect. This was also in line with Suriya  Pumchaloem 

and Panlop Piriyasurawong, 2013[13]  who wrote the 

academic article Electronic advisor system on Social 

Media of Private Higher Education Institution in 

Thailand. The article stated that the advisors in private 

higher education institutes were very important for 

students. Universities should implement electronic 

advisor system on online media to help on counseling and 

making relationship by choosing synchronous and non-

synchronous activities on online media as appropriate.     

Second, result of development of electronic 

advisor system for private higher education institutes 

applying DEAR model showed that it consisted of four 

key components: context of university, information 

system of advisor, relation-making program and 

assessment of relations. 
               Third, the overall result of evaluation of 
suitableness and feasibility of electronic advisor system 
system for private higher education institutes applying 
DEAR model had high level of satisfaction. Considering 
by aspect, the top opinion of the experts was on the 
counseling information system, average at 4.49. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัญหา
ในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลนักศึกษาพิการ และศึกษาความ
ต้อ งก าร ใช้ ง าน ระบบฐ าน ข้อ มู ล นั ก ศึ ก ษ าพิ ก ารใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีก ลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรจาก
สถาบนัอุดมศึกษา 52 แห่ง จ  านวน 22 คน และจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 คน ใชว้ิธีการรวบรวม
ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Documentary 
Research) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการพฒันาระบบ คือ 
ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งมีนักศึกษาพิการจ านวนน้อย จึงยงั
ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะพฒันาระบบในขณะน้ี ส่วนความตอ้งการ
ใน ก าร ใช้ ง าน ระ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร ใน
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 ต้องการระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการท่ีเป็นส่วนกลางจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงจะท าให้ขอ้มูลนักศึกษาพิการ

ของสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศอยู่ในรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกนั โดยระบบดงักล่าวควรมีความสามารถต่าง ๆ เช่น การ
จดัการขอ้มูลประวติัของนกัศึกษาพิการ การแลกเปล่ียนส่ือการ
เรียนการสอน การแจ้งข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพนัธ์ หรือ
ปฏิทินกิจกรรม การติดตามภาวะการมีงานท า ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้ก่ียวข้อง และการส่งข้อมูลให้กับ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นตน้ 
 
ค าส าคญั: ระบบฐานขอ้มูล นกัศึกษาพิการ ศึกษาความตอ้งการ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to determine 
problems in developing a database system for students with 
disabilities in higher education institutions and to study of 
needs in using database system for students with disabilities 
in higher education institutions.  The sample group includes 
62 people from 52 higher education institutions and 5 people 
from the Office of the Higher Education Commission.       
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The research methods are participant observation, informal 
interview, and documentary research. From the research we 
have found that the problems in developing a database for 
students with disabilities in higher education institutions are 
lack of funding, skill shortage in information technology, and 
there’re only a small number of students with disabilities in 
some higher education institutions, therefore, these 
institutions do not see the need to develop a database for 
students with disabilities. We found that 100 percent of 
people from the sample groups require a database system for 
students with disabilities from the Office of the Higher 
Education Commission that would keep the information of 
students with disabilities in every Thai higher education 
institutions in the same format and standards and a database 
system should be able to manage tasks such as disable student 
personal information management, instructional material 
exchange, notification, news, activity calendar, employment 
status, communication platform, sending information to the 
Office of the Higher Education Commission, etc. 
 
Keywords: Database System, Students with disabilities,  
    Study of Needs 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการเพ่ิมมากข้ึน ดงัจะ
เห็นได้จากการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมและพฒันา
ระบบบ ริก ารให้ แ ก่นัก เรียน  นิ สิ ต  นั ก ศึกษ าพิ การใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ านวน 172 สถาบัน 
พบว่า สถาบนัท่ีมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการก าลงัศึกษาอยู ่
มีจ  านวน 111 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 74 ของสถาบันท่ีตอบ
ข้อมูล โดยมีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ จ  านวน 2,854 คน [1] 
จ าแนกเป็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
จ านวน 1,025 คน รองลงมาคือ บกพร่องทางการไดย้นิ จ  านวน 
225 คน บกพร่องทางการเห็น จ านวน 475 คน ออทิสติก 

จ านวน 332 คน บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 152 คน 
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้ น จ  านวน 22 
คน บกพร่องทางการเรียนรู้ จ  านวน 52 คน พิการซอ้น จ านวน 
28 คน และบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 19 คน 
ตามล าดบั 
  เม่ือสถาบันอุดมศึกษาได้รับนักศึกษาพิการเข้ามา
ศึกษาแลว้ จะต้องจดัให้มีส่ิงอ  านวยความสะดวก เทคโนโลย ี
ส่ือ บริการ ตลอดจนความช่วยเหลือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
[2] ทั้ งการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนสอน การวัดผล
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
นิสิต นักศึกษาพิการแต่ละบุคคล [3] ให้สามารถเล่าเรียนได้
อยา่งเต็มศกัยภาพ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไข เพ่ิม เติม  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ . 2545 และ
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 [1] 
โดยสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการจัดตั้ งศูนยบ์ริการ
สนบัสนุนนกัศึกษาพิการ (Disability Support Services Center: 
DSS Center) ข้ึน ซ่ึงศูนยน้ี์จะมีหน้าท่ีให้บริการและสนับสนุน
ทางการศึกษา ช่วยเหลือให้นักศึกษาพิการท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัไดเ้ขา้ถึงระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียมกันนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคอันเกิดจาก
ขอ้จ ากดัในความพิการของแต่ละคน และจดับริการสนับสนุน
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้ นสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาได ้โดยพิจารณาจากลกัษณะของความพกพร่องและ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ความแตกต่างของลักษณะการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลเป็น เกณฑ์  [4] ดังนั้ น บุคลากรใน
ศูนยบ์ริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการ จึงตอ้งเป็นผูป้ระสานงาน
ระหว่างนักศึกษาพิการ อาจารยผ์ูส้อน และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงส่งข้อมูลนักศึกษาพิการให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงการติดต่อประสานงาน การ
ส่ือสาร หรือการแจ้งข้อ มูล ข่าวสารนั้ น  จ  าเป็นจะต้องมี
เคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้ก่ียวข้อง โดย
เค ร่ืองมือ ท่ีส าคัญ และมีประสิทธิภาพ คือ  การมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มูลของนกัศึกษาพิการ 
  คณะผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือจดัการขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาพิการ ท่ีศึกษาอยู่ใน
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ระดบัอุดมศึกษา จึงไดด้  าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูล และศึกษา
ความต้องการใช้งานระบบฐานข้อ มูลนัก ศึกษ าพิการ 
ในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบใน
ล าดบัต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ื อ ศึกษ าสภาพปัญหาในการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลนกัศึกษาพิการในสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูล
นกัศึกษาพิการในสถาบนัอุดมศึกษา 
 
3. วธิีด าเนินการวจิัย 
 ก าร วิ จั ย ใน ค ร้ั ง น้ี  เป็ น ก าร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ 
(Qualitative Research) มีวิธีการด าเนินวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั มี 2 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย 
  กลุ่ มที่ 1 ตัวแทนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 62 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร “การพฒันาและการ
ใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ” เม่ือวนัท่ี 25-26 มิถุนายน 
2558 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
  ก ลุ่ ม ที่  2 ตัวแทนจาก บุคล ากรขอ งส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการประชุมเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
3.2 เคร่ืองมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  คณะผูว้ิจยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ [5-6] ดงัน้ี 
  1) ก า ร สั ง เก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participant 
Observation) ในระหว่างการจดักิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง
และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมอบรม ในประเด็น

เก่ียวกบัความตอ้งการใช้งานระบบฐานขอ้มูลนักศึกษาพิการ 
ในการอบรมหลกัสูตร “การพฒันาและการใช้งานฐานขอ้มูล
นกัศึกษาพิการ” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
  2) การสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ (Informal 
Interview) ใน ก ารสั ม ภ าษ ณ์ บุ ค ล าก ร ข อ งส านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (Documentary Research) 
 
4. สรุปผลการวจิัย 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการข้างต้นแล้ว 
คณะผูว้ิจยัไดส้รุปข้อมูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาของการพฒันา
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ และความต้องการใช้งาน
ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษาพิการในสถาบนัอุดมศึกษา โดยใช้
วิธีการสรุปประเด็นส าคญั ไดด้งัน้ี 
 
4.1 สภาพปัญหาของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา 
  จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมอบรม และบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า สถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศส าหรับจัดการข้อมูลของ
นักศึกษาพิการ มีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มีปัญหาด้านการ
พฒันาระบบ [7] ดงัน้ี 

1) ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยั 
2) ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะ

พฒันาระบบให้กบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงนอกจากจะพฒันาระบบข้ึน
มาแลว้ ยงัตอ้งดูแลหรือบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) มหาวิทยาลยับางแห่งมีนกัศึกษาพิการจ านวนนอ้ย 
บุคลากรของศูนยบ์ริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการสามารถดูแล
นักศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
ระบบสารเทศ 
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4.2 ความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
  จากการรวบรวมขอ้มูลจากการแลกเปล่ียนความเห็น
ในกิจกรรมระหว่างการอบรมหลกัสูตร “การพฒันาและการใช้
งานฐานขอ้มูลนกัศึกษาพิการ”  การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
และการสัมภาษณ์บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สามารถสรุปความต้องการใช้งานระบบ
ฐานขอ้มูลนกัศึกษาพิการในสถาบนัอุดมศึกษา [7] ไดด้งัน้ี 
 1) การจัดการข้อมูลประวติัส่วนตัวของนักศึกษา
พิการ เช่น ขอ้มูลความพิการ การขอรับบริการเป็นพิเศษ บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง แพทยป์ระจ าตวั การแพย้า การลงทะเบียนเรียน ผล
การเรียน การขอรับทุนการศึกษา รางวลัท่ีไดรั้บ การศึกษาดู
งาน การยา้ยสถานศึกษา และการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในติดตามผลการให้บริการ จะ
มองเห็นพัฒนาการของนักศึกษา เพ่ือจะได้หาแนวทางการ
ส่งเสริมและพฒันาท่ีเหมาะสมต่อไป 
 2) การแสดงส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถใชง้าน
กบันักศึกษาพิการได ้เช่น หนังสือเสียง หนังสืออกัษรเบรลล์ 
หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงแสดงแนวทาง หรือ
วิธีการให้บริการนักศึกษาพิการแต่ละประเภท เพ่ือเป็นการ
แบ่งปัน และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ร่วมกนั 
  3) การแจ้งข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ
ปฏิทินกิจกรรม ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารไปยงับุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาพิการ หรือตัว
นักศึกษาพิการเอง เช่น ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับตลาดแรงงาน 
กฎหมายน่ารู้ พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
นกัศึกษาพิการ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4) การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตพิการ 
และติดตามการเปล่ียนงานของบณัฑิตพิการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริม หรือสนบัสนุนทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานให้กบันกัศึกษาท่ียงัศึกษาอยู่ 
 5) ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยผ์ูส้อน
กบับุคลากรของศูนยบ์ริการสนับสนุนนกัศึกษาพิการ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุนอาจารย์ผูส้อน และการช่วยเหลือ
นกัศึกษาพิการในรายวิชาต่าง ๆ 

 6) ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เก่ียวกับการให้บริการนักศึกษาพิการระหว่างบุคลากรของ
ศูนยบ์ริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการทุกแห่ง 
 7) ก ารส่ งข้อ มูล ให้ ส านั ก งานคณะกรรมก าร 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม “รายงานผลการส ารวจข้อมูล
เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ท่ี สกอ. ส ารวจทุกปี
การศึกษา 
 8) การจดัสรรทุนการศึกษา การตรวจสอบการรับทุน
ซ ้าซอ้น และการตรวจสอบขอ้มูลการรับทุนการศึกษา 
 9) ระบบท่ีจะพฒันาควรให้รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด 
และใชง้านผา่นเวบ็บราวเซอร์ไดทุ้กประเภท  
 10) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีความคิดเห็นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั คือ ตอ้งการระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษาพิการ
ท่ีเป็นส่วนกลาง เพ่ือให้ได้ข้อมูล และรายงานในรูปแบบ
เดียวกัน โดยอาจให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการพฒันาระบบเอง หรือให้สถาบนัอุดมศึกษา 1 แห่ง 
เป็ นห น่ วยงานกลางรับผิดชอบพัฒน าระบบ  แล้ว ให้
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เขา้ใชง้านร่วมกนัได ้ 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีไดจ้ดัโครงการอบรมหลกัสูตร “การพฒันาและ
การใชง้านฐานขอ้มูลนักศึกษาพิการ” ข้ึนมา ท าให้คณะผูว้ิจยั
ไดมี้โอกาสรวบรวมขอ้มูล และขอ้คิดเห็นอนัหลากหลายจาก
บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ รวมถึงขอขอบคุณ
ท่ีได้ให้โอกาสแก่คณะผูว้ิจัยในการเข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการในมุมมองของบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงจะเป็นผูดู้แลขอ้มูล
ในภาพรวมของระบบ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอป
พลิเคชันสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 บนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์  2) 
ประเมินผลประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษที่ได้พัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เขตอ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่าแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมปีที่  4 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
ความสมบูรณ์ มีเน้ือหาครบตามขอบเขตการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมปีที่ 4 ผลการประเมินพบว่าระดับความคิดเห็น
ของครูผู้สอนต่อการทดสอบการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
(�̅� = 4.36, S.D. = 0.61) กล่าวโดยสรุป แอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้
เพ่ือประกอบการเรียนการสอน  
 
ค าส าคัญ : แอปพ ลิ เค ชันสื่ อก ารสอน  สื่ อ การสอน วิช า

ภาษาอังกฤษ สื่อการสอนผ่านอุปกรณ์โมบาย 
 

Abstract 
 This study has 2 objectives. The first one is to 
develop an instructional media application in topic 
English subject on Android operating system for 
primary student grade 4 and the second is to do 
efficiency evaluation of instructional media 

application on teaching English subject. The sample is 
30 teachers who have experience more than 5 years 
in teaching English for primary student grade 4. 
Application is experimented by their students. The 
instrument uses a questionnaire to measure users 
satisfaction. The statistic are mean and standard 
deviation. The results showed that instructional 
media application on teaching English subject on 
Android operating system for primary student grade 4 
was successfully developed and teachers satisfaction 
was in good level (�̅� = 4.36, S.D. = 0.61). The instructional 
media application on teaching English subject on Android 
operating system for primary student grad 4 was 
appropriate for teaching. 
 

Keywords: instructional media application, English 
instructional media, instructional media on 
Android operating system  

 
 
1. ค าน า 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 
มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารได้ทุกที่
ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารจึงเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการด ารงชี วิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ด้านการศึกษาก็เป็นอีกด้านหน่ึงที่ส าคัญต่อมนุษย์เป็น
อย่างย่ิง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทั่ วถึงจากทุก
หนทุกแห่ง (Any Information) ทุกเวลา (Any Time) และทุก
สถานที่ (Any Place) ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อกระบวนการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับชั้น 
 ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า สมาร์ตโฟน  
ได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
ทั้ งรูปแบบ wifi, 3G, 4G ได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิง ข้ึน 
โดยทั่วไประบบปฏิบัติการบนสมาร์ตโฟนจะมี 3 ประเภท คือ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟน แต่ละระบบปฏิบัติการมีการพัฒนา
แอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้
ในหลายๆ ด้านรวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนที่
เรียกว่า m-Learning มนต์ชัย เทียนทอง [1] ได้กล่าวถึงการ
เรียนการสอนแบบ m-Learning ว่าเป็นการเรียนการสอนที่
น าเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless Telecommunication 
Network) ที่สามารถต่อเชื่อมจากเครือข่ายแม่ข่าย (Network 
Server) ผ่านจุดต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point) แบบ
เวล าจ ริ ง  (Real Time) m-Learning จึ งตอบ สนองค วาม
ต้องการของบุคคลในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hwang และคณะ[2] ในการให้ความส าคัญของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าเป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่เพ่ิมทัศนคติใน
การเรียนรู้และช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 
 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาปีที่  4 ตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐมแบบไม่มีโครงสร้างพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาด
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
ขาดสื่อการสอนที่สนับสนุนแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจ ที่
ส าคัญทุกโรงเรียนได้รับแจกเครื่องแท็บเล็ต แต่ยังขาดสื่อการ
เรียนการสอนที่อยู่ในเครื่องแท็บเล็ต ท าให้เครื่องไม่ได้ใช้งาน 
ดังน้ันคณะผู้ วิจัยจึ งได้เล็ งเห็นความส าคัญที่จะสนับสนุน
ครูผู้สอนตามโรงเรียนต่างๆ ท่ีได้รับการแจกจ่ายเครื่องแท็บเล็ต 
แต่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนเพ่ือช่วยแรงกระตุ้นให้นักเรียน
หันมาสนใจการเรียนมากข้ึน อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จาก
เครื่องแท็บเล็ต คณะผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีสื่อ
ที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเป็นแนวทางให้การ
สร้างสื่อแอปพลิเคชันในสาระอื่นๆ ได้ในโอกาสต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ื อ พัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ วิช าภ าษาอั งกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
3. วรรณกรรมหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบั ติการของ
สมาร์ตโฟนทั้ง 3 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันได้บนกู เกิล เพลย์สโตร์ 
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้
บนแอปสโตร์ และระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟน สามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันได้บนวินโดว์สโตร์ โดยแต่ละระบบปฏิบัติการ
ของสมาร์ตโฟนจะมีนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) และ
ท าการอัปโหลดเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดน าไปใช้ตามความ
ต้องการ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละระบบปฏิบัติการแล้วการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากจ านวนแอปพลิเคชันที่มีให้ดาวน์
โหลดบนกูเกิลเพลย์สโตร์มีจ านวน 2,425,941 แอปพลิเคชัน [3] 
ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที ่1 : จ านวนแอปพลิเคชันที่อยู่บนกูเกิลเพลย์สโตร์ [3] 
  

 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันในด้าน
การศึกษาเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุด การพัฒนา
แอปพลิเคชันจะอยู่ในรูปแบบที่ เรียกว่า m-learning เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สายเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อุปกรณ์
ส าหรับเข้าถึงบทเรียนเป็นเพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ก็
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้โดยง่าย ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สมาคมโฆษณาดิจิทัล  (ประเทศไทย) Digital Advertising 
Association (Thailand) ห รื อ  DAAT ร่ ว ม กั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
MarketingOops.com ได้ จั ดท า Infographic แสดงตัว เลข
ภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า 
ปัจจุบันประชากรของประเทศไทย (Thailand Population) มี
จ านวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet 
Users) จ านวน 38 ล้านคน โดยมีผู้ใช้โซเชียลเน็ทเวิร์ค (Social 
Network Users) มากถึง 41 ล้านคน ส าหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่
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มีผู้ ใช้ งานมากที่ สุ ดของไทยได้แก่  Facebook LINE และ 
Google+ ตามล าดับ ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 มี
อัตราการเติบโตเฉพาะสมาร์ตโฟนที่มีจ านวนผู้ใช้ 20 ล้านเลข
หมาย ในจ านวนน้ีมีการใช้บริการเครือข่าย 4G จ านวน 10.8 
ล้านเลขหมาย [4] ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 : พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย [4] 
 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ m-Learning ได้
มีนักวิจัยเป็นจ านวนมากทีหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์
ที่สนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา อย่างงานวิจัย
ของ Hwang และคณะ [2] ได้กล่าวว่า m-Learning เป็นสื่อการ
เรียนรู้ที่มีการน าเทคโนโลยีที่มีผู้ใช้เข้าถึงจ านวนมากมาใช้เป็น
ช่องทางให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยสถานที่
และเวลา Yang และคณะ [5] ได้สนับสนุนเพ่ิมเติมว่า m-
Learning ส าม ารถ เข้ า ถึ ง ข้ อมู ล ไ ด้ทุ กที่ ทุ ก เวล า  มี ก าร
ประมวลผลและการส่ งมอบ เน้ือหาการเรียนรู้ สู่ ผู้ เรียน 
นอกจากน้ี Chu และ [6] ได้ให้ข้อคิดว่าการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์
ยังสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีข้ึน
อีกท้ังเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนได้เป็นอย่างดี ในด้านการ
ส นับส นุนครูผู้ สอน Price และคณ ะ [7] ได้กล่ าว ถึง  m-

Learning ที่ มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ค รู ผู้ ส อ น มี ก า ร อ อ ก แบ บ
กระบวนการและทดลองเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในการ
สนับสนุนการสอนและเป็นที่ยอมรับของครูผู้สอน และยังมี
งานวิจัยอีกจ านวนมากท่ีมีการส ารวจในสภาวะแวดล้อมของการ
เรียนการสอนแบบ m-learning ตัวอย่างเช่น Schuck และ
คณะ [8] ได้อธิบายถึงวิธีการออกแบบและน าไปใช้ในสมาร์ต
โฟน Rattanachai และคณะ [9] ได้พัฒนาแอปพลิเคชันวิถีชีวิต
ของคนไทยพุทธบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือให้คนไทย
พุทธได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพุทธ Kunyanuth 
และคณ ะ [10] ได้ พัฒ นาแอปพลิ เคชันสื่ อการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ดีสครีตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแก่ นักศึกษาและท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ วิชา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ส า ห รั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4  บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยยึดถือหลักการออกแบบ
ระบบ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 : ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 4.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการพัฒนาสื่อการเรียนบนอุปกรณ์โมบายจากหนังสือ เอกสาร 
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์โมบาย 
 4.2 วิเคราะห์เน้ือหารายวิชา งานวิจัยน้ีมีการส ารวจ
สอบถามครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จากโรงเรียนต่างๆ และน ามาก าหนดขอบเขตเน้ือหาเพ่ือพัฒนา

Analysis 
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เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ซึ่งเน้ือหาการจัดท าบทเรียนคณะผู้วิจัยได้อ้างอิงหนังสือ Smile 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดพิมพ์โดย 
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จ ากัด ซึ่งมีเน้ือหาจ านวน 6 บท 
โดยแต่ละบทจะมีแบบทดสอบท้ายบท 
 4.3 ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้อุปกรณ์
แท็ปเล็ตที่มีหน้าจอขนาด 7 น้ิว บนพ้ืนฐานระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  คณ ะผู้ วิ จั ยได้ ใช้ โป รแกรม Android Studio เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และใช้ภาษาจาวาส าหรับ
เขียน Source code 
 4.4 ออกแบบผังงาน (Flow Chart) การท างานของ
ระบบ เน้นความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้เรียน 
รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่4 : ออกแบบผังงานการท างานของระบบ 
 

 4.5 การพัฒนาแอปพลิ เคชันสื่อการเรียนรู้ วิช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนระบบ ปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ประกอบด้วย ภาพ เสียง  วิดีโอ กราฟิก และ

ข้อความ ส าหรับชนิดวิดีโอ คือ .mp4 และจะต้องมีขนาดไฟล์ที่
จะสามารถน าเสนอผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ โดยงานวิจัยน้ีใช้
วิดีโอที่มีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
คณะผู้วิจัยได้ปรึกษากับครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การทดสอบก่อนเรียน การเข้าสู่บทเรียน 
และการทดสอบหลังเรียน ส าหรับหนังสือ Smile 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจ านวน 6 บท คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาบทเรียนทั้ง 6 บทแต่ละบทเมื่อเรียนจบบทเรียนจะมี
แบบทดสอบประจ าบทเรียนเพ่ือเป็นการทวนสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน   
 4.6 น าไปทดลองใช้กับครูผู้สอนรายวิชาภาษา อังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 คน ครูผู้สอนแต่ละคน
จะต้องมีประสบการณ์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 5 ปี 
เพ่ือทดสอบหาข้อบกพร่องและน าไปปรับปรุงแอปพลิเคชันสื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปประเมินผล
ข้ันต่อไป 
 4.7 ประเมินผลงานวิจัย การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้ วิจัย
เพียงเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่วนหลักการด้านศึกษาศาสตร์และการประเมินผล
แบบทดสอบยังไม่อยู่ในกระบวนการน้ี การประเมินแอปพลิเค
ชันประเมินเฉพาะการใช้งานและประเมินตรงตามเน้ือหา
หลักสูตรแกนกลาง แอปพลิเคชันผ่านการประเมินผลจาก
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 30 ท่าน 
งานวิจัยน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้ การทดสอบการท างาน การทดสอบประสิทธิภาพ และ
ความง่ายต่อการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้ครูผู้สอนที่มี
ต่อแอปพลิ เคชันสื่อการเรียนรู้ วิภาษาอังกฤษ ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย (�̅� ) ดัง
สมการที่ (1) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังสมการที่ (2) 

 

 X    =     
n

x  (1) 

 
 S.D.  =      

)1(

2
2



 
nn

xxn  (2) 

 
5. ผลการวิจัย 
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 ผลการออกแบบข้ันตอนต่างๆ ของการท างานของ
ระบบประกอบด้วยเมนูหลักที่ส าคัญได้แก่ ทดสอบก่อนเรียน 
เน้ือหาบทเรียน และทดสอบหลังเรียน โดยในเมนูเน้ือหา
บทเรียน ประกอบด้วย 6 บทเรียน ได้แก่ Unit 1 School Day, 
Unit 2 Amazing Body, Unit3 At the market, Unit4 Wild 
Animals, Unit5 City and space and Unit6 Sport Day ใน
แต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบท้ายบท ดังภาพที่ 5  
 

 

(ก)                                          (ข) 

 

(ค)                                          (ง) 

 

(จ)                                           (ฉ) 

ภาพที่ 5 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 (ก) Unit1 : School Day  
 (ข) Unit2 : Amazing Body 
 (ค) Unit3 : At the Marke 
 (ง) Unit4 : Wild Animals 
 (จ) Unit5 : City and Space 
 (ฉ) Unit6 : Sport Day 

 การทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มี
ประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 30 ท่าน 
งานวิจัยน้ีได้แปลผลประสิทธิภาพของค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
 4.50 – 5.00  ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49  ประสิทธิภาพมาก 
 2.50 – 3.49  ประสิทธิภาพปานกลาง 
 1.50 – 2.49  ประสิทธิภาพน้อย 
 0.00 – 1.49  ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

 งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี ฟังก์ชันความต้องการ ฟังก์ชันการท างาน การใช้
งาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

รายละเอียด �̅� S.D. แปล
ความหมาย 

1. ค วาม ต้ อ งก าร
ของผู้ใช้ 

4.50 0.56 มากท่ีสุด 

2. การท างานของ
ระบบ 

4.27 0.63 มาก 

3. ความง่ายต่อการ 4.50 0.62 มากท่ีสุด 
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ใช้งาน 
4. ประสิทธิภาพของ
ระบบ 

4.37 0.55 มาก 

5. ความปลอดภัย 4.17 0.69 มาก 
ภาพรวม 4.36 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินแอปพลิเคชันสื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้
ท าการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบแบบสอบถาม 
จากผลการประเมินพบว่าระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
การทดสอบการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.36, 
S.D. = 0.61) และถ้าพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ฟังก์ชันความ
ต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (�̅� = 4.50, S.D. = 0.56) 
ฟังก์ชันการท างาน อยู่ในระดับ มาก  (�̅� = 4.27, S.D. = 0.63) 
ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด  (�̅� = 4.50, S.D. = 
0.62) ประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับ มาก  (�̅� = 4.37, 
S.D. = 0.55) และด้านความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในระดับ มาก  
(�̅� = 4.17, S.D. = 0.69) 
 

6. สรุป 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 บนระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์  โดยสื่ อการ เรี ยนรู้
ประกอบด้วย ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อความ ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงเน้ือหาการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการของ
ผู้เรียน เพียงเพ่ือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดต้ังบนเครื่อง
สมาร์ตโฟน แอปพลิเคชันประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การ
ทดสอบก่อนเรียน การเข้าสู่บทเรียน และการทดสอบหลังเรียน 
แอปพลิเคชันสื่อที่ผู้ วิจัยได้พัฒนาข้ึนได้รับการแนะน าจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงจากหนังสือ 
Smile 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 6 บท 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนทั้ง 6 บทแต่ละบทเมื่อเรียนจบ
บทเรียนจะมีแบบทดสอบประจ าบทเรียนเพ่ือเป็นการทวนสอบ
ความเข้าใจของผู้ เรียน  ในการประเมินประสิทธิภาพของ 
แอปพลิเคชัน โดยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน แต่
ละคนจะต้องมีประการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผลจาก
ก ารป ระ เมิ นป ร ะสิ ท ธิภ าพ พ บ ว่ าป ร ะ สิ ท ธิภ าพ ขอ ง 
แอปพลิชันโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  (�̅� = 4.36, S.D. = 0.61) 
คณะผู้ วิจัยจึงพอสรุปได้ว่า แอปพลิชันสื่อการเรียนรู้ วิชา

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 4 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เป็นแอปพลิชันสื่อการสอนที่มี
คุณภาพ และเหมาะส าหรับการน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการสอน
โดยสามารถดาวน์โหลดเพ่ือติดต้ังกับอุปกรณ์แท็ปเล็ตที่มีอยู่กับ
โรงเรียนต่างๆ ได้ 
 งานพัฒนาครั้งต่อไป จะเป็นการน าแอปพลิเคชันสื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไป
ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความพึงพอใจของผู้ใช้  สุดท้ายจะท าการอัฟโหลดไว้
บนกูเกิลเพลย์สโตร์ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่ สนใจน าไปใช้ เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาระบบตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งเขา้ใจระบบโดยเขียนเป็นขอ้ความหรือ
เน้ือ เร่ือง (Statement of the Problems) เพ่ือใช้ เป็น เอกสาร
ประกอบในการพฒันาระบบ หลงัจากนั้นตอ้งใชเ้คร่ืองมือใน
การจบัความตอ้งการเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ความตอ้งการ ซ่ึง
ในปัจจุบันมีเคร่ืองมือมากมายท่ีช่วยในการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือมาใชใ้นงานวิจยัน้ี ได้แก่ 
User Story, Picture Story และ Mind Map รวมทั้ งได้พัฒนา
กรณีศึกษาไดแ้ก่ ระบบ ATM[1] และระบบตดัเกรดนักศึกษา
[2] มาทดลองกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา System 
Analysis and Design ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีผลการเรียน (GPA) 
ใกลเ้คียงกนั พบว่าค่าเฉล่ียของผลการเรียน (GPA) กลุ่มท่ี 1 มี
ค่าเท่ากับ 2.59 กลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 2.58 และกลุ่มท่ี 3 มีค่า
เท่ากบั 2.56 หลงัจากนั้นน าค่าเฉล่ียของทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์
ความแปรปรวน ได้ค่า F-test เท่ากับ 0.32 ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.72 สรุปได้ว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีผลการเรียน (GPA) ไม่
ต่างกัน ต่อมาก าหนดให้ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการ ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1ใช ้Picture Story กลุ่มท่ี 2 ใช ้User Story 
และกลุ่มท่ี 3 ใช ้Mind Map โดยการทดลองคร้ังแรกกบัระบบ 
ATM พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 5.79 กลุ่ม
ท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 6.67 และกลุ่มท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 8.56 โดยมีค่า F-
test เท่ากบั 12.98 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.00 สรุปไดว้่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั และผล
การวิเคราะห์ค่า LSD พบว่าการวิเคราะห์ความตอ้งการโดยใช้
เคร่ืองมือ ระหว่าง Picture Story กับ User Story ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ี 0.12 ระหว่าง Picture Story กบั 
Mind Map มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี  0.00 และ
ระหว่าง User Story กบั Mind Map มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัท่ี 0.001 สรุปไดว้่าการใช้เคร่ืองมือระหว่าง Picture 
Story กับ User Story ให้ผลใกล้เคียงกัน แต่การใช้เคร่ืองมือ
ระห ว่ า ง  Picture Story,  User Story กับ  Mind Map ให้ ผ ล
แตกต่างกนั ในการทดลองคร้ังท่ี 2 กบัระบบตดัเกรดนักศึกษา 
พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 7.86 กลุ่มท่ี 2 มี
ค่าเท่ากบั 7.15 และกลุ่มท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 7.74 มีค่า F-test เท่ากบั 
0.98 ท่ีระดับนัยส าคญั 0.38 แสดงว่าค่าเฉล่ียของทั้งสามกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าการใช้เคร่ืองมือระหว่าง 
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Picture Story, User Story และ Mind Map ให้ผลไม่ต่างกนั ใน
การจับความต้องการของการพัฒนาระบบ ทั้ งน้ีอาจจะเป็น
เพราะการทดสอบคร้ังท่ี 2 นักศึกษาได้ มีความคุ้นเคยกับ  
เคร่ืองมือทั้ง 3 ชนิดแลว้  
 
ค าส าคญั: การวิเคราะห์ความตอ้งการ User Story Picture Story 
SysML Mind Map 
 

Abstract 
 An analyzing to develop a system, according to user 
needs. Systems analysts has to understand the system clearly 
by writing a Statement of the Problems, to be used as 
documentation for system development. At present, there are 
many tools to help system analyst to catches the user 
requirement. At this point, the researchers had selected three 
tools to do an experimental research among these tools, 
named User Story, Picture Story and Mind Map. The 
researcher has developed a case study of the ATM system 
and Grading Students system. Both system were used to trial 
out with the students who enrolled in the class of System 
Analysis and Design, on the first Semester of academic year 
2016. The researcher use matched paired technique to divide 
the 100  students into three groups by using their GPA. The 
first group has average GPA equal to 2.59, while the second 
group has average GPA equal to 2 .5 8 , and the third group 
average equal to 2 . 5 6 .  Then the researcher use one-way 
ANOVA to test the average of GPA, it was found equal to 
0.32 at the level of significant 0.72, therefore no significant 
difference among GPA of the three group. Then each group 
was assigned to use difference requirement analysis tools. 
The first group was used Picture Story, the second group was 
used User Story, and the third group was used Mind Map to 
catches the user requirement. For the ATM system, the first 
group used Picture Story as the tools had average score of   
5 . 7 9 , the second group was used User Story had average 
score equal to 6.67, and the last groups was used Mind Map 

had average score equal to 8.56. The one-way ANOVA was 
used to test the significant difference among their average 
score. The F-test was equal to 12.98 at the 0.00 of significant 
level. Therefore, there were significant difference among the 
average score of the three group. The LSD was used to test 
each paired of average scores. The researcher found that there 
was no significant difference between Picture Story and User 
Story. The LSD of Picture Story and Mind Map was  0.0  of 
level of significant, while the LSD level of significant of User 
Story and Mind Map equal to 0 . 0 0 1 , thus for the ATM 
system, the student preferred to use Mind Map, User Story 
and Picture Story simultaneously.  For the second case study, 
the Grading Students system, the average scores of Picture 
Story was equal to 7.86, for the User Story was equal to 7.15, 
and the last group used Mind Map was equal to 7 .7 4 .  The 
one-way ANOVA was used to test the average scores of the 
three groups. It was equal to 0.98 at the significant of 0.38, 
thus there was no significant difference among the average 
scores of students by using Picture Story, User Story and 
Mind Map. For the second case study, it may conclusion that 
after students gained the experience of using the tools. They 
could use any tools to catches the requirement.  
 
Keywords: User Story Picture Story SysML Mind Map 
 

1. ค าน า  
 การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาระบบตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งเขา้ใจระบบโดยเขียนเป็นขอ้ความหรือ
เน้ือ เร่ือง (Statement of the Problems) เพ่ือใช้ เป็น เอกสาร
ประกอบในการพฒันาระบบ หลงัจากนั้นตอ้งใชเ้คร่ืองมือใน
การจบัความต้องการ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ
 ในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือมากมายท่ีใช้ในการจับความ
ตอ้งการเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ความตอ้งการ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
ใชน้ั้นให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกนั  
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 งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอการวิเคราะห์ความตอ้งการเชิง
ทดลอง เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบการใชเ้คร่ืองมือ 3 ชนิดไดแ้ก่ User 
Story, Picture Story  และ Mind Map มาใช้ในการวิ เคราะห์
ความต้องการตามหลักการของ SysML เพ่ือให้นักวิเคราะห์
ระบบวิเคราะห์ความตอ้งการไดค้รอบคลุมชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ผงัมโนทศัน์ หรือ Concept Mapping 
 การเขียนแผนท่ีมโนทศัน์ (Concept Mapping)[3] คือ 
กระบวนการท่ีจะช่วยให้กลุ่มคนวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์
โครงการใหม่ ๆ ดว้ยการระดมความคิด (Brainstorming) มีการ
รวบรวมข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้จากกลุ่ม โดยแต่ละคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ี  
 
2.2 หลกัการ SysML 
 Systems Modeling Language ห รื อ  SysML[10-13] 
เป็นภาษาแบบจ าลองเพ่ือใช้งานทัว่ไปส าหรับงานวิศวกรรม
ระบบ ซ่ึงสนบัสนุนขอ้ก าหนดการวิเคราะห์ การออกแบบ การ
ตรวจทาน และการตรวจสอบอย่างครอบคลุมของระบบและ
ระบบของระบบ 
 

 
ภาพที ่1 : Subset ของ SysML 

 
 Diagram ต่างๆ ของ SysML ท่ีมีเหมือนกับ UML มี
Sequence Diagram, State Machine Diagram, Use Case 
Diagram, Package Diagram 

Diagram ต่างๆ ของ SysML ท่ีพฒันามาจาก UML มี
Activity Diagram, Block Definition Diagram, Internal Block 
Diagram 

Diagram ต่ า งๆ  ข อ ง  SysML ท่ี ไ ม่ มี ใน  UML มี 
Requirement Diagram, Parametric Diagram 

 
2.3 หลกัการ UML 

Unified Modeling Language หรือ UML[9][14] เป็น
ภาษาส าหรับสร้างแบบจ าลองภาพ ใช้แสดงโครงสร้างและ
พฤ ติกรรมก ารท างานของซอฟต์แว ร์  ซ่ึ งซ อฟต์แว ร์ 
ประกอบดว้ย Diagram 12 ชนิด และวิธีการก าหนดสเปค 

  
2.4 หลกัการการเขียน User Story ของ Agile 
 ก าร เขี ย น  User Story[19-21] เ ป็ น วิ ธี ห น่ึ ง ท่ี ใช้
น าเสนอความต้องการท่ีได้จากผู ้ใช้งาน  โดยจะเขียนเป็น
ประโยคสั้ นๆ เพ่ือบอกว่าเป็นใคร ต้องการท าอะไร เพ่ือ
ประโยชน์ใด ใชส้ าหรับวางแผนพฒันาระบบ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถวิเคราะห์ระบบไดเ้ขา้ใจมาก
ข้ึน 
 
2.5 หลกัการการเขียน Picture Story 
 Picture Story [7-8][18] เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างเพ่ือ
วิเคราะห์ระบบ และจบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยใชรู้ปภาพ
แทนบุคคลหรือส่ิงของท่ีกระท ากบัระบบ ใชลู้กศรบอกทิศทาง
ของการกระท ากับระบบ และความสัมพนัธ์ของวตัถุ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ความสัมพนัธ์เชิงพ่ึงพา 
ความสัมพนัธ์พ่อแม่กบัลูก ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้ง   
 
2.6 หลกัการการเขียน Mind Map 
 Mind Map [16-17] หรือ ผ ังมโนภาพ หรือ แผนท่ี
ความคิด เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยบนัทึกความคิดเพ่ือให้เห็นภาพ
ความคิดท่ีหลากหลาย มุมมองท่ีกว้างและชัดเจนกว่าการ
บนัทึกท่ียงัไม่จดัระบบระเบียบความคิดใดๆ อีกทั้งเป็นวิธีการ
ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษยท่ี์บางช่วง

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

141



 
 

มนุษยจ์ะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอตัโนมติัขณะท่ี
ก าลงัคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การท าให้สมองไดคิ้ด ไดท้  างานตาม
ธรรมชาตินั้ น มีลักษณะเหมือนต้นไม้ท่ีแตกก่ิงก้านออกไป
เร่ือยๆ ไม่มีรูปแบบตายตวั 
  
2.7 การวิ เคราะ ห์ คว ามแปรปรวน  (F-test) (Analysis of 
variance) 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) [4-6] ใช้ใน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 
 F        =    MSb/MSw                                           (1) 
 MSw   =    SSw/dfw                                              (2) 
 MSb   =     SSb/dfb                                               (3) 

 SSw    =   


nj

i

K

j 11

(xij-x̄ j)2                             (4) 

 SSb    =    


K

j

n
1

j(x̄ j-x̄ )2                                    (5) 

 dfw    =     N-K                                                    (6) 
 dfb     =     K-1                                                    (7)  
 
โดยท่ี K คือ จ  านวนกลุ่ม 
          N คือ จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
          nj คือ จ  านวนขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม 
          x̄  คือ ค่าเฉล่ียรวม 
          x̄ j คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่ม j 
          xij คือ ขอ้มูลตวัท่ี i ในกลุ่ม j 
 
3. วธิีด าเนินงานวจิัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือใช้ทดสอบ
เคร่ืองมือจับความต้องการ  3 ชนิด คือ User Story, Picture 
Story และ Mind Map มาใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการ ตาม
หลกัการของ SysML ดงัน้ี 
 

3.1 พัฒ นาระบบ ATM [1] และระบบตัด เกรด
นักศึกษา [2] ซ่ึงใชเ้ป็นกรณีศึกษา  
 

3.2 วเิคราะห์เน้ือเร่ืองของระบบ  
3.3 สรุปวิเคราะห์ความต้องการของทั้งสองระบบ 

ตามหลกัการของ SysML 
 
3.4 สร้าง User Story โดยน าเน้ือเร่ืองท่ีได้จากการ

วิเคราะห์มาเขียนเป็นขอ้ความสั้นๆ ว่าใคร ท าอะไร และท าไม 
 
3.5 สร้าง Picture Story โดยน าเน้ือเร่ืองท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์มาก าหนดว่ามีใคร ท าอะไร มีเง่ือนไขอะไรบา้ง และ
แทนส่ิงเหล่านั้นดว้ยรูปภาพและเส้นแสดงการเช่ือมโยงโดยใช้
หลกัการของผงัมโนทศัน์ในการสร้าง Picture Story เพ่ือบอก
เร่ืองราวให้ชดัเจน และครอบคลุม  
 

3.6 สร้าง Mind Map ของทั้งสองระบบ โดยน าเน้ือ
เร่ืองมาวิเคราะห์และก าหนดเขียนว่ามีใคร ท าอะไร เง่ือนไข
อะไรบา้ง และน ามาเขียนเป็นรูปแบบของ Mind Map 

 
3.7 สร้างแบบทดสอบการเขียนสรุปความต้องการ 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ  

แบบทดสอบการเขียน Picture Story 
แบบทดสอบการเขียน User Story 
แบบทดสอบการเขียน Mind Map 
 
3.8 น าแบบทดสอบมาใช้ทดลองกับนักศึกษา ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชา System Analysis and Design สาขาวิชา
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
ประยกุต ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการแบ่งนักศึกษา
เป็น 3 กลุ่มตามเกรดเฉล่ีย GPA และแบ่งการทดสอบออกเป็น 
2 คร้ัง คร้ังแรกทดสอบดว้ยระบบ ATM และคร้ังท่ี 2 ทดสอบ
ดว้ยระบบตดัเกรดนักศึกษา หลงัจากนั้ นท าการเก็บรวมรวบ
คะแนนทดสอบ  
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3.9 ค านวณค่าเฉลี่ยของ GPA และคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ดงัน้ี 

ตารางที ่1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการ 

กลุ่มที ่ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1 Picture Story 

2 User Story 

3 Mind Map 

 
ตารางที่  2 สรุปค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้ในการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way  ANOVA) ของ GPA, เกรด
วิชา COMPUTER PROGRAMMING FOR MATH และ 
เกรดวิชา CODING THEORY โดยแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มดว้ย
เคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบระบบ 

ประเภทเกรด กลุ่ม
เคร่ืองมือ 

N Mean 

GPA 1 Picture Story 
2 User Story 
3 Mind Map 
Total 

33 
34 
35 

102 

2.59 
2.58 
2.50 
2.56 

COMPUTER 
PROGRAMMING 
FOR MATH 

1 Picture Story 
2 User Story 
3 Mind Map 
Total 

33 
34 
35 

102 

1.78 
1.69 
1.68 
1.72 

CODING 
THEORY 

1 Picture Story 
2 User Story 
3 Mind Map 
Total 

33 
34 
35 

102 

2.42 
2.45 
2.51 
2.46 

  
 จากตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียของ GPA ในกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 
2.59 กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 2.58 และกลุ่มท่ี 3 เท่ากบั 2.50 ค่าเฉล่ีย
ของเกรดวิชา COMPUTER PROGRAMMING FOR MATH 
ในกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 1.78 กลุ่มท่ี 2 เท่ากับ 1.69 และกลุ่มท่ี 3 
เท่ากับ 1.68 ค่าเฉล่ียของเกรดวิชา CODING THEORY ใน
กลุ่มท่ี 1 เท่ากบั 2.42 กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 2.45 และกลุ่มท่ี 3 เท่ากบั 
2.51       

ตารางที่  3 ผลการค านวณค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way  ANOVA) ของ GPA 

GPA 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

.15 
 

2 0.07 0.32 .72 

Within 
Groups 

23.28 
 

99 0.23   

Total 23.43 101    
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงค่า F-test ของ GPA มีค่าเท่ากับ 
0.32 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.72 แสดงว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างระหว่างคะแนน GPA 

 

ตารางที่  4 ผลการค านวณค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way  ANOVA) ข อ ง เก ร ด วิ ช า  COMPUTER 
PROGRAMMING FOR MATH 

COMPUTER PROGRAMMING FOR MATH 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

 
.22 

 
2 

 
0.11 

 
0.42 

 
.65 

Within 
Groups 

26.06 
 

99 
 

0.26   

Total 26.28 101    
 

 จากตารางท่ี 4 แสดงการค านวณค่า F-test ของเกรด
วิ ช า  COMPUTER PROGRAMMING FOR MATH มี ค่ า 
เท่ากบั 0.42 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.65 แสดงว่านกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง เก ร ด วิ ช า  COMPUTER 
PROGRAMMING FOR MATH 
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ตารางที่  5 ผลการค านวณค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way  ANOVA) ของเกรดวิชา CODING THEORY 

เกรดวชิา CODING THEORY 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

.14 
 

2 0.07 0.04 .95 

Within 
Groups 

155.48 
 

99 1.57   

Total 155.63 101    
 

 จากตารางท่ี 5 แสดงการค านวณค่า F-test ของเกรด
วิชา CODING THEORY มีค่าเท่ากับ 0.04 ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.95   แสดงว่านัก ศึกษาทั้ ง  3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเกรดวิชา CODING THEORY 

      

ตารางที่  6 สรุปค่าเฉล่ียเพ่ือใช้ผลการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way  ANOVA) ของผลการ
ทดสอบระบบ ATM โดยแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ
ท่ีใชท้ดสอบระบบ 

ประเภทเกรด กลุ่ม
เคร่ืองมือ 

N Mean 

ATM Score 1 Picture Story 
2 User Story 
3 Mind Map 
Total 

33 
34 
35 
102 

5.79 
6.67 
8.56 
7.02 

  
 จากตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียของ ATM Score ในกลุ่มท่ี 1 
เท่ากบั 5.79 กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 6.67 และกลุ่มท่ี 3 เท่ากบั 8.56  

 

ตารางที่  7 ผลการค านวณค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way  ANOVA) ของคะแนนการวิ เคราะห์ความ
ตอ้งการระบบ ATM 

 

คะแนนการวเิคราะห์ความต้องการระบบ ATM 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

134.72 2 67.36 12.98 .00 

Within 
Groups 

503.23 97 5.18   

Total 637.96 99    
 

 จากตารางท่ี  7 แสดงการค านวณค่า F-test ของ
คะแนนการวิเคราะห์ความตอ้งการระบบ ATM มีค่าเท่ากบั  
12.98 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.00 แสดงว่าคะแนนการวิเคราะห์
ความต้องการระบบ ATM ทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญั 

 

ตารางที ่8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของคะแนนการ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ATM โดยใชเ้คร่ืองมือ
ตามประเภทเคร่ืองมือท่ีใช ้ดว้ยหลกัการทางสถิติ F-test ซ่ึง
จะตอ้งท าการทดสอบหลงัการวิเคราะห์  (Post  Hoc  Test) 
โดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple  Comparison) 
แบบ LSD 

ATM Score 

(I)  
กลุ่ม

เคร่ืองมือ 

(J) 
กลุ่ม

เคร่ืองมือ 

Mean 
Difference 

 (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

1  2 
3 

-0.87 
-2.77* 

0.56 
0.55 

0.12 
0 

2 1 
3 

0.87 
-1.89* 

0.56 
0.55 

0.12 
0.001 

3 1 
2 

2.77* 
1.89* 

0.55 
0.55 

0 
0.001 

 จากตารางท่ี 8 ผลการค านวณค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่ากลุ่มท่ี 3(Mind Map) กับ 1(Picture Story) มีระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ  0.00 และกลุ่มท่ี 3(Mind Map) กับ 2(User 
Story) มีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.001  
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ตารางที่  9 สรุปค่าเฉล่ียเพ่ือใช้ผลการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way  ANOVA) ของค่าเฉล่ีย
ระบบตัดเกรดนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วย
เคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบระบบ 

ประเภทเกรด กลุ่ม
เคร่ืองมือ 

N Mean 

Grade Score 1 Picture Story 
2 User Story 
3 Mind Map 
Total 

21 
27 
23 
71 

7.86 
7.15 
7.74 
7.55 

  

 จากตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียของ Grade Score ในกลุ่มท่ี 1 
เท่ากบั 7.86 กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 7.15 และกลุ่มท่ี 3 เท่ากบั 7.74  

 

ตารางที่ 10 ผลการค านวณค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way  ANOVA) ของคะแนนการวิ เคราะห์ความ
ตอ้งการระบบตดัเกรดนกัศึกษา 

คะแนนการวเิคราะห์ความต้องการระบบตดัเกรดนักศึกษา 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

7.16 2 3.58 .98 0.38 

Within 
Groups 

248.41 68 3.65   

Total 255.57 70    
 

 จากตารางท่ี  10 แสดงการค านวณค่า F-test ของ
คะแนนการวิเคราะห์ความตอ้งการระบบตดัเกรดนักศึกษา 
มีค่าเท่ากับ  0.98 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.38 แสดงว่าคะแนน
การวิเคราะห์ความต้องการระบบตัดเกรดนักศึกษาทั้ง 3 
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

 

4. สรุปงานวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบกบันกัศึกษาดว้ยระบบ ATM 
และระบบตดัเกรดของนกัศึกษา รวมถึงเก็บขอ้มูล GPA, เกรด

วิชา COMPUTER PROGRAMMING FOR MATH และ เกรด
วิชา CODING THEORY ของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
1/2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ท่ีได้ลงทะเบียนวิชา System Analysis and 
Design จ านวน 102 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
ผล GPA ใกลเ้คียงกนั พบว่าค่าเฉล่ียของ GPA  กลุ่มท่ี 1 มีค่า
เท่ากบั 2.59 กลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 2.58 และกลุ่มท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 
2.56 หลังจากนั้ นน าค่าเฉล่ีย GPA ของทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์
ความแปรปรวน ได้ค่า F-test เท่ากับ 0.32  ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.72 สรุปได้ว่านักศึกษาทั้ ง 3 กลุ่มมีค่าของ GPA ไม่ต่างกัน 
ต่อมาก าหนดให้ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ ดังน้ีกลุ่มท่ี 1ใช ้
Picture Story กลุ่มท่ี 2 ใช้ User Story และกลุ่มท่ี 3 ใช้ Mind 
Map โดยการทดลองคร้ังแรกกับระบบ ATM พบว่าค่าเฉล่ีย
คะแนนของกลุ่มท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 5.79 กลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 6.67 
และกลุ่มท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 8.56 มีค่า F-test เท่ากบั 12.98 ท่ีระดบั
นัยส าคัญ 0.00 สรุปได้ว่าค่าเฉล่ียของคะแนนทั้ งสามกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และดูผล LSD พบว่าการ
วิเคราะห์ความตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองมือ ระหว่าง Picture Story 
กบั User Story ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.12  
ระหว่าง Picture Story กบั Mind Map มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญท่ี 0.00 และระหว่าง User Story กับ Mind Map มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.001 สรุปได้ว่าการใช้
เคร่ืองมือระหว่าง Picture Story  กับ User Story ให้ผลไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่า นักศึกษาสามารถใชเ้คร่ืองมือ   
Mind Map ไดดี้ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  User Story และ Picture 
Story   การทดลองคร้ังท่ี 2 กบัระบบตดัเกรดนักศึกษา พบว่า
ค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 7.86 กลุ่มท่ี 2 มีค่า
เท่ากบั 7.15 และกลุ่มท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 7.74 มีค่า F-test เท่ากับ 
0.98 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.38 สรุปไดว้่าค่าเฉล่ียของทั้งสามกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกัน  การใชเ้คร่ืองมือทั้งสามได้แก่ Picture 
Story, User Story และ Mind Map ให้ผลไม่ต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นเพราะ  การทดสอบคร้ังท่ี 2 นักศึกษาได้มีการค้นคว้า
วิ ธีการใช้เค ร่ืองมือทั้ ง 3 ชนิดมากยิ่ง ข้ึนและนักศึกษามี
ประสบการณ์เพ่ิงข้ึน 
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5. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บ
ความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากรองศาสตราจารยธ์วชัชยั งามสันติ
วงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีให้ค  าแนะน าช้ีแนะแนวทาง
และดูแลเอาใจใส่ในการท าวิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบ คุณ คณ าจ ารย์ใน ภ าควิ ช าวิ ท ยาก าร
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผูว้ิจยั
ให้สามารถท าวิจยัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ส าหรับทุนอุดหนุนการท าวิจยั 
 ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกๆ
ท่าน ท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ก  าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอ
มาจนสามารถท าวิจยัได ้  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน
ท่ีมีความเหมาะสมกับผู ้เข้าฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยตดัสินใจในการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน 
โดยการน าวิธีการท าเหมืองขอ้มูลดว้ยวิธีจ  าแนกขอ้มูลมาใชใ้น
การวิเคราะห์ ผูเ้ข้าฝึกอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาคน้ควา้และการส่ือสารส าหรับใชป้ฏิบติังาน โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจประเภท C4.5 ในการทดสอบโดย
เปรียบเทียบวิธีการทดสอบแบบแบ่งสุ่ม และวิธีการทดสอบสุ่ม
แบบไขว ้ผลการทดลองพบว่าวิธีการทดสอบแบบแบ่งสุ่มท่ี
ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพความแม่นย  าสูงท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: เหมืองขอ้มูล การจ าแนกขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ 
 

Abstract 
 This objective of this research was to Analysis 
Learners Group Appropriate of Trainee, Human Resource 
Development Institute, Ministry of Natural Resources and 
Environment. Data mining techniques were used to create the 
model to decision making process of learners group 
appropriate. In this research, the research used decision tree 
(C4.5). comparative efficiency of classification by split 
validation and cross validation. The model built and tested 
with sampling methods split validation is 70. The result show 

that the efficiency of classification had the highest value of 
correct highest accuracy 
 
Keywords: data mining classification decision tree 
 

1. บทนํา 
ส ถ าบัน พัฒ น าท รัพ ย าก ร บุ ค ค ล  ส านั ก ง าน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไดมี้การ
ด าเนินการจดัฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา
คน้ควา้และการส่ือสารส าหรับใชป้ฏิบติังาน มาตั้งแต่ปี 2551 
ถึงปัจจุบัน  เพ่ือให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
ข้าราชการในสั งกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามส่วน
ราชการของตนเองเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
สอดคลอ้งกบั แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิ งแวดล้อม  พ .ศ .2559 – 2564 [1] ภ ายใต้ป ระ เด็ น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการองค์กร และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 1 พฒันาระบบงานบริหารราชการ กลยุทธ์ท่ี 2 
การพฒันาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยับุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
ข้าราชการในสั งกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ขา้ราชการทุกระดบัมีโอกาส
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษส าหรับใช้ในการปฏิบติังาน 
ให้ เป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้  สถาบันพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคล ไดด้  าเนินการส่งผูผ้่านการอบรมเพ่ือเขา้สอบ
ภาษาองักฤษของสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
(DIFA Test of English Skills : DIFA TES) เพ่ื อน าผลสอบ
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสมคัรทุนฝึกอบรมหรือหลักสูตร
อ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ผลสอบภาษาองักฤษในการสมคัรท่ีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูจ้ดั ท่ี
ผา่นมาผูผ้่านการฝึกอบรมบางคนไม่ได้ให้ความส าคญัในการ
สอบภาษาองักฤษ DIFA TES ท าให้เสียค่าธรรมเนียมการสอบ
ภาษาองักฤษโดยเปล่าประโยชน์ 
 งานวิจยัน้ีไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึง
น าแนวคิดการท าเหมืองขอ้มูลโดยใชว้ิธีการจ าแนกขอ้มูลเข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรม  
หลกัสูตรภาษาองักฤษให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรม  

 
2. งานวจิัยและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  ปัจจุบนัวิธีการจ าแนกขอ้มูลไดใ้ชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
ซ่ึงมีผูว้ิจยัหลายท่านไดศึ้กษาเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดมี้
ผูน้ าเสนอวิธีการจ าแนกขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์การจดัการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ดงัเช่นงานวิจยัของพรรณธิภาและ
คณะ [3] ได้น าเสนอการพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป ให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนกัศึกษา ซ่ึง
ใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการ
ทดสอบระหว่างวิ ธี การแบ่งข้อ มูลแบบสุ่มและวิ ธีก าร
ตรวจสอบแบบไขว้ พบว่า วิ ธีการแบ่งข้อ มูลแบบสุ่มมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีดีและเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีใช้
ในการทดลอง ซ่ึงไดมี้การต่อยอดงานวิจยั [4] โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคตดัไมต้ดัสินใจและ
เทคนิคนาอีฟ เบย ์พบว่า เทคนิคตดัไมต้ดัสินใจมีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ท่ีดีกว่าเทคนิคนาอีฟ เบย ์และเหมาะสมกับ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรนุชและ
คณะ [5] ไดน้ าเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนก
รูปแบบการเรียนรู้ VARK ให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
ของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูล

ด้วยเทคนิคตัดไม้ตัดสินใจ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยกฏและ
เทคนิคนาอีฟ เบย ์พบว่า เทคนิคตดัไมต้ดัสินใจมีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ท่ีดีกว่าวิธีอ่ืนและเหมาะสมกับข้อมูลท่ีใชใ้น
การทดลอง มีงานวิจัยท่ีมีการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
สาขาวิชาท่ีมีความเหมาะสมกบัผูส้มคัรเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ดังเช่นงานวิจัยของสัมพันธ์และคณะ [6] ได้
น าเสนอเพ่ือแก้ปัญหาอัตราการลาออกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูล
ดว้ยเทคนิคตดัไมต้ดัสินใจและเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
พบว่า เทคนิคตดัไมต้ดัสินใจมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ี
ดีกว่าวิธีอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรพงษ์ [7] ไดน้ าเสนอ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคตดั
ไมต้ดัสินใจ และโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า เทคนิคตดัไม้
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ท่ีดีกว่า เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมเพียง จากงานวิจยัท่ีดงักล่าวมา พบว่า 
การจ าแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไมต้ัดสินใจ  [4] ท่ีใช้การ
ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม [3][7] 
และวิธีการตรวจสอบแบบไขว้ [6] มีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจในการทดลอง 
 
2.2 การวเิคราะห์โดยใช้เหมืองข้อมูล 
2.2.1 การจําแนกข้อมูล 
 ก า ร จ า แ น ก ข้ อ มู ล  (Classification) [3] เ ป็ น
กระบวนการในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในการพยากรณ์
ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised Learning) 
โดยใช้ข้อมูลในอดีตท่ีเคยมีผลลัพธ์เกิดข้ึนในการฝึกสอน 
(Training Data) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบของผลลพัธ์ 
(Pattern) เม่ือใช้ข้อมูลใหม่ในการทดสอบ (Test Data) จะท า
ให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่าผลลพัธ์จะเอามาแบบใด  
 
2.2.2 เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ 
 เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคท่ี
ใชใ้นจ าแนกกฏโดยมีลกัษณะเป็นการท างานเหมือนโครงสร้าง
ต้นไม้ [4] ซ่ึงง่ายต่อการเข้าใจและการปรับเปล่ียนเป็นกฏ    
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การจ าแนก  ในการส ร้างแบบจ าลองจะท าการคัด เลือก 
แอตทริบิวต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับคลาส โดยใชค่้า Information 
Gain (IG) ในการคดัเลือกแต่ละแอตทริบิวต ์ซ่ึงแอตทริบิวตท่ี์มี
ความสัมพนัธ์กบัคลาสมากท่ีสุด จะไดเ้ลือกเป็นโหนดเร่ิมตน้ 
(Root Node) จากนั้นหาแอตทริบิวตท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัคลาส
เพ่ือหาโหนดตามล าดบัจนครบทุกแอตทริบิวต์ กรณีท่ีมีขอ้มูล
ในชุดขอ้มูลท่ีมีการกระจายตวัมาก ท าให้เกิดค่าเอนเอียง (Bias) 
จึงมีการแกปั้ญหาโดยเพ่ิมค่า Split Information (SplitInfo) เพ่ือ
น าไปหาค่า GainRatio (GR) [8] จากนั้นเลือกค่า GR ท่ีสูงท่ีสุด
เป็น Root Node และท าการสร้างโหนดตามล าดบั  
 
3. วธิีดําเนินการวจิัย 
 วิ ธีด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี  ประกอบด้วย การ
คดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) ท่ีใช้ในการวิจยั หลกัจากนั้ น
จดัการขอ้มูลเพ่ือลดความผดิพลาดในการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ
กลั่นกรองข้อมูล (Data Cleaning) และแปลงรูปแบบข้อมูล 
(Data Transformation) ให้ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั จากนั้น
น าข้อ มูลไปวิ เคราะห์ ด้วยวิ ธี ก าร จ าแนกข้อ มูล  (Data 
Classification) และทดสอบประสิทธิภาพ (Validation) ของ
แบบจ าลอง โดยน าผลลัพธ์มาค านวณค่าวัดประสิทธิภาพ 
(Evaluation Metric) ดงัภาพท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
3.1 การคดัเลือกข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั ได้แก่ ชุดขอ้มูลผูท่ี้เขา้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาคน้ควา้และการ
ส่ือสารส าหรับใชป้ฏิบติังาน ระหว่างปี 2557-2559 จ านวน 144 
คน โดยขอ้มูลดงักล่าวมีจ านวน 16 แอตทริบิวส์ ประกอบดว้ย 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน, ค าน าหนา้, ช่ือ, นามสกุล, อายุ, 
เบอร์โทรศพัท์, อีเมล์, ระดับการศึกษาสูงสุด, ประเภทของ
ต าแหน่ง, ระดบั, อายุราชการ, สถานท่ีปฏิบติังาน, เคยอบรม
ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืน, ใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน,  
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน  และกลุ่มผูเ้รียน คือ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 

 
 

3.2 การกลัน่กรองและแปลงรูปแบบข้อมูล 
 ขั้ นตอนน้ีจะพิจารณาข้อมูลท่ีมีผลต่อการจ าแนก
ข้อมูลโดยลดข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นออกเหลือ 11 แอตทริบิวส์ 
ดงัตารางท่ี 1 จากนั้นแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับน าไปวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล ์
Comma Separated Values (CSV) เพ่ือน าไปวิ เคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 

ตารางที ่1 : รายละเอียดชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ี 

ID Attribute 

1 บตัรประจ าตวัประชาชน 

2 ช่วงอายุ 

3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

4 ประเภทของต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Selection 

Data Cleaning 

Data Transformation 

Data Classification 

Validation 

Split Cross 

Decision Tree 

Evaluation Metric 

ภาพที ่1 : ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
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ID Attribute 

5 ระดบั 

6 อายุราชการ 

7 สถานที่ปฏิบตัิงาน 

8 เคยอบรมภาษาองักฤษจากสถาบนัอื่น 

9 ใชภ้าษาองักฤษในการท างาน 

10 ผลการทดสอบภาษาองักฤษก่อนเรียน (Pretest) 

11 กลุ่มผูเ้รียน 
กลุ่ม A เน้นการสอบภาษาองักฤษ 
กลุ่ม B เน้นการฝึกปฏิบตั ิ

 
3.3 การจําแนกและการทดสอบประสิทธิภาพข้อมูล 
 ขั้นตอนน้ีใชว้ิธีการจ าแนกขอ้มูลด้วยเทคนิคตน้ไม้
ตัดสินใจแบบ C4.5 ใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 0.25 โดยการ
ทดสอบประสิทธิภาพจะท าการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ
แบบแบ่งสุ่ม (Split Validation) ท่ีร้อยละ 66 70 80 ตามล าดับ
และวิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว้ (Cross Validation) จ  านวน 
5 10 15 รอบ ตามล าดบั 
 
3.4 การประเมนิประสิทธิภาพ 
 การประเมินประสิทธิภาพของการจ าแนกข้อมูลใช้
ตาราง Confusion Matrixในการประเมินผลลพัธ์การวิเคราะห์
ของแบบจ าลองเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
เพ่ือหาค่าความแม่นย  า (Accuracy) ตามสมการท่ี 1 ดงัน้ี 
 

FNFPTNTP

TNTP
Accuracy




             (1) 

 
 
4. ผลการดําเนินการวจิัย 
 ขั้นตอนน้ีใช้โปรแกรม RapidMiner Studio ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบ
แบบแบ่งสุ่ม ดังตารางท่ี 2 และวิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว ้ 
ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่2 : ผลการวิเคราะห์การจ าแนกขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบแบ่งสุ่ม  

Split Validation Accuracy 

ร้อยละ 66 93.38 

ร้อยละ 70 97.67 

ร้อยละ 80 96.55 

 
ตารางที ่3 : ผลการวิเคราะห์การจ าแนกขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ

ทดสอบสุ่มแบบไขว ้

Split Validation Accuracy 

5-Fold 95.84 

10-Fold 94.43 

15-Fold 94.52 

  
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกขอ้มูลโดย
ใช้วิธีการทดสอบแบบแบ่งสุ่มร้อยละ 70 ได้ประสิทธิภาพ
ความแม่นย  ามากท่ีสุดท่ี 97.67% วิธีการทดสอบแบบแบ่งสุ่ม
ร้อยละ 80 ไดป้ระสิทธิภาพความแม่นย  าท่ี 96.55% และวิธีการ
ทดสอบแบบแบ่งสุ่มร้อยละ 66 ไดป้ระสิทธิภาพความแม่นย  าท่ี 
93.38% จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกขอ้มูลโดย
ใชว้ิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว ้จ  านวน 5 รอบ ไดป้ระสิทธิภาพ
ความแม่นย  ามากท่ีสุดท่ี 95.84% วิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว ้
จ านวน 15 รอบ ไดป้ระสิทธิภาพความแม่นย  าท่ี 94.52% และ
วิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว ้จ านวน 10 รอบ ไดป้ระสิทธิภาพ
ความแม่นย  าท่ี 94.43% ผลทดลองพบว่า วิธีการทดสอบแบบ
แบ่งสุ่มร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน
สูงท่ีสุด 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยน้ี ได้น าแนวคิดการท าเหมืองข้อ มูลมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนของผูเ้ขา้ฝึกอบรมใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นควา้และการส่ือสาร
ส าหรับใช้ปฏิบติังาน โดยใช้เทคนิคตน้ไมต้ัดสินใจประเภท 
C4.5 ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างวิธีการทดสอบ
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แบบแบ่งสุ่มและวิธีการทดสอบสุ่มแบบไขว ้ผลการทดลอง
พบว่า วิธีการทดสอบแบบแบ่งสุ่มมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนพบว่า 
ผูท่ี้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียนท่ีอยู่ในระดับสูง 
ไดรั้บการเลือกให้อยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีเนน้การสอบภาษาองักฤษ 
กรณี ท่ี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน ท่ีอยู่ใน
ระดบักลาง จะพิจารณาผูเ้คยอบรมภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืน
มาก่อนและผูท่ี้มีต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีปฏิบัติงานใน
ส่วนกลาง  ไดรั้บการเลือกให้อยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีเน้นการสอบ
ภาษาองักฤษเช่นกนั ส่วนกลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเลือกให้อยูใ่น
กลุ่มผูเ้รียนท่ีเน้นการฝึกปฏิบติั จะพิจารณาจากผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนท่ีอยู่ในระดับต ่ าและไม่ เคยอบรม
ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนมาก่อนท่ีมีต าแหน่งประเภททัว่ไป
และปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค งานวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้ใน
การช่วยตัดสินใจในการวิ เคราะห์ก ลุ่มผู ้เรียนให้ มีความ
เหมาะสมกบัผูเ้ข้าฝึกอบรม และลดระยะเวลาในการพิจารณา 
ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
วิธีอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย  าให้มากข้ึน 
 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบนัพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกังาน
ปลัดกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล้อม 
ท่ีอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
 
7. เอกสารอ้างองิ 
[1] ส านักนโยบายเเละยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้าถึงได้จาก 
http://oops.mnre.go.th สืบคน้ ส.ค. 2559 

[2] สถาบนัพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้าถึงได้จาก 
http://hrdi.mnre.go.th สืบคน้ ส.ค. 2559 

[3]  พรรณธิภา เพชรบุญมี, ดวงกมล โพธ์ินาค และมนต์ชัย 
เที ยนทอง , “ก ารพยากรณ์ รูปแบบการเรี ยน รู้ต าม
ประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎการจ าแนก
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ”, วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ปี ท่ี 21 ฉบับท่ี 6 (ฉบับพิเศษ) พ.ศ. 2556, 
หนา้ท่ี 548-557. 

 [4]  Phanthipha Petchboonmee, Duangkamol Phonak and 
Monchai Tiantong,”A Comparative Data Mining 
Technique for David Kolb’s Experiential Learning Style 
Calssification”, International Journal of Information and 
Education Technology, Vol. 5, No. 9, 672-675, 2015. 

[5]  อรนุช พนัโท และมนต์ชยั เทียนทอง, “การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลรูปแบบการเรียนรู้ VARK 
ด้ว ย เท ค นิ ค เห มื อ งข้อ มู ล ”, ว ารส าร เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีท่ี 4 
ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2557 

[6]  สัมพนัธ์ ชยัภูมิ และสมชาย ปราการเจริญ, “การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบการจ าแนกข้อมูลด้วย
เทค นิ ค  C4 .5 , CART และ  Neural Network เพ่ื อ ก าร
พยากรณ์สาขาวิชาท่ีมีความเหมาะสมกบัผูส้มคัรคดัเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี”, Joint Conference on 
ACTIS & NCOBA 2015. 

[7]  ธีรพงษ์ สังข์ศร, “การวิเคราะห์พฤติกรรมส าหรับการ
เลือกสมัครสาขาวิชาเรียนและการเปรียบเทียบตัวแบบ
พยากรณ์จ านวนนกัศึกษาใหม่โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมือง
ข้ อ มู ล ”, The National Conference on Computing and 
Information Technology 2014. 

 [8]  สุรพงษ์ เช่ียวสกุลวฒันา และสุกรี สินธุภิญโญ , “การ
จ าแนกตน้ไมต้ัดสินใจส าหรับชุดข้อมูลไม่สมดุลโดยใช้
น ้ าหนักต่างกันบนข้อมูลสั งเคราะ ห์ ”, The National 
Conference on Computing and Information Technology 
2014. 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

151



 
 

มาตรการควบคุมและก ากบัดูแลการให้บริการส่งข้อความส้ันเกีย่วกบัการพนันและการเส่ียงโชคส าหรับเยาวชน 
Practices of Controls and Regulation in Case of SMS Gambling for Teenagers 

 
นิธิอรรถ ปรีดิ์ชม1 

 
1สาขาการจดัการธุรกจิโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้ คณะบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 เลขที ่126 ถนนประชาอุทศิ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10400 
โทร (+66)2 470-9799, (+66)81 444-1109 แฟกซ์ (+66)2 470-9798  

E-mail: nitiathpreechom@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 ปัญหาความเหล่ือมของกฎหมายกบัเทคโนโลยีเป็น

ส่ิงทา้ทายประการส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการบูรณาการทั้ง
การท างาน และความเขา้ใจแบบสหวิทยาการ หน่ึงในตวัอยา่ง
ท่ีก าลงัเป็นปัญหาต่อเยาวชน และสังคมโดยรวมคือการพนัน 
และการเส่ียงโชครูปแบบใหม่ท่ีน าเอาเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสารเข้ามาใช้สนับสนุนกิจกรรมผิดกฏหมายประเภทน้ี 
งานวิจัยน้ีเลือกหยิบยกผลของเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร
พ้ืนฐานท่ีดูเหมือนจะลา้สมยัไปแลว้คือบริการส่งขอ้ความสั้น 
(SMS) แต่กลับส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายท่ีผู ้ปกครองของเยาวชน เพราะเยาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจดา้นการพนัน และการเส่ียงโชค 
ผลของงานวิจยัช้ีให้เห็นว่ากฏหมายของประเทศยงัมีช่องโหว ่
และยงัตอ้งมีการปรับแกใ้ห้เหมาะสมทนัต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนัใหม้ากข้ึน วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
เพื่อศึกษามาตรการ และแนวทางการสนับสนุนการควบคุม  
SMS พนัน และการเส่ียงโชค ในต่างประเทศอีกทั้ งยงัเพื่อ
จดัท าขอ้เสนอเชิงมาตรการ และแนวทางการสนับสนุน การ
ควบคุม SMS พนนั และการเส่ียงโชค ให้เหมาะสมกบับริบท
ของสังคมไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับแก้กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั SMS และการพนนัเส่ียงโชคในรูปแบบอ่ืนท่ีอาศยั
เทคโนโลยีตลอดจนช่องโหว่ทางกฏหมายท่ีก าลังเป็นภัย
คุกคามต่อสงัคมในปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี ได้แก่ ผูป้กครองท่ีมีเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และจากการประชุม FOCUS Group กลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือร่วมกันปรึกษาและระดมความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
และท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลซ่ึงประชาชนมีความพึง
พอใจต่อข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการ
ใหบ้ริการ SMS การพนนัและการเส่ียงโชคในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: ขอ้เสนอแนะ, มาตรการควบคุมและก ากบัดูแล, การ
ใหบ้ริการส่งขอ้ความสั้น, การพนนัและการเส่ียงโชค 
 
Abstract 
 The gap analysis between legistration and 
technology has been the most challenging that requires the 
integration of collaboration and understanding lots of 
knowledge.  One of the most important problems is online 
gambling that uses the advantage of communication 
technology to support these illegal activities. This work had 
chosen an out-of-date communication technology, namely, 
short message service (SMS) as a research variable.  This 
technology has been out of dated but turning to social impact 
significantly. The teenagers have been chosen as a target 
group because they are vulnerable to entice to gambling. The 
investigation shows that Thailand has a huge gap between 
technology and regulations and insists on improvement to 
catching up the advancement of technology. The study also 
provides the practices of controls and regulations for SMS 
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gambling which can be guidelines for other harmful gambling 
platform based on technology such as online gambling.  
 
Keywords: Dismissed suggestions, Measures to control  
and supervise the service SMS, Gambling 
 

1. ค าน า 
 ปัจจุบนัการส่ือสารผา่นบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็น
ช่องทางหลักช่องทางหน่ึงของคนไทย จากรายงานของ
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบวา่ในไตรมาสท่ี 
3 ปีพ.ศ. 2558  มีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถึง 95,700,555 
เลขหมาย มากกว่าจ านวนประชากรในปีเดียวกนัซ่ึงมีจ านวน
ประชากร 64,076,033คน ดว้ยฐานของผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก 
จึงท าให้บริการขอ้มูลผ่านเครือข่าย (Non-voice) ประเภทน้ีมี
อัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึนมาก บริการส่งข้อความสั้ น 
(SMS) นบัเป็นอีกช่องทางท่ีใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาสนบัสนุนการ
ด าเนินชีวิตให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร แต่
ในขณะเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนใหก้ารพนนั และการ
เส่ียงโชคสามารถแพร่กระจายออกไปสู่กลุ่มคนได้ตาม
เป้าหมาย แต่ยากต่อการควบคุม การพนันเส่ียงโชคได้ใช้
ประโยชน์ของการออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ [1] แต่ตอ้งไม่ลืมวา่
บริการส่ง SMS ยงัคงเป็นบริการพ้ืนฐานท่ีสามารถใชไ้ดก้บั
เคร่ืองทุกรุ่นทุกประเภท เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชเ้กือบทุกประเภท และ
เป็นบริการท่ีรวม (Bundle) เขา้มากบับริการเสียง โดยมีการคิด
ค่าบริการรวมไวแ้ลว้ จึงเสมือนเป็นบริการท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าว จึงไดเ้กิดโครงการขบัเคล่ือนสงัคม และ
นโยบายสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายโทรคมนาคม คณะกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) และ
องค์กรวิชาการดา้นโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาการควบคุมการ
ใหบ้ริการขอ้ความสั้น (SMS) ท่ีเป็นการส่งเสริมการพนนัท่ีผิด
กฎหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชากรส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อเยาวชนของประเทศท่ีใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการท่ีเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและสารสนเทศ
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงกวา้งไม่ว่าจะเป็น 
การแพทย ์การศึกษา การเงินการธนาคาร และการพาณิชย ์เป็น
ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจต่าง ๆ แทบทุกประเภทในปัจจุบนั
ต่างใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนักนัทั้งส้ิน  
[2] หลีกเล่ียงไม่ได้ว่าเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ระหว่างอุปสงค์ และอุปทานอย่างมากส่งผลดีคือมีการสร้าง
ช่องทางการเขา้ถึงท่ีหลากหลายระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตแต่
ในอีกมุมหน่ึงก็คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจกลายเป็นการ
เพ่ิมช่องทางให้กับมิจฉาชีพหรือธุรกรรมท่ีผิดกฏหมายหรือ
อาจกลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเข้าถึงบุคคลระดับ
ส่วนตวัไดง่้าย  
[1] ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเสพติด (Addictive Behavior) โดย
เป็นพฤติกรรมเสพติดโดยอาศยัเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวั
สนับสนุนว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการเสพติดประเภท บุหร่ี 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการพนนั  
[2] ไดน้ าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ
โฆษณาผ่าน SMS บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงพบวา่การโฆษณา
รูปแบบน้ีสามารถด าเนินการไดง่้าย รวดเร็ว และส่งผลกระทบ
ในวงกวา้ง แต่ก็มีประเด็นเร่ืองของความเป็นส่วนตวั และการ
ยอมรับท่ีตอ้งพิจารณา  นอกจากน้ี  
[3] ยงัไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการอนุญาตใหใ้ชอี้เมลผ์า่นเขา้
ระบบการพนนัออนไลน์ เพราะสามารถท าใหผู้ใ้ห้บริการพนนั
สามารถท าการตลาดผ่านระบบเมลเ์ขา้ถึงผูใ้ชโ้ดยตรงสามารถ
เก็บสถิติขอ้มูลพฤติกรรมของผูเ้ล่นได ้และ 
 [4] ศึกษากรอบแนวคิดดา้นการตลาดของการพนันออนไลน์ 
(Marketing Framework) โดยน าเสนอแนวคิด 4C ส าหรับการ
พนันออนไลน์  ท่ี ศึกษาจากมุมมองของมาเ ก๊า  (Macau's 
Perspective) ส าหรับประเทศไทยหลายหน่วยงานได้ให้
ความส าคัญกับปัญหาการพนันในรูปแบบใหม่ท่ีอาศัย
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงและอาศัยช่องว่างทาง
กฎหมาย เ พ่ือ ให้ ไ ม่สามารถ เอ าผิ ดและด า เ นินค ดี ได ้
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2554 ได้ให้ค  า
นิยามของ "การพนนั" ว่าหมายถึง “การเล่นเอาเงินหรือส่ิงอ่ืน 
โดยอาศยัความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบ และ
ฝีมือรวมทั้งโชคดว้ย” และค าว่า "เยาวชน" หมายถึง "บุคคล
อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู ้
บรรลุนิติภาวะแลว้จากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็
ถือว่าบุคคลท่ีมีอายรุะหว่างน้ีเป็นเยาวชน และหากตอ้งระวาง
โทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผูใ้หญ่"  หมายถึง "คนในวยั
หนุ่มสาว คือ ผูมี้อายรุะหวา่ง 15 – 25 ปี หรือเป็นช่วงวยัหนุ่ม
สาว เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อระหวา่งการเป็นเด็ก และผูใ้หญ่เป็น
ช่วงท่ีกงัวลเก่ียวกับรูปลกัษณ์ และส่ิงรอบตวัมากเป็นพิเศษ" 
[5] ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับปัญหาการพนัน และการเส่ียง
โชคท่ีอาศยั SMS ซ่ึง เป็นบริการท่ีสะดวก ราคาถูก และรวดเร็ว 
สามารถเขา้ถึงทุกคนไดง่้าย  จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ
เขา้ถึงการพนนัในรูปแบบต่าง ๆ 
 [6] ไดส้ ารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคทางขอ้ความสั้น(SMS) 
ทั้งระบบส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ เเละระบบท่ีท าการโฆษณา
ผา่นอินเทอร์เน็ต จากการส ารวจพบวา่ค่ายโทรศพัท์มือถือไม่มี
การควบคุมการส่ง SMS จากผูใ้ห้บริการ SMS ถึงผูรั้บ ท าให้
ผูรั้บท่ีไม่เขา้ใจธุรกิจการเส่ียงโชครวมทั้งเด็กเเละเยาวชนเส่ียง
ต่อการเส่ียงโชคโดยไม่รู้เท่าทนั จากปัญหาการพนันและการ
เส่ียงโชคท่ีอาศยัช่องโหว่ทางกฎหมายและอาศัยเทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือท าให้หลายหน่วยงานได้น าเสนอแนวทางทั้ ง
ในทางปฏิบติั และในเชิงนโยบาย 
 [7, 8] ตลอดจนมาตรการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคจากการส่งเสริมการตลาดต่อหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับสังคมได้เฝ้าระวงั
ปัญหาเหล่าน้ีกบัเยาวชน และสงัคมรอบขา้ง[9]ปัญหาส าคญัอีก
ประการคือ ความเท่าทันของกฏหมายกับเทคโนโลยี ท าให้
กลุ่มผูป้ระกอบการด้านการพนันอาศัยเป็นช่องทางในการ
ด าเนินธุรกิจ แต่หลายประเทศทัว่โลกไดต่ื้นตวั และพยายาม
ปรับลดช่องวา่งท่ีวา่น้ีตวัอยา่งเช่น ประเทศสวีเดนมีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 4 ฉบบัคือ The 1994 Lotteries Act , The 1999 
Casinos Act , Swedish Marketing  Act , CAN-SPAM Act 
และมีการบังคบัการระบุตวัตนของผูส่้ง (Identify Content 

Provider) ท่ีชดัเจน  ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายส าคญัคือ 
Spam Act of 2003 ห้ามให้บริการพนนักบัคนในประเทศ แต่
สามารถให้บริการไดเ้ฉพาะคนต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
เท่านั้น  ประเทศเกาหลีใตมี้กฎหมายท่ีก าหนดโดย  Ministry 
Of Information And Communication ก าหนดให้การส่งสแปม 
(Spam) เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย (ซ่ึงการส่ง SMS เขา้ข่าย
การเป็น SPAM เช่นกนั)  และห้ามไม่ให้เล่นการพนนัคาสิโน
ต่างประเทศใด ๆ ท่ีตั้งอยูน่อกประเทศ และก าหนดบทลงโทษ
อย่างรุนแรง โดยให้เล่นได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ซ่ึง
เกาหลีใตอ้นุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างเสรี ส่วนประเทศ
มาเลเซียมีกฎหมายดา้น SPAM คือ Communications And 
Multimedia Act 1998 แต่ยงัไม่ชดัเจน แต่ถือวา่การพนนัเป็น
ส่ิงผิดกฎหมาย และได้สั่งห้ามชาวมุสลิมเล่นการพนัน และ
ประเทศอินเดียมีมาตรการก าหนดการลงทะเบียนโดยใช้
โปรแกรม Application-To-Peer (A2P) เพ่ือก าหนดตวัตนของผู ้
ส่ง เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญติัการพนัน ปี 
พ.ศ. 2478 มีหลายประเด็นท่ีการจดัการพนันรูปแบบใหม่อนั
น ามาซ่ึงช่องว่างทางกฎหมาย และการด าเนินธุรกิจดา้นการ
พนันและการเส่ียงโชคท่ีในหลายกรณีไม่สามารถเอาผิดตาม
พ.ร.บ.การพนนัได ้แต่ตอ้งอาศยัพ.ร.บ.อ่ืนในการด าเนินการจ า
กุมผูก้ระท าผิดเช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แต่ก็เป็นการ
จบักุมด าเนินคดีในฐานความผิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ความผิดเก่ียวกับ
การพนนั 
 
3. ระเบียบวธีิการด าเนินการวจิยั 
3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลหลกั (Primary Information) โดยการจดัการ
ประชุม FOCUS Group กลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมกนัปรึกษาและ
ระดมความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และท าแบบสอบถามเพ่ือ
เก็บขอ้มูลจากประชาชนถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ขอ้เสนอแนะมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการให้บริการ 
SMS การพนนัและการเส่ียงโชคเป็นแบบสอบถามแบบ โดย
สอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขอ้มูลรอง (Secondary Information) โดยศึกษาขอ้มูล 
จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั วารสาร รวมถึงกฎหมายของ
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ประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกฎหมายและ
นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลด้าน SMS และ
เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย ไดแ้ก่ สวีเดน ออสเตรเลีย 
เกาหลีใต ้มาเลเซีย และอินเดีย เป็นตน้ 
3.2 เคร่ืองมือ 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 12 เขต 
3.3 การวเิคราะห์ผล ใชส้ถิถิอยา่งไรในการวเิคราะผล 
 เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และน าเสนอมาตรการควบคุม จึงท าการส ารวจโดยใช้
ระดบัความคิดเห็นหา้ระดบั (5 Likert's scale) การเก็บขอ้มูลท า
การ เ ก็บจากผู ้ปกครองของ เยาวชน ท่ีอาศัยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยท าการเลือกเขตท่ีจะท าการส ารวจ 
12 เขต และสุ่มเลือกโรงเรียนในเขตท่ีก าหนดมา 12 โรงเรียน
ตามหลกัของ Quota Sampling (การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้) 
จากนั้นท าการรวบรวมความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถามจาก
ผูป้กครองโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Convenience Sampling) โดย
สรุปมีผู ้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 53.5 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 35-
45 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 
รองลงมามีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ผูป้กครองส่วนมากมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 64.3 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด รองลงมามีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70.0 มีรายไดเ้ฉล่ีย 25,001-35,000 บาทต่อเดือน 
โดยประกอบอาชีพรับราชการ และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน
ในอัตร า ส่วน ท่ี ไ ม่แตกต่ า งกันมาก คือ  เ ป็นพนักง าน
บริษทัเอกชนร้อยละ 54.5 ทุกคนเคยใช้บริการระบบบริการ
ขอ้ความสั้น (SMS) และมีการรับส่งขอ้ความสั้นทุกวนั คิดเป็น

ร้อยละ 64.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีการ
ส่ง และรับข้อความสั้ นสัปดาห์ละคร้ังคิดเป็นร้อยละ  14.0 
ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ SMS เพราะคิดวา่มีความสะดวกในการ
ใชง้านคิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาเพราะราคาถูกกวา่การใช้
โทรศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 15.5 สาเหตุท่ีท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะ
กลุ่มผู ้ปกครองของ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ
เน่ืองมาจากงานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ปัญหาการพนนัและการเส่ียงโชค
ในรูปแบบใหม่ท่ีอาศยัเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเขา้มาช่วยใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   แต่ปัญหาความเหล่ือมล ้ าในการ
เขา้ถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) ของประเทศไทยยงัคงมีอยู ่
และจ ากัดอยู่ท่ีในเมืองเป็นส่วนใหญ่ถึงแมว้่าจะมีมาตรการ
แกไ้ข และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองก็ตาม  [6, 7, 9] เพื่อให้
สังคมได้ตระหนัก รับรู้และมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลจาก
ผู ้ปกครอง เ ย าวชนใน เขตก รุ ง เทพมหานครฯ จึ ง เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายในการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) และเป็นตวัแทนท่ี
ดี (Good Representatives) ของประชากร (Population) ของ
งานวจิยัน้ี  
 
 
 
 
                        
                   

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิด 
 
4. สรุปผลการวจิยั 
แยกสรุปผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
4.1) เพื่อศึกษามาตรการ และแนวทางการสนบัสนุนการ
ควบคุม  SMS พนนั และการเส่ียงโชค ในต่างประเทศ   
ขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสาม
ส่วนคือ หน่วยงานก ากับดูแล ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค
พร้อมกับข้อมูลทุติยภูมิจากกรณีศึกษา และการทบทวน
วรรณกรรมไดถู้กน ามาเรียบเรียง จดัท าขอ้เสนอแนะมาตรการ
ควบคุม และการก ากบัดูแลการให้บริการขอ้ความสั้นเก่ียวกบั
การพนัน และการเส่ียงโชค และเป็นข้อมูลในการจัดท า
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แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อ
มาตรการท่ีน าเสนอ โดยสุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ของผูป้กครองเยาวชนพบวา่ มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทาง
เดียวกนัในการแกไ้ขพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2475 และ
มีความเห็นว่าการแกไ้ขน้ีจะช่วยลดปัญหาการพนนัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะเร่ืองของค านิยามของค าวา่ “การพนนั” ท่ี
ควรปรับแกใ้ห้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการปัจจุบนั
ท่ีเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต 
และยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั (Competitive Advantages) ให้กบัธุรกิจดา้น
การพนัน และการเส่ียงโชคเช่นกนั ทั้งน้ีอาจรวมถึงกฏหมาย
เ ก่ี ยวกับการ ส่งข้อความท่ีผู ้รับไม่ได้ ร้องขอในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Spam) ซ่ึงหลายประเทศมีการก าหนดกฏหมาย
เก่ียวกบั Spam โดยเฉพาะ และรวมการส่ง SMS เก่ียวกบัการ
พนัน และการเส่ียงโชคเข้าไปด้วยแต่ในบางประเทศก็ใช้
กฏหมายอ่ืนในการก ากับดูแลเช่น กฏหมายการพนัน หรือ 
กฏหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  สอดคลอ้ง
กับมาตรฐานสากลทั้ งน้ีอาจรวมถึงกฏหมายเก่ียวกับการส่ง
ขอ้ความท่ีผูรั้บไม่ได้ร้องขอในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Spam) 
ซ่ึงหลายประเทศมีการก าหนดกฏหมายเ ก่ียวกับ Spam 
โดยเฉพาะ และรวมการส่ง SMS เก่ียวกบัการพนัน และการ
เส่ียงโชคเขา้ไปดว้ยแต่ในบางประเทศก็ใชก้ฏหมายอ่ืนในการ
ก ากับดูแลเช่น กฏหมายการพนัน หรือ กฏหมายเก่ียวกับ
อ าชญากร รมคอมพิ ว เ ตอ ร์  เ ป็ น ต้น   สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล และควรมีผลบังคับใช้กับผู ้ผลิตส่ือหรือ
รายการท่ีมกัจะใช้ช่องว่างน้ีในการโฆษณาโดยใช้ผลรางวลั
เป็นเคร่ืองจูงใจ ตวัอย่างเช่น การมีตวัหนังสือวิ่งบนหน้าจอ
โทรทศัน์ในรายการ   
 4.2) เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงมาตรการ และแนวทางการ
สนบัสนุน การควบคุม SMS พนนั และการเส่ียงโชค ให้
เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย    
ขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสาม
ส่วนคือ หน่วยงานก ากับดูแล ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค
พร้อมกับข้อมูลทุติยภูมิจากกรณีศึกษา และการทบทวน
วรรณกรรมไดถู้กน ามาเรียบเรียง จดัท าขอ้เสนอแนะมาตรการ

ควบคุม และการก ากบัดูแลการให้บริการขอ้ความสั้นเก่ียวกบั
การพนัน และการเส่ียงโชค และเป็นข้อมูลในการจัดท า
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อ
มาตรการท่ีน าเสนอ โดยสุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ของผูป้กครองเยาวชนพบวา่ มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทาง
เดียวกนัในการแกไ้ขพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2475 และ
มีความเห็นว่าการแกไ้ขน้ีจะช่วยลดปัญหาการพนนัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะเร่ืองของค านิยามของค าวา่ “การพนนั” ท่ี
ควรปรับแกใ้ห้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการปัจจุบนั
ท่ีเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต 
และยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั (Competitive Advantages) ให้กบัธุรกิจดา้น
การพนัน และการเส่ียงโชคเช่นกนั ทั้งน้ีอาจรวมถึงกฏหมาย
เ ก่ี ยวกับการ ส่งข้อความท่ีผู ้รับไม่ได้ ร้องขอในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Spam) ซ่ึงหลายประเทศมีการก าหนดกฏหมาย
เก่ียวกบั Spam โดยเฉพาะ และรวมการส่ง SMS เก่ียวกบัการ
พนัน และการเส่ียงโชคเข้าไปด้วยแต่ในบางประเทศก็ใช้
กฏหมายอ่ืนในการก ากับดูแลเช่น กฏหมายการพนัน หรือ 
กฏหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  สอดคลอ้ง
กับมาตรฐานสากล และควรมีผลบังคับใช้กับผูผ้ลิตส่ือหรือ
รายการท่ีมกัจะใช้ช่องว่างน้ีในการโฆษณาโดยใช้ผลรางวลั
เป็นเคร่ืองจูงใจ ตวัอย่างเช่น การมีตวัหนังสือวิ่งบนหน้าจอ
โทรทศัน์ในรายการ  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นวา่ควรมีการจดัตั้งหน่วยงานอิสระ เพ่ือดูแลเร่ืองการพนัน
เส่ียงโชค และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น การท าประชาพิจารณ์ การรณรงคเ์ร่ืองการพนัน 
และการเส่ียงโชค เช่น กฎหมาย Spam Act ของประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นตน้ มีความเป็นสากลเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความ
คล้ายกับประเทศไทย และน่าจะสามารถน ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทยได้ นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเร่ืองการให้การพนัน
เป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมายแต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวด  
เช่น การก าหนดอายขุองผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเป็นประโยชน์แก่เด็ก 
และเยาวชน การจ ากัดสิทธิเด็ก และเยาวชนไม่ให้เข้ามาใช้
บริการ SMS ท่ีเ ก่ียวข้องกับการพนัน และการเส่ียงโชค  
อยา่งไรก็ตามเม่ือสอบถามถึงลกัษณะของกฏหมายดา้นน้ีของ
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ประเทศไทยท่ีแยกกิจการโทรคมนาคมออกจากกิจการส่ือสาร 
และโทรทศัน์ (ถึงแมว้า่จะอยูภ่ายใตห้น่วยงานเดียวกนั) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเ ร่ืองน้ี โดยมองว่า
ผูป้ระกอบการดา้นการส่ือสารส่วนใหญ่จะให้บริการทั้งสอง
ประเภท ส่วนใหญ่มองว่าปัจจุบนัสามารถดูรายการบนัเทิงได้
หลากหลายช่องทางโดยเฉพาะในอุปกรณ์ส่ือสาร เ ช่น 
โทรศพัท ์หรือ แท็บเลต็ และจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้กบัผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงเกิดความสบัสน และมองวา่เป็น
บริการเดียวกันมากกว่าท่ีจะตอ้งแยกจากกัน (การหลอมรวม
ของเทคโนโลยี)  ในด้านสังคมผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น
ผูป้กครองของเยาวชนเห็นด้วยกบัการสร้างระบบกลไกการ
ควบคุมร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยมีส่ือมวลชนเป็นตวักลางในการ
ส่ือสาร และยงัมีการเสนอใหท้ าโครงการน าร่องโดยร่วมมือกบั
โรงเรียน และผูป้กครองเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับ
เยาวชนท าใหส้งัคมมีความเขม้แขง็  
 
5. อภิปรายผล 
มาตรการการควบคุม และก ากบัดูแลการให้บริการส่งขอ้ความ
สั้นเก่ียวกบัการพนนั และการเส่ียงโชคเป็นงานวจิยัท่ีตอ้งอาศยั
ความรู้ในเชิงสหวิทยการท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฏหมาย เทคโนโลย ี
และมนุษยศาสตร์ เป็นหลกั  และเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานวจิยัต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงในระดบั
ท่ีกว้าง ข้ึน  โดยในงานน้ี เ ลือกพิจารณาผลกระทบของ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมกิจกรรมดา้นการพนนั และการเส่ียงโชค
ท่ีมีต่อสังคมโดยเน้นท่ีเยาวชน และเจาะจงเลือกเทคโนโลยีท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่มองขา้มว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีลา้สมยั แต่
ในทางการด าเนินกิจกรรมดา้นการพนนักลบักลายเป็นช่องทาง
ท่ีใชง่้าย ประหยดั สะดวก และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นบริการท่ีมีในทุกเทคโนโลยีของการ
ส่ือสารท่ียงัใช้งานในปัจจุบัน (2G-4G) และทุกประเภท
อุปกรณ์สามารถรองรับบริการน้ีไดน้ัน่คือบริการ SMS ผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของผูป้กครองเยาวชนจะพบวา่เห็นดว้ยกบั
ทุกมาตรการท่ีกลั่นกรองมาจากการสนทนากลุ่ม  และ
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ แนวทางต่อไปท่ีสามารถด าเนินการ

ไดคื้อขยายขอบเขตไปสู่การวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพนันออนไลน์
เพื่อให้ไดม้าตรการท่ีครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในภาพรวมยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ของวัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิเป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงรูปแบบ/ระบบการบริหารจดัการความรู้ให้
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามมีมาตราวดั
แบบ Likert แบ่งจ านวนได ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์และเจา้หน้าท่ี ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการสุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 245 คน มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจยัพบว่า 

1. วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิโดยรวม ลกัษณะสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก 

2. วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิโดยรวม ลกัษณะตั้ งรับ - เฉ่ือยชา อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

3. วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิโดยรวม ลกัษณะตั้ งรับ -ก้าวร้าว อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

4. กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

5. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์ลกัษณะตั้งรับ 
- เฉ่ือยชา และลักษณะตั้ งรับ - ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการบริหารจดัการความรู้ ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ วฒันธรรมองค์กร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

Abstract 
 This research purpose for studying organizational 
culture and knowledge management of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi for improving 
organizational performance.  

Questionnaire with Likert scale is the tool of study 
and it is classify into 5 levels which are highest, high, middle, 
few and fewer. The population of this study were 245 
personnels at RUS. The statistical techniques which are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation 
coefficient by Pearson. 
The results revealed that  

1. The overall organizational culture of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi , of 
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which its characteristic into constructive style was at a high 
level.  

2. The overall organizational culture of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi , of 
which its characteristic into passive - defensive style was at a 
middle level.  

3. The overall organizational culture of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi , of 
which its characteristic into passive - aggressive style was at 
a middle level.  

4. The overall knowledge management process of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi was at 
a high level. 

5. Quality of organization Cultures and Knowledge 
Management of Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi was at a middle level. 
 
Keywords: Knowledge Management Organizational culture 

Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi 

1. ค าน า 
 ในสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจยัหน่ึงของการจดัวางระบบงาน หากบุคลากรในสถานศึกษา
ขาดความรู้ความเขา้ใจ มีความรู้หรือความช านาญไม่เพียงพอใน
การปฏิบติังาน รวมทั้งมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการท างาน นั่นย่อม
หมายถึงอุปสรรคส าคัญในการปฏิบติังาน ดังนั้ นบุคลากรใน
สถานศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการพฒันาระบบ
บริหารจดัการความรู้เพ่ือน าผลการเรียนรู้ท่ีไดม้าปฏิบติังานใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพบุคลากรเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคัญท่ีสุดของสถานศึกษา ทั้ งน้ีบุคลากรมีความต้องการท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นความส าคญัจึงอยูท่ี่การบริหารและการพฒันา
บุคลากร ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม การดูงาน 
การศึกษาต่อ ตลอดจนถึงการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
สัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
การท่ีองค์กรจะบรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีดี

ในการเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรภายในหน่วยงาน การ
เรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงและปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จ าเป็นต้องถูกปลูกฝังในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร และได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรและผูบ้ริหาร โดยการให้ความส าคญัและส่งเสริมให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองคก์ร  

การเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กรเป็นการพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถ
น ามาประมวลความรู้ เพ่ือน ามาประยกุต์ใชใ้นการปฏิบติังานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่
ตนเองและองค์กร การพฒันาความรู้ท่ีไดม้าจากประสบการณ์ใน
การท างานของบุคลากร จนเป็นความรู้และวฒันธรรมองคก์ร ถือ
ว่าความส าคญัอยา่งยิง่ แต่หากไม่มีการถ่ายทอดความรู้นั้น ก็ไม่มี
ประโยชน์แต่อยา่งใด ซ่ึงในปัจจุบนัปัญหาท่ีพบ คือ การถ่ายทอด
และแลกเปล่ียนความรู้ มีเฉพาะบางกลุ่ม ท าให้ไม่มีการเผยแพร่
พัฒนาความรู้ ซ่ึงท าให้องค์กรไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 
ดงันั้ นการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงมี
ความส าคญัมากข้ึนต่อการพฒันาองคก์าร 
 การจดัการความรู้ในองคก์รจึงเป็นเร่ืองท่ีควรส่งเสริม 
เพราะการจดัการความรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีเรียนจากการปฏิบติัเป็น
ตวัน า เพราะการปฏิบติัท าให้เกิดประสบการณ์และเกิดวิธีการ
ท างานท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดี (Best Practice) และน าไปใชป้ระโยชน์ 
น าไปต่อยอดความรู้ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะวฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิโดยรวม 
2. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้ในปัจจุบนัของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
3. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั

กระบวนการบริหารจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3 วธิีการวจิัย 
ใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงส ารวจ มีขั้ นตอนการด าเนินงาน

ตามล าดบั ดงัน้ีคือ  
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3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหาร 
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ โดยการสุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม
เร่ือง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกับการ
บริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  
3.3 การจดักระท าขอ้มูล  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทั้ งหมด โดยน าแบบสอบถามท่ีมีค าตอบท่ีสมบูรณ์มาจัด
กระท าขอ้มูล 
 2. น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ งหมด ไป
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย
การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1 .  ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล โด ยใช้ ส ถิ ติ พ รรณ า 
(descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(percentage) ค่าความถ่ี 
(frequency) ค่ าเฉ ล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 
 2. สถิ ติอนุมาน (inference statistics) ได้แก่  ส ถิ ติ
ทดสอบการแจกแจงความถ่ี และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การท่ีแบ่งลักษณะของวฒันธรรมองค์กรเป็น 3 ลักษณะ 
คือ (1) วฒันธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ (2) วฒันธรรม
องค์กรลักษณะตั้ งรับ-เฉ่ือยชา และ (3) ว ัฒนธรรมองค์กร
ลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว กบัขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ 
7 ขั้ นตอน ได้แก่ (1) การค้นหาความรู้ (2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (4) การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (5) การเขา้ถึงความรู้ (6) การ

แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ (7) การเรียนรู้ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีข้อก าหนด
และเกณฑท่ี์ใชพิ้จารณา ดงัน้ี (กนกทิพย ์พฒันาพวัพนัธ์, 2541) 
ค่า ρ ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป สรุปไดว้่าตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์
ในระดบัสูง 
ค่า ρ ตั้งแต่ 0.30 - 0.69 สรุปไดว้่าตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์
ในระดบัปานกลาง 
ค่า ρ ต ่ากว่า 0.30 สรุปได้ว่าตัวแปรคู่นั้ นมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่า 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้รับบริการ) 

จากการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 245 คน ดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 12 75.00 
หญิง 4 25.00 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลอาย ุ
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อายุต  ่ากวา่ 25 ปี   7 2.86 
อายุ 25 - 30 ปี 81 33.06 
ระหวา่ง 31 - 40 ปี 97 39.59 
อายุ 46 - 50 ปี 18 7.35 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 9 3.67 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  4 1.63 
ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 1 0.41 
อนุปริญญา/ปวส.  9 3.67 
ระดบัปริญญาตรี 152 62.04 
สูงกวา่ปริญญาตรี 79 32.24 

ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 12.24 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 15 6.12 
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หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24 9.80 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 8.57 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16 6.53 

วทิยาลยัการจดัการ 10 4.08 
ส านักงานอธิการบด ี 90 36.73 
สถาบนัวจิยัและพฒันา 4 1.63 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 7 2.86 
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

28 11.43 

ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มูลสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ 28 11.43 
 พนักงานมหาวทิยาลยั 159 64.90 
พนักงานราชการ 15 6.12 
ลูกจา้งประจ า 3 1.22 
ลูกจา้งชัว่คราว 40 16.33 

ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มูลประเภท 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

สายสนับสนุน 181 73.88 
สายวชิาการ 64 26.12 

ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มูลระยะเวลาการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน  จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ 1 ปี   6 2.45 
1 ถึง 3 ปี  77 31.43 
4 ถึง 6 ปี  69 28.16 
7 ถึง 9 ปี  41 16.73 
10 ปีขึ้นไป  52 21.22 

4.2 วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิลักษณะสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉล่ียของวฒันธรรมองค์กร เท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดค่านิยม/การแสดงออกนั้ น พบว่า บุคลากรมี

ความภูมิใจในการท างานและท างานในหน้าท่ีของตนอย่าง
ภ าค ภู มิ ใจ  ท า งานด้ว ยค วามวิ ริ ยะ  อุ ตส าห ะ  มีค วาม
กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งเนน้ท่ีคุณภาพมากกว่าปริมาณ  

วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิลักษณะตั้งรับ - เฉ่ือยชา โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียของวฒันธรรมองคก์ร เท่ากบั 3.39 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดค่านิยม/การแสดงออกนั้ น พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับงานท่ีได้รับมอบหมายเพราะ
ลักษณะงานตรงกับความรู้ความสามารถท่ีตนมีอยู่ มีความ
เสมอภาคในการท างาน แต่ยงัยดึติดกบัการท างานแบบเก่า ไม่มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นของตนมากนัก อีกทั้งยงัมีการน า
ระบบอาวุโสมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ 

วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิลักษณะตั้งรับ - ก้าวร้าว โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียของวฒันธรรมองคก์ร เท่ากบั 3.39 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดค่านิยม/การแสดงออกนั้ น พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อาจ
เน่ืองมาจากลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีไม่ชอบขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 
และมีทศันะท่ีมองความขัดแยง้เป็นปัญหาและความวุ่นวาย 
เม่ือเกิดปัญหาข้ึนมกัจะใช้วิธีการประนีประนอม มักจะไม่
แสดงความคิดเห็นท่ีตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กบัคนอ่ืน จะท าตวั
คลอ้ยตาม เกรงใจและเคารพผูท่ี้อาวุโสกว่า 

4.3 สภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ขั้ นตอนกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานภายใน
มห าวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล สุ วรรณ ภู มิ  ได้ให้
ความส าคัญ ต่อกระบวนการจัดการความรู้ ซ่ึ งขั้ นตอน
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนจะท าให้บุคลากรมี
การเรียนรู้ เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมากมายเพ่ือน าไปเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่แลว้ให้มากข้ึนเร่ือยๆ อันจะน าไปสู่ “วงจรการ
เรียนรู้” ได ้ควรพฒันาการเขา้ถึงความรู้ในส่วนของการจดัท า
ฐานความรู้ของวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพ่ือให้ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้
มาเรียนรู้ได้ รวมถึงการรวบรวมวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศจาก
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หน่วยงานอ่ืนเป็นแบบอย่าง และ วิธีการเขา้ถึงความรู้โดยใช้
เทคนิคการเล่าเร่ืองเพ่ือเผยแพร่ส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้มาให้แก่
ผูส้นใจทราบเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากผูอ่ื้น มีสมุดหน้า
เหลืองส าหรับบนัทึกแหล่งท่ีมาของความรู้ ประเภทของความรู้ 
และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละด้านของหน่วยงานหรือข้อมูลของ
บุคคลท่ีส าคัญๆ เพ่ือความง่ายต่อการค้นหาและจัดกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าถึงไปในบรรทดัฐานและ
ค่านิยมของคนในหน่วยงานจนให้ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมแห่ง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึนมาได ้

5. สรุปและอภปิรายผลการวจิัย 
 ลักษณะของวฒันธรรมองค์กรแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
คือ ลกัษณะสร้างสรรค ์ลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา และลกัษณะตั้ง
รับ-กา้วร้าว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการบริหารจดัการ
ความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน มีค่า ρ อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.69 กล่าวคือ
อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ว ัฒนธรรมองค์กรกับการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือในแนวทางเดียวกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ/
ระบบการบริหารจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
องคก์รของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ผูว้ิจยั 
เห็นว่า ควรด าเนินการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการความรู้ ดงัน้ี  
 1. ผู ้บริหารทุกระดับควรมีมาตรการปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองค์กรในทางลบ คือ วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตั้ง
รับ - เฉ่ือยชา และลักษณะตั้ งรับ - ก้าวร้าวให้น้อยลง โดย
กระตุน้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่งเสริมให้มี
การพฒันาบุคลากรให้เพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 2. ให้การสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรได้
มีการด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ และ
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแลกเปล่ียนและการจดัการความรู้ 
 3. ควรสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเปิด
โอกาสให้บุคลากรไดมี้การถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น 

การถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากการไปสัมมนา หรือฝึกอบรมในท่ี
ต่าง ๆ และบนัทึกเก็บเป็นรายงานไวใ้นฐานขอ้มูล หรือมีเวที
ส าหรับบุคลากรในสายงานเดียวกันได้แลกเปล่ียนความรู้ใน
การปฏิบติังาน 

7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ี  เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและ

ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.ทกัษิณา เครือหงส์ ดร.เสนีย ์ พวง
ยาณี อาจารยณ์รงค์ศกัด์ิ  แสงป้อม และนางสิริพร  เรืองสุรัตน์ 
ในการให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจยัในคร้ังน้ี 

ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู ้บ ริหารหน่วยงาน ท่ีอนุญ าตและ
สนับสนุนการท างานวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบคุณผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ในการตอบแบบสอบถามและให้ขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. พฒันาเว็บแอป
พลิเคชันเพ่ือยืนยนัการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ ณ 
ต าแหน่งตูแ้ดงแบบออนไลน์ และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้ระบบ การพฒันาเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วย 2 ส่วน
ไดแ้ก่ ส่วนของผูบ้งัคบับญัชา มีหน้าท่ีจดัการขอ้มูลตูแ้ดง และ
ตรวจสอบการออกตรวจของสายตรวจ และส่วนของต ารวจ
สายตรวจ มีหน้าท่ีออกตรวจตามและยนืยนัการออกตรวจตาม
จุดตรวจท่ีมีตูแ้ดงประจ าอยู่ ผา่นอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ระบบจะ
ช่วยให้สายตรวจทราบต าแหน่งของตูแ้ดง การยนืยนัการตรวจ
ตามเวลาและสถานท่ีของตูแ้ดงจริง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย
ประกอบดว้ย เว็บแอปพลิเคชนัเพ่ือยืนยนัการออกตรวจของ
ต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตูแ้ดงแบบออนไลน์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูใ้ช้เว็บแอปพลิเคชนั สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีคือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน อยู่ในระดับ “ดีมาก” และความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน
ระบบ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ท่าน พบว่าอยูใ่นระดบั “ดี”  
 

ค าส าคญั: ตูแ้ดง, ต ารวจสายตรวจ, เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

Abstract 
 This paper has 2 objectives. The first one, to 
develop an application confirm patroller working at the 
online red box. And the second one is evaluation satisfaction 
of user which use application to confirm patroller at online 

red box. Application development composes of 2 parts, 
commander and patroller. Commander has two functions, 
management the red box and checking the patroller. The 
patroller check the online red box at the real place and then to 
confirm information working via their smartphone. Web 
application will help patroller getting the position of the red 
box in responsibility. It has confirmed system that working 
on time and real red box. Research tool composes of 2 tools. 
The firs one is web application to confirm patroller at online 
red box. And the second one is satisfaction questionnaire of 
user about web application. Statistics are mean and standard 
deviation. Performance of web application is evaluated by 3 
professors. The satisfaction of user about web application is 
evaluated by 15 samples. The result reveals performance of 
application is excellent. And the satisfaction of user is good. 
 

Keywords: red box, patroller officer, web application  
 

1. ค าน า 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายท่ีส าคัญยิ่ง
ประการหน่ึงคือ เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังานสายตรวจทุกคน ทุก
ผลัด จะต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่จุดหรือสถานท่ีท่ีมี
ผูค้นพลุกพล่าน หรือเส่ียงต่อการกระท าผิดของคนร้าย หรือ
สถานท่ีส าคญัๆ สถานีต ารวจทุกแห่งจะก าหนดเป็นจุดส าคญัๆ
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ไวใ้ห้เจา้หน้าท่ีสายตรวจตระเวนออกตรวจ และลงช่ือพร้อม
วนัเวลาท่ีตรวจในสมุดบนัทึกการตรวจท่ีมีอยู่ ณ จุดนั้นๆ โดย
ติดตั้งกล่องส่ีเหล่ียมสีแดงภายในมีสมุดตรวจไวซ่ึ้งเรียกกนัติด
ปากว่า “ตูแ้ดง”  [1] ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัตูจ้ดหมายตามบา้น
ทัว่ๆ จะแตกต่างกนัท่ีมีสีแดง และติดตั้งไวต้ามสถานท่ีส าคญัๆ 
เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีสายตรวจออกตรวจ และลงลายช่ือการตรวจ
ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงระเบียบส านักงานต ารวจ
แห่งชาติก าหนดไวว้่า แต่ละเขตตรวจจะตอ้งติดตั้งตูแ้ดงไวไ้ม่
นอ้ยกว่า 12 จุด การตรวจของเจา้หน้าท่ีแต่ละผลดัมีเวลาปฏิบติั
หน้าท่ีทุกๆ 8 ชัว่โมงจะตอ้งลงช่ือพร้อมเวลาในสมุดประจ าตู้
แดงทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ 3 คร้ัง ท าให้ในแต่ละผลัด
เจ้าหน้าท่ีจะตอ้งหมุนเวียนตรวจตราอย่างสม ่าเสมอ เรียกว่า
เป็นการบงัคบัการตรวจไปในตวัท าให้ประชาชนสามารถเห็น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ตลอดเวลาอันเป็นการป้องกันหรือตัด
โอกาสของคนร้ายในการกระท าผิด  ดงันั้นสถานีต ารวจแต่ละ
แห่งประสบปัญหาคือนายต ารวจใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี
ยงัไม่ทราบต าแหน่งของตู้แดง ในการปฏิบัติหน้าจะต้องมี
นายต ารวจรุ่นพ่ีคอยแนะน า และพาไปยงัจุดต่างๆ ซ่ึงต้องใช้
เวลาในการจดจ า ท  าให้บางคร้ังการมาปฏิบติัหน้าท่ีเกิดความ
ล่าช้า จนเกิดการร้องเรียนว่าในแต่ละวนัไม่มีนายต ารวจมา
ตรวจตรา หรือแต่ละผลดัไม่มาตามเวลาท่ีนัดหมาย ซ่ึงถือเป็น
ปัญหาของผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่มีหลกัฐานยืนยนั และไม่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของสายตรวจไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 จากปัญหาดังกล่าวคณะผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะน า
เทคโนโลยมีาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีมีนายต ารวจใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้
มาปฏิบติัหน้าท่ี ยงัไม่ทราบต าแหน่งของตูแ้ดง ระบบสามารถ
ระบุต าแหน่งของตู้แดงบนแผนท่ี Google Map และแสดง
เส้นทางจากต าแหน่งปัจจุบันไปยงัตู้แดงแต่ละตู้ได้ ส่วน
ผูบ้ ังคับบญัชาสามารถตรวจสอบการท างานของต ารวจสาย
ตรวจในการออกตรวจตูแ้ดงประจ าจุดต่างๆ ได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือยืนยนัการออก
ตรวจของต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตูแ้ดง แบบออนไลน์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้งัคับบญัชาและ
ต ารวจสายตรวจ 

3. วรรณกรรมหรือทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 Google Map API 
 Google Map API [2] เป็นการเรียกใช้ขอ้มูล Library 
จาก Google เหมาะส าหรับนักพัฒนา Web Application และ 
Mobile Application ทั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์และไอโอเอส  
ท าให้นักพฒันาสามารถน า Google Map ไปใช้ในเว็บไซต์ท่ี
พฒันาข้ึนได้ โดยนักพฒันาสามารถปรับแต่งแผนท่ีและใส่
เน้ื อห าเข้าไปในแผน ท่ีได้  Google Map API จะเน้นการ
แสดงผลและวิเคราะห์แผนท่ีในระดบัท่ีไม่มีความซับซ้อนนัก 
นอกจากน้ียงัเป็นโปรแกรมประเภท Open Source ท่ีใช้ภาษา 
HTML และภาษา JavaScript ท่ีเป็นภาษาท่ีแพร่หลายในกลุ่ม
ผูพ้ฒันาโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์  
 3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฐมพงษ์ และคณะ [3] ไดมี้การประยุกต์ใช ้Google 
Maps API ในการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ต ารวจฝ่าย
ปราบปรามยาเสพติดไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการเฝ้าระวงัและ
ติดตามจบักุมผูต้อ้งหา สามารถก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งเส่ียงผูค้า้ยา 
สถ าน ท่ีค้ ายา และ จุดตรวจบนแผน ท่ี  Google Maps ได ้
สามารถแสดงรายงานสถิติการการจบักุมยาเสพติด รายงานผล
การด าเนินการจบักุม แสดงกราฟสถิติเปรียบเทียบการจับกุม
ตามช่วงเวลาได ้

Fu และคณะ [4] ได้น าเสนอระบบเครือข่ายโลจิ
สติกส์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Google Maps API เพ่ือ
ช่วยให้ระบบโลจิสติกส์มองเห็นภาพของเครือข่ายการขนส่ง
สินค้าและการบริการท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ระบบจะ
แบ่งเป็น 1. โมดูลสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับรถบรรทุก คลังสินค้า ลูกค้า และเลือกเส้นทางท่ี
เหมาะสมได้ 2.โมดูลน าทาง ช่วยให้พนักงานขับรถทราบ
เส้นทางจากตน้ทางไปยงัทาง 3. โมดูลติดตาม บอกต าแหน่ง
รถบรรทุกแบบ real-time และ 4. โมดูลแสดงจุดอ้างอิง บอก
ท่ีตั้ งของบริษัท สถานท่ีจอดรถ คลังสินค้าย่อย และข้อมูล
จุดอา้งอิงอ่ืนๆ ตามตอ้งการ 
 ปริวรรต และคณะ [5] ได้เสนอวิธีการระบุพิกัด
ต าแหน่งของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลไว้
ในรูปแบบของช่ือถนนและข้อมูลพิกัดจากอุปกรณ์จีพีเอส 
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ข้อมูลจะถูกเปล่ียนเป็น Text Object Model ของชุดค าสั่งใน 
Window API จากนั้นจึงส่งไปยงั Google Geocoding API เพ่ือ
คน้หาต าแหน่งและแสดงบน Google Map ขอ้มูลพิกดัท่ีไดจ้าก 
Google API หรือเคร่ืองรับจีพีเอสจะถูกน ามาค้นหาเพ่ือระบุ
ต าแหน่งบนถนนในรัศมี 5 เมตรอีกคร้ัง โดยการหาระยะท่ีสั้ น
ท่ีสุดระหว่างจุดและเส้น กรณีท่ีต าแหน่งของอุบติัเหตุอาจอยู่
บนถนนมากกว่า 1 เส้น ผูใ้ช้จะต้องท าการเลือกถนนโดยใช้
โปรแกรมประยกุตท่ี์สร้างข้ึน 
 

4. วธิีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือ
ยืนยนัการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตู้แดง 
แบบออนไลน์ คณะผูว้ิจัยไดย้ึดแบบการพฒันาระบบ SDLC 
[6] ดงัน้ี 
 4.1 การศึกษารวบรวมขอ้มูล 
 เป็นการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เช่น 
ต ารา เอกสาร การคน้หาจากอินเทอร์เน็ต และบทความวิจยัทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาในการพฒันาระบบ และ
ศึกษาจากข้อ มูล ท่ีใช้งานจริงจากสถานต ารวจภูธรเมือง
นครปฐม 
 4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบจากระบบงานเดิมท่ีต ารวจสาย
ตรวจเกิดปัญหา ก าหนดความต้องการของระบบ โดย
คณะผูว้ิจัยได้ออกแบบการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา และส่วนของสายตรวจ ดัง
รูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 : โครงสร้างการท างานของระบบ 

 จากภาพท่ี 1 เป็นโครงสร้างการท างานของเว็บ
แอปพลิเคชนัระบบยืนยนัการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ 
ณ ต าแหน่งตูแ้ดงแบบออนไลน์ ดงัน้ี 
 1) ต ารวจสายตรวจสามารถคน้หาเส้นทางไป
ยงัตูแ้ดง และท าการ Check in ณ ต าแหน่งต่างๆ ของตูแ้ดง ผา่น 
Mobile Application 
 2) ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ดู
รายงานการออกตรวจของต ารวจสายตรวจผา่น Web Application 
 3) ผู ้บังคับบัญชาสามารถ  เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ขอ้มูลเก่ียวกบัตูแ้ดงผา่น Web Application 
 4) ระบบจะท าการติดต่อกับ Google Maps 
เพ่ือร้องขอขอ้มูลเส้นทางจาก Google Maps API 
 5) ระบบจะท าการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล 
จากฐานขอ้มูลภายในระบบได ้
 4.3 การพฒันาระบบ 
 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเพ่ือยนืยนัการออกตรวจ
ของต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตู้แดง แบบออนไลน์  คณะ
ผูว้ิจยัพฒันาดว้ยภาษา PHP, Google API ร่วมกบัระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL 
 4.4 การทดสอบระบบ 
 การทดสอบระบบ  คณะผู ้วิ จัย ใช้วิ ธี ก ารแบบ
แบล็กบ็อกซ์  (Black Box Testing) [7] โดยแบ่งการทดสอบ
ระบบออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 1) การทดสอบระบบโดยคณะผูว้ิจัย เป็นการ
ทดสอบฟังก์ชนัการท างานของระบบท่ีตอ้งการทราบการป้อน
อินพุตผลเอาทพุ์ตไดต้รงการท่ีออกแบบไวห้รือไม่ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมตรงตามท่ีไดว้ิเคราะห์และ
ออกแบบไว ้
 2) การทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ คณะผูว้ิจัยได้
น าระบบมาให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินผลและ
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 15 คน โดยเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
5 คน และต ารวจสายตรวจ 10 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้าน จากนั้นจึงจดัท าคู่มือใชง้านต่อไป 
  
 
 

ยืนยนัการตรวจ 

ตรวจสอบ 
การออกตรวจ 

Mobile Application 

Web Application 

Send Data 

Send Data Send Data 

Send Data 
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5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 ผลการพฒันาระบบ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบยืนยนัการออก
ตรวจของต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตู้แดงแบบออนไลน์ 
จากผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถน ามาพฒันา
ระบบ ดงัรูปภาพท่ี 2 

 
       (1)              (2) 

 
       (3)              (4) 

 
       (5)              (6) 

 
       (7)              (8) 
ภาพที ่2 : ผลการพฒันาระบบ 
รายละเอียด  (1) การเขา้ใชง้านระบบ 
      (2) การจดัการขอ้มูลตูแ้ดง 
      (3) รายงานการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ 
      (4) การตรวจสอบเวลาการยืนยนัการออกตรวจ
ของต ารวจสายตรวจท่ีตูแ้ดง 
      (5) การคน้หาตูแ้ดงของต ารวจสายตรวจ 
      (6) การขอเส้นทางระหว่างตูแ้ดง 
      (7) การตรวจสอบจุดติดตั้งตูแ้ดง 
      (8) การยนืยนัการออกตรวจท่ีจุดติดตั้งตูแ้ดง 

 5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนัเพ่ือ
ยนืยนัการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ แบบออนไลน์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือ
ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตามเกณฑ์
มาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และเชิง
ปริมาณ 5 ระดบั ตามวิธีของไลเคิร์ท [8] ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 เกณฑก์ารให้คะแนนของแบบประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51-5.00 ระบบสนบัสนุนและท างานในระดบัดีมาก 
ดี 3.51-4.50 ระบบสนบัสนุนและท างานในระดบัดี 

พอใช ้ 2.51-3.50 ระบบสนบัสนุนและท างานในระดบัพอใช ้
ปรับปรุง 1.51-2.50 ระบบสนบัสนุนและท างานในระดบัปรับปรุง 

ไม่เหมาะสม 1.00-1.50 ระบบสนับสนุนและท างานในระดับไม่
เหมาะสม 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเ้ช่ียวชาญ 
ขอ้ค าถาม �̅� S.D. ความหมาย 

1. ความสามารถในการท างาน 4.33 0.47 ดี 
   1 .1  ข้ อ มู ล ด้ าน ส ารส น เท ศ ท าง
ภูมิศาสตร์ 

4.67 0.47 ดีมาก 

   1.2 ขอ้มูลแสดงเส้นทางระห่างตูแ้ดง 4.33 0.47 ดี 
   1.3 การจดัการขอ้มูลระบบ 4.33 0.47 ดี 
   1.4 การสืบคน้ขอ้มูลตามเง่ือนไข 4.00 0.00 ดี 

2. การออกแบบหน้าจอ 4.50 0.50 ดี 
   2.1 ขนาดตวัอกัษร และสีท่ีน าเสนอ 4.67 0.47 ดีมาก 
   2.2 การใชภ้าษาในการส่ือสาร 4.33 0.47 ดี 
   2.3 ความสวยงาม และง่ายต่อการใชง้าน 4.67 0.47 ดีมาก 
   2.4 ค าแนะน าการใชง้านระบบ 4.33 0.47 ดี 

3. การทดสอบการใชง้าน 4.56 0.50 ดีมาก 
   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.33 0.47 ดี 
   3.2 ความถูกตอ้งในการประมวลผล 4.67 0.47 ดีมาก 
   3.3 ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.67 0.47 ดีมาก 

4. ความปลอดภยั 4.67 0.47 ดีมาก 
   4.1 การก  าหนด username/password 4.67 0.47 ดีมาก 
   4.2 การก  าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 4.67 0.47 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.52 0.49 ดีมาก 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

ขอ้ค าถาม �̅� S.D. ความหมาย 
1. ความสามารถในการท างาน 4.48 0.59 ด ี
   1 .1  ข้ อ มู ล ด้ าน ส ารส น เท ศ ท าง
ภูมิศาสตร์ 

4.47 0.50 ดี 

   1.2 แสดงต าแหน่งตูแ้ดง 4.53 0.62 ดีมาก 
   1.3 แสดงเส้นทางระห่างตูแ้ดง 4.53 0.62 ดีมาก 
   1.4 การสืบคน้ขอ้มูลตามเง่ือนไข 4.40 0.61 ดี 

2. การออกแบบหน้าจอ 4.45 0.64 ด ี
   2.1 ขนาดตวัอกัษร และสีท่ีน าเสนอ 4.40 0.71 ดี 
   2.2 การใชภ้าษาในการส่ือสาร 4.47 0.62 ดี 
   2.3 ความสวยงาม และง่ายต่อการใชง้าน 4.53 0.62 ดีมาก 
   2.4 ค าแนะน าการใชง้านระบบ 4.40 0.61 ดี 

3. การทดสอบการใชง้าน 4.51 0.58 ดีมาก 
   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.40 0.61 ดี 
   3.2 ความถูกตอ้งในการประมวลผล 4.53 0.62 ดีมาก 
   3.3 ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.60 0.49 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.48 0.60 ดีมาก 
 

4. สรุปผลการวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)
พฒันาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือยืนยนัการออกตรวจของต ารวจ
สายตรวจ ณ ต าแหน่งตูแ้ดง แบบออนไลน์ 2) ศึกษาความพึง
พอใจของผูบ้งัคบับญัชาและต ารวจสายตรวจต่อการใชง้านเว็บ
แอปพลิเคชนัเพ่ือยืนยนัการออกตรวจของต ารวจสายตรวจ ณ 
ต าแหน่งตู้แดง แบบออนไลน์ จากตารางท่ี 2 แสดงผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดบั “ดีมาก” (�̅� =4.52, S.D.=0.49) 
ส าหรับตารางท่ี 3 เป็นผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากการ
ใชง้านระบบของผูบ้งัคบับญัชาและต ารวจสายตรวจ จ านวน 
15 นาย ผลจากการประเมินความพึงพอใจท่ีไดใ้นภาพรวมอยู่
ในระดบั “ดี” (�̅� =4.48, S.D.=0.60) 
 จากผลการประเมิน จึงพอจะสรุปไดว้่า เวบ็แอปพลิเคชนั
เพ่ือยืนยนัการออกตรวจของสายตรวจ ณ ต าแหน่งตูแ้ดง แบบ
ออนไลน์ ท่ีคณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้ นมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัดี 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการสร้างระบบคลงัขอ้สอบ โดย
การบริหารจัดการผ่านเค รือข่าย อิน เตอร์เน็ต  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิ และหาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ประชากรใน
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นอาจารย์ผูใ้ช้งาน
ระบบ 

การวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ระบบคลงัขอ้สอบสามารถใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผูใ้ชง้านโดยมี
คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ูใ้ช้งานรวมอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉล่ีย 4.15 แสดงให้
เห็นว่าระบบคลงัขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนสามารถน าไปใชใ้นการจดั
สอบต่างๆ ในรายวิชาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ค าส าคญั: คลงัขอ้สอบ,ขอ้สอบ,การจดัการฐานขอ้มูล 
 
Abstract 

This paper showed was created the item bank systems 
by using network management. The examinations were 
selected from database to create a new test paper from 
requirement of teacher. The advantages of this system were 
reduced time consumption an increased speed and accuracy 
of the examination of this   

The function of this system are include add edit and 
delete any data such as contents objectives and test papers. 
The examination were randomized from the objectives of 
curriculum by user selection and print out paper for test. The 
result show that this system can improve the comfortable of 
user and create the standard examinations of faculty of 
science and technology of RUS Suphanburi compus. 
 
Keyword: item bank, exam, database management 
   
1. บทน ำ 

ส านักงานกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สกอ.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลยัต่างๆ ไดจ้ดัท า มคอ. ข้ึนเพ่ือ
ใชเ้ป็นมาตรฐานส าหรับการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย มคอ.
1-มคอ.7 อาจารยผ์ูส้อนจะเก่ียวข้องกับ มคอ.3 และ มคอ.5 
โดยตรง ในส่วนของ มคอ.3 จะเก่ียวกับวิธีการสอน เน้ือหา
ต่างๆ ในรายวิชานั้นๆ บอกคะแนนแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน  

มหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิประกอบดว้ย 4 ศูนย์
พ้ืนท่ี และแต่ละพ้ืนท่ีมีหลักสูตรท่ีเปิดสอน เหมือนกันบาง
พ้ืนท่ี ซ่ึงจากเดิม อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาแต่ละพ้ืนท่ีจะเป็นผู ้
เลือกใชเ้อกสารประกอบการสอน  และออกขอ้สอบเอง แต่ละ
ศูนยพ้ื์นท่ีอาจจะไม่เหมือนกนั และตั้ งแต่ใช้มาตรฐาน มคอ. 
ส านักงานกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย บงัคบัให้
แต่ละมหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนแยกศูนยพ้ื์นท่ี  ซ่ึงเปิด
หลักสูตรเหมือนกันต้องใช้เน้ือหาหลักสูตร บทเรียน และ
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ขอ้สอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ก่อให้เกิดความยากในการ
ท างานดา้นเอกสารต่างพ้ืนท่ี 

ระบบคลังข้อสอบ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได ้
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละพ้ืนท่ีสามารถออกขอ้สอบดว้ยกนัได ้ผ่าน
เครือข่าย  ระบบสามารถจดัเก็บขอ้สอบของผูส้อนแต่ละท่านท่ี
ท าการป้อนขอ้สอบเข้าระบบ โดยระบบจะแยกเป็นรายวิชา 
บทเรียนและจุดประสงคต์ามท่ีมคอ.3 ของรายวิชาระบุ อาจารย์
แต่ละท่าน ท่ีสอนวิชาเดียวกันสามารถเพ่ิมข้อสอบตาม
จุดประสงค์แต่ละบทเรียน เม่ือป้อนขอ้สอบเสร็จแลว้สามารถ
เลือกขอ้สอบมาใชใ้นการสอบแบบต่างๆได ้ เช่น การสอบยอ่ย 
เก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ระบบจะท าการ
บันทึกข้อสอบต่างๆ ท่ีเลือกไว ้เพ่ือให้อาจารย์ท่านอ่ืนน า
ข้อสอบไปสอบตามศูนย์พ้ืนท่ี อ่ืนอย่างสะดวกและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

 
2. ทฤษฎแีละหลกักำร 
2.1 ระบบคลงัข้อสอบ 
 คลงัขอ้สอบเป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัการรวบรวมขอ้สอบ
ท่ีถูกวิเคราะห์แลว้ว่า มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณลกัษณะของ
ข้อสอบท่ีดี ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการท่ีจะน าไปใช้
ทดสอบในโอกาสต่อไป  มีการบริหารจดัการ รวบรวมและการ
ใชง้านอย่างมีระบบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูส้อบสามารถ
ใชท้ดสอบไดอ้ย่างสะดวก  สามารถแชร์ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ 

ความส าคญัของคลงัขอ้สอบ ขอ้มูลในคลงัขอ้สอบจะ
มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างวิชา และคลงัขอ้สอบสามารถเก็บ
รวบรวม ข้อสอบจ านวนมาก เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความมีประสิทธิภาพของขอ้สอบ  
2.2 กำรออกแบบฐำนข้อมูล 

การออกแบบฐานขอ้มูล คือ การน าขอ้มูลเขา้ไปจดัเก็บ 
ในต าแหน่งท่ีสามารถเรียกออกมา แสดงผลได้ตรงกับความ
ตอ้งการและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้ นกระบวนการวิเคราะห์จะ
เร่ิมจากการพิจารณาเป็นล าดบั ดงัน้ี 

2.2.1 วิเคราะห์เป้าหมายส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล 
เพ่ือท่ีจะทราบว่าจะระบบต้องการเก็บข้อมูลประเภทไหน 
วตัถุประสงคข์องการใชง้าน และตอ้งการประมวลผลอะไรบา้ง  

2.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือจัดกลุ่ม
ขอ้มูลส าหรับการจดัเก็บ  

2.2.3 วิเคราะห์การจัดเก็บ น ามาจัดกลุ่มเพ่ือก าหนด 
Table ท่ีใชใ้นการเก็บให้สอดคลอ้งกบัการท างาน  

2.2.4 วิ เคราะห์ รายละเอียดของข้อ มูล  เพ่ือท าให้
ฐานขอ้มูล มีสารสนเทศท่ีเพียงพอกบัวิเคราะห์  

2.2.5 วิเคราะห์การไหลของขอ้มูล เพ่ือท าให้สามารถ 
ออกแบบขั้นตอนการท างาน ของโปรแกรมให้สอดคลอ้ง กบั
ลกัษณะการท างาน มีความสะดวก 
2.3 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการ
พฒันาระบบคลงัขอ้สอบเพ่ือประยุกต์ใชก้บัการเรียนการสอน
ในหลายระดบัช่วงชั้นการศึกษา และการสร้างความปลอดภัย
ให้เกิดข้ึนกบักระบวนการทดสอบ  อย่างเช่น การพฒันาระบบ
คลงัข้อสอบส าหรับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภยัทางไซ
เบอร์ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือให้ผูค้นตระหนักถึง
ความรู้ของตน รวมทั้ งสังเกตพฤติกรรมของตัวเองท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ียงในการกระท าผิด สร้างแรงกระตุน้ในการ
ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการจดัท าแหล่ง
ข้อสอบให้ผูอ้อกข้อสอบน าไปใช้งาน เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องเท่ียงตรง ในการออกแบบข้อสอบ และ
ป้องกนัการทุจริต [1] 

การพฒันาระบบคลงัขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ [2]  
ร ะบ บก ารส อบ ผ่ าน คอ ม พิ ว เต อ ร์ ด้ ว ย ค ลั งข้ อ ส อ บ
อิเล็กทรอนิกส์ [3] การพฒันาระบบคลงัขอ้สอบเพ่ือการสอบ
ประมวลผลความรู้วิชาหลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารสนเทศ [4] 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้แสดงให้เห็นทิศทางดา้นการ
พฒันาระบบจดัการคลงัขอ้สอบ มีงานหลายช้ินท่ีท าดา้นระบบ
คลังข้อสอบเพ่ือประยุกต์ใช้กบัสาขาวิชา รายวิชา และล าดับ
การศึกษาแตกต่างกนั ผลลัพธ์ท่ีไดอ้อกมาในทิศทางเดียวกัน 
ซ่ึงส่งผลให้ระบบจัดการคลังข้อสอบมีคุณภาพมากข้ึน มี
กระบวนการท่ีชดัเจน  ส่วนงานวิจยัช้ินน้ีไดพ้ฒันาคลงัขอ้สอบ
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ข้ึนโดยมีความแตกต่างกบัภาพวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการน า
ขอ้เขา้ขอ้มูลจากไฟล ์Excel เขา้สู่ระบบคลงัขอ้สอบและการน า
ขอ้สอบออกจากระบบให้เป็นไฟล์ word ซ่ึงงานวิจัยน้ีส่งผล
ประโยชน์ ต่อการจัดการเรียน การสอนในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
อยา่งเหมาะสม 
 
3.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ผู ้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องตามล าดับ โดยการศึกษาจากความต้องการของ
อาจารยป์ระจ ารายวิชา  ค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการ
เรียนการสอน  ล  าดบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นเคา้โครงสร้างของ
ระบบคลังข้อสอบ  จากนั้ นท าการออกแบบโครงสร้าง  
แผนภาพกระแสขอ้มูล  และความสัมพนัธ์ของฐาน ดงัภาพท่ี 1 
และ 2  

 
ภำพที ่1 : Data Flow Diagram Level 1 ของระบบคลงั

ขอ้สอบ 
จากภาพท่ี 1  แสดงให้เห็นกระแสของข้อมูลภายใน

ระบบคลังขอ้สอบท่ีพฒันาข้ึน  ประกอบด้วยระบบย่อย ดงัน้ี  
1) ระบบตรวจสอบความเป็นบุคคล  2) ระบบสมาชิก  3) 

ระบบการจดัการพ้ืนฐานรายวิชา  4) ระบบการจดัการรายวิชา  
5) ระบบการจดัการชุดขอ้สอบ  6) ระบบพิมพข์อ้สอบ  โดยทั้ง 
6 ระบบย่อยภายในมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมตามความตอ้งการของการจดักระบวนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยั 

จากนั้ นท าการออกแบบส่วนถัดมาคือ แบบจ าลอง
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังภาพท่ี 2  และได้ท  าการ
ออกแบบพจนานุกรมขอ้มูลและแผนภาพแสดงล าดบัขั้นตอน
การท างานภายในระบบยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและ
น าไปเขียนโปรแกรมในล าดบัถดัไป 

 
ภำพที ่2 : Entity Relationship Diagram ระบบคลงัขอ้สอบ 

จากภาพท่ี 2  แสดงถึงแบบจ าลองแสดงความสัมพนัธ์
ของข้อมูลภายในระบบคลังข้อสอบ ซ่ึงประกอบด้วยตาราง
ฐ าน ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ดั ง น้ี  member_system, subject_system, 
ms_system, lesson, examinations, exam, ex_ob_system, 
objective, exam_fn, among_system มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างขอ้มูลและการจดัการของผูใ้ชง้านระบบ 

การพฒันาระบบคลงัขอ้สอบท่ีพฒันาข้ึนไดมี้การน าไป
ทดสอบกับผูใ้ช้งาน  และน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้
ระบบคลงัขอ้สอบมีความเหมาะสมในการใชง้านอยา่งสมบูรณ์ 
 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 ผลกำรพัฒนำระบบคลงัข้อสอบ 

การจัดท าระบบคลังข้อสอบมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ
พฒันาการจดัการขอ้สอบให้มีความสะดวกต่อการทดสอบและ
น าขอ้สอบมาใชท่ี้เป็นมาตรฐานเดียวกนั บนรูปแบบของระบบ
เครือข่าย ผลการด าเนินงานของระบบ หลงัจากเสร็จขั้นตอน
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การออกแบบและขั้นตอนการพฒันาคลงัขอ้สอบ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ การจดัการผูใ้ช ้และการจดัการขอ้สอบ 

   
ภำพที ่3 : หนา้จอแสดงขอ้มูลขอ้สอบของวตัถุประสงคท่ี์เลือก 

 
จากภาพท่ี 3  แสดงให้เห็นหนา้จอการเพ่ิมขอ้มูลภายใน

ระบบคลงัขอ้สอบ  ประกอบดว้ยขอ้มูลของขอ้สอบโดยมีการ
แยกในแต่ล่ะวิชา  แต่ละบท และจุดประสงค์ 

   
ภำพที ่ 4 : ตวัอยา่งไฟล ์xls. ท่ีใชใ้นการเพ่ิมขอ้สอบ 

 
จากภาพท่ี 4  แสดงตัวอย่างไฟล์ xls ท่ีเพ่ิมในระบบ

คลงัขอ้สอบ ตวัอยา่งบรรทดัแรกเป็นค าถาม บรรทดัท่ีสองเป็น  
ก,ข,ค,ง ตามล าดบัและตามดว้ยเฉลย  

        
ภำพที ่5 : แสดงหนา้จอการสุ่มขอ้สอบ ของระบบคลงัขอ้สอบ 

จากภาพท่ี 5  แสดงหน้าจอการสุ่มขอ้สอบ โดยระบบ
จะแสดงจุดประสงค์ทั้งหมดของวิชาท่ีเลือก เพ่ือให้อาจารย์
สามารถกรอกจ านวนขอ้ของแต่ละจุดประสงค์แล้วจึงท าการ
สุ่มขอ้สอบออกมา 

 
ภำพที ่ 6 : ไฟลข์อ้สอบท่ีพิมพ ์

 
จากภาพท่ี 6  แสดงตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบท่ีสุ่ม

ออกมาในรูปแบบของเอกสาร word (.doc) 
 
4.2 ผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบคลงัข้อสอบ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงใจของผูใ้ช้ต่อระบบคลัง
ขอ้สอบในการวิจยัคร้ังน้ี ผลปรากฏว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัดี ดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1 ความพึงพอใจของอาจารยต่์อการใช ้
ระบบคลงัขอ้สอบ 

เร่ืองทีป่ระเมิน 
คะแนน
เฉลีย่ 

S.D. 
ควำมหมำย 

ควำมพึงพอใจ 

1. ระบบออกแบบอย่างสวยงาม 
และเหมาะสม 

3.8 0.73 มาก 

2. การจดักลุ่มขอ้มูลของระบบมี
ความเหมาะสมเขา้ใจง่าย และ
สะดวกต่อการเขา้ใช ้

3.92 0.71 มาก 

3. ขอ้มูลในระบบมีความน่าเช่ือถือ 4.23 0.78 มากท่ีสุด 
4. ระบบท าการประมวลผล และ

แสดงผลอย่างรวดเร็ว 
4.3 0.66 มากท่ีสุด 

5. เวบ็ไซตง่์ายต่อการใชง้าน 3.75 0.75 มาก 
6. สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 0.78 มากท่ีสุด 

7. ระบบท าใหเ้กดิประสิทธิภาพใน
ดา้นการเรียนการสอนและ
สะดวกในการติดตาม
ความกา้วหนา้ดา้นผลการ
ทดสอบของนกัศึกษา 

4.38 0.69 มากท่ีสุด 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

171



 
 

8. ขอ้มูลบนระบบเป็นประโยชนใ์น
ดา้นการประเมินผล ตรวจสอบ 
ติดตามผลการทดสอบของ
นกัศึกษา 

4.26 0.77 มากท่ีสุด 

9. ระบบมีประโยชนต่์อนกัศึกษา
และอาจารย ์

4.18 0.51 มาก 

10. ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมท่ีมีต่อระบบคลงั
ขอ้สอบ 

4.48 0.52 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม (10 ขอ้) 4.15 0.69 มาก 

  
จากตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการใชร้ะบบคลงัขอ้สอบ 
แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษารวมอยูใ่น
ระดับมาก ได้ค่าเฉล่ีย  4.15 โดยมีส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความคิดเห็น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลในระบบมีความน่าเช่ือถือ  ระบบท า
การประมวลผล และแสดงผลอย่างรวดเร็ว   สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไขข้อ มูล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและสะดวกในการ
ติดตามความกา้วหน้าดา้นผลการทดสอบของนักศึกษา  ขอ้มูล
บนระบบเป็นประโยชน์ในด้านการประเมินผล ตรวจสอบ 
ติดตามผลการทดสอบของนกัศึกษา  ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมท่ีมีต่อระบบคลังข้อสอบ  โดยมีส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความ
คิดเห็นระดับมาก คือ  ระบบออกแบบอย่างสวยงาม และ
เหมาะสม การจดักลุ่มขอ้มูลของระบบมีความเหมาะสมเขา้ใจ
ง่าย และสะดวกต่อการเข้าใช้   เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน  
ระบบมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและอาจารย์  จึงสรุปได้ว่า
ผูใ้ชง้าน มีความพึงพอใจในระบบคลงัขอ้สอบ อยูใ่นระดบัมาก 
5. สรุปผลกำรวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์พฒันาระบบคลงัขอ้สอบ 
เพ่ือแต่ละศูนยพ้ื์นท่ีในรายวิชาเดียวกนั มีขอ้สอบท่ีเหมือนกนั
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5.1 ระบบคลังข้อสอบ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ผู ้สอนสามารถเลือกข้อสอบ ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้และรองรับการน าขอ้สอบเขา้ระบบ
ดว้ยไฟล์ Excel สามารถน าข้อสอบเข้าระบบคลงัข้อสอบได้
คร้ังละหลายๆ ขอ้ 

5.2 ผลส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ผูใ้ช้งาน ต่อการใช้ระบบคลังข้อสอบพบว่าอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉล่ีย 4.15 
 
6. แนวทำงกำรพัฒนำต่อ 

ควรเพ่ิมระบบหาค่า IOC ของขอ้สอบโดยให้ อาจารย์
ผู ้สอนวิชาเดียวกันนั้ น เป็นผู ้ประเมินข้อสอบว่าตรงกับ
วตัถุประสงค ์และสมควรใชใ้นการทอสอบหรือไม่ เพ่ิมระบบ
รักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อสอบถูกเผยแพร่ และเพ่ิม
ระบบส่ือสาร ระหว่างผูส้อนรายวิชาเดียวกนัเพ่ือ เพ่ิมช่องทาง
ติดต่อในเร่ืองของคลงัขอ้สอบน้ี 
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บทคดัย่อ 
 บทวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการรถขนส่งเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือให้
นักศึกษามีความเขา้ใจในการบริหารการจดัการการขนส่งใน
องค์กร ซ่ึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการ
สอน และท าให้นักศึกษาเขา้ใจหลกัการท างานในองค์กรการ
ขนส่งอย่างมีระบบ ดังนั้ นหลักการในการพัฒนาระบบการ
จดัการการขนส่งไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้บริการขนส่งและ
รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่กระบวนการเปิดใบงานจนกระทัง่ท  าการ
ขน ส่ ง โดยใช้ห ลัก การก ารพัฒน าระบบแบบ  System 
Development Life Cycle เพ่ือช่วยส าหรับการพฒันาอย่างเป็น
ระบบ  
 โครงการน้ีพฒันาระบบบริหารจดัการรถขนส่งเพ่ือ
ช่วยในการแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงปฏิบติั 
โดยให้นักศึกษาไดใ้ชร้ะบบการจัดการขนส่งท่ีถูกพฒันาข้ึน
รวบคู่กับการเรียนการสอนเชิงทฤษฎี เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
ระบบการปฏิบติัการงานขนส่งอย่างแทจ้ริง ซ่ึงไดจ้  าลองระบบ
การจดัการการขนส่งเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนท าให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงระบบ
ท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึนใชเ้ทคนิคการพฒันาเชิงเว็บและใชภ้าษา 
พีเฮชพี ในการพฒันาระบบ 

  ผลของการพฒันาระบบน้ีท าให้นักศึกษาสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบระบบบริหารจัดการรถขนส่งไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเข้าใจรูปแบบการบริหารการขนส่งเป็น
อย่างดี และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจถึงต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนในการขนส่ง การจัดการตารางการท างาน จนกระทัง่
การคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการขนส่ง  
 
ค าส าคญั: ระบบการบริหารจัดการรถขนส่ง  
 

Abstract 
 This article aims to develop transportation 
management system to be used for teaching. To provide 
students with an understanding of transportation management 
in the organization, the computer systems used to assist in 
teaching and make students understand systemically the 
working principles of the transport organization. The 
principles used in developing the transportation management 
system has been by conducted interviewing and gathering 
data from transport providers, since running the process until 
shipping with the principles of a System Development Life 
Cycle to help for developing systematically. 
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The project developed a transportation management 
system to help solve the problem of teaching in practice. The 
students applied the developed transportation management 
system with theoretical, teaching, to understand the operating 
system. The transportation management system was 
simulated to enhance efficiency to get teaching students 
interested in learning more. The system was developed with 
the techniques for web development using PHP language. 

The development of this system, students enable to 
apply the transportation management system efficiently and 
understand the transportation management styles as well. The 
developed system also encouraged students to understand the 
shipping costs, the shipping schedule until the shipping 
expenses. 
 
Keywords: Transportation Management System : TMS 
 

ค าน า 
 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ข น ส่ ง ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ผู ้ประกอบการต้องน าระบบการจัดการการขนส่งเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพ่ือสร้างระบบการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ นท าให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน โดยให้
มีการพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งเพ่ือน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาการขนส่งเพ่ือให้เป็นการเรียนการ
สอนเชิงปฏิบติัซ่ึงจะท าให้นักศึกษามีความเขา้ใจในระบบการ
จัดการขนส่งมากยิ่งข้ึน จากการส ารวจเบ้ืองต้น [1] พบว่า
บริษทัผูป้ระกอบการรถบรรทุกขนส่งในประเทศไทยใชร้ะบบ
การจดัการการขนส่งและการขนส่งแบบเต็มคนัเน่ืองจากมีการ
จดัการและการวางแผนท่ีง่ายกว่า ซ่ึงจากลักษณะการขนส่ง
แบบเต็มคันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าทิศทางของ การขนส่ง
สินคา้เป็นแบบทิศทางเดียว จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เม่ือ
ส่งสินคา้เสร็จแลว้รถบรรทุกสินคา้จะวิ่งกลับมายงัจุดเดิม ท า
ให้เกิดรถบรรทุกเท่ียวเปล่า ท่ีท  าให้ไม่เกิดรายไดแ้ก่บริษทั 

ผูป้ระกอบการรถบรรทุกขนส่ง ซ่ึงสภาพความเป็นจริงทาง
ธุรกิจท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหารการจดัการท่ีลด
ตน้ทุนในธุรกิจของตน้ จึงไดมี้การน าระบบการจดัการการ
ขนส่งเขา้มาใชใ้นการบริหารการจดัการ ซึงส่งผลต่อระบบการ
เรียนการสอนท่ีตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอนให้อยูใ่น
รูปแบบเชิงปฏิบติัเพ่ือจะให้นกัศึกษาสามารถจบไปและ
สามารถท างานได ้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาการพฒันาระบบการ
จดัการขนส่งท่ีสามารถใชร้ะบบการเรียนการสอนได ้โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติัการดงัน้ี 

1. การเปิดใบงานการขนส่ง  
2. มอบหมายงาน  
3. ปรับปรุงสถานะการขนส่ง  
4. ท าค่าใชจ่้าย และปิดงาน  
5. จดัท ารายงาน 
ประเด็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบการการ

ขนส่ง จึงเป็นแนวทางเพ่ือการพฒันาระบบให้สอดคลอ้งกบั
การด าเนินการทางธุรกิจการจดัการขนส่ง เพ่ือประยกุตใ์ช้
ส าหรับการพฒันาระบบการเรียนการสอนในการจดัการการ
ขนส่ง 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาระบบการบริหารการ
จดัการรถขนส่ง 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารการจดัการรถขนส่ง เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน  
 3. เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการรถขนส่ง และ
ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือให้นกัศึกษาเขา้ใจการบริหารการจดัการขนส่ง
อยา่งเป็นระบบและบูรณาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
แนวคดิทฤษฎกีรอบแนวคดิ 
  แนวคิดการบริหารการพฒันาระบบโดยใชห้ลกัการ 
System Development Life Cycle [2] 
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 1. เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition): การก าหนด
ปัญหา หรือเข้าใจปัญหาเป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของการพัฒนา
ระบบ ซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งท าความเข้าใจถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และความตอ้งการของผูใ้ช ้เพ่ือหาแนวทางของระบบ
ใหม่ท่ีจะตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ และสามารถ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจไดด้งันั้น ขั้นตอนน้ี จึงเป็นขั้นตอน
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากผลลพัธ์ของการด าเนินงาน
ในขั้นตอนการก าหนดปัญหา ก็คือ 
    1.1 เป้าหมายในการท าโครงการทั้งหมด ซ่ึงจะเป็น
ทิศทางของการท าโครงการ 
    1.2 ขอบเขตของโครงการ ในการก าหนดปัญหาหรือ
เขา้ใจปัญหา จะตอ้งก าหนดกิจกรรมของระบบงานท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ ก  าหนดส่วนของระบบงานท่ีอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตการท าโครงการ รวมทั้งขอ้จ ากดั เง่ือนไขต่าง ๆ ของ
การท าโครงการ 
     1.3 จ านวนเงินทุนท่ีต้องใช้ในการจัดท าโครงการ 
รวมทั้งวนัเร่ิมตน้และส้ินสุดของการท างานในแต่ละขั้นตอน
อย่างคร่าว ๆ และจ านวนบุคลากรท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นแต่ละ
ขั้นตอนดว้ย 

2. ศึ ก ษ าค ว าม เป็ น ไป ได้  (Feasibility Study) : 
การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการศึกษาเบ้ืองต้น โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือค้นหาว่าแนวทางท่ี เป็นไปได้ของการท า
โครงการ ซ่ึงอาจมีหลายแนวทาง ท่ีสามารถแก้ปัญหาของ
ระบบไดโ้ดยเสียค่าใชจ่้ายและเสียเวลาท่ีน้อยท่ีสุด ไดผ้ลลพัธ์
เป็นท่ีน่าพอใจ แนวทางต่าง ๆ ท่ีได้เสนอมาน้ีจะต้องมีการ
พิสูจน์ว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้ และจะต้องเป็นท่ี
ยอมรับจากผูบ้ริหารนักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาให้เกิด
ความชดัเจนให้ไดว้่า การแกปั้ญหาดงักล่าวนั้น มีความเป็นไป
ไดห้รือไม่ โดยทัว่ไปในการศึกษาความเป็นไปได ้จะพิจารณา
จากปัจจยั 3 ประการ คือ 
 2.1 ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค (Technically Feasibility) : 
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค หรือดา้นเทคโนโลยี 

   2.2 ความเป็นไปไดด้า้นการปฏิบติั (Operational 
Feasibility): การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการปฏิบติั 

นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งพิจารณาดูว่าแนวทางแต่ละแนวทาง
ท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหานั้น 

 2.3 ความเป็นไปไดด้า้นการลงทุน (Economic Feasibility) 
:การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการลงทุน จะเป็นตรวจสอบ
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายของโครงการรวมทั้งเวลาท่ีจะตอ้งใชใ้นการ
พฒันาระบบ 

3. วิ เคราะห์ระบบ (System Analysis) : การวิ เคราะห์
ระบบในวงจรการพฒันาระบบนั้น เร่ิมตน้จากการศึกษาระบบ
เดิม แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาหาความต้องการ 
(Requirements)หรือส่ิงท่ีจะต้องปรับปรุงในระบบ หรืออีก
อย่างหน่ึงคือวิ ธีแก้ปัญหาของระบบ การวิเคราะห์จะเร่ิม
หลงัจากท่ีทราบปัญหา และผา่นขั้นตอนการศึกษาความเป็นไป
ไดแ้ลว้ 

4. ออกแบบ (Design): การออกแบบระบบ จะเป็นการ
เสนอระบบใหม่ โดยท่ีนักออกแบบระบบจะด าเนินการ
ออกแบบระบบใหม่ หรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู ่
ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ หรือเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลเดิมท่ีมี
อยู่ ออกแบบรายละเอียดเก่ียวกับการท างานของผูใ้ช้ และ
จะต้องเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องในการติดตั้ งระบบ ในการสร้าง
ระบบใหม่จะตอ้งใชอ้ะไรบา้ง  

5. สร้างห รือพัฒนาระบบ (Construction): การส ร้าง
ระบบ หรือพฒันาระบบ จะเป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของระบบโดยเร่ิมเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม
พัฒนาการติดต่อระหว่างผูใ้ช้กับระบบและฐานข้อมูลจาก
ขอ้มูลต่างๆ ของระบบ โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมตาม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซ่ึงควรมีการ
ตรวจสอบผลการท างานของโปรแกรมร่วมกับนักวิเคราะห์
ระบบ 

6. การปรับเปล่ียน (Conversion): การติดตั้งระบบ จะเป็น
การน าส่วนประกอบต่างๆ ท่ีได้สร้างไวใ้นขั้นตอนของการ
สร้างหรือการพฒันาระบบมาติดตั้งเพ่ือใชท้  างานจริง  

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) : การประเมินผลและ
บ ารุงรักษาระบบ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการพฒันาระบบ 
ภายหลังขั้นตอนการติดตั้ งระบบและมีการใชง้านระบบใหม่ 
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มาเป็นเวลาพอสมควร จะตอ้งมีการประเมินผลการท างานของ
ระบบ 

แนวคิดการบริหารการจดัการขนส่ง (The concept of 
transport management) 

จากแนวคิดของ ปัทมา ทองศรี  [3] ระบบบริหาร
จดัการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; 
TMS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ซ่ึงก็คือ ความรวดเร็วและตน้ทุน
ท่ีประหยดัท่ีสุด องค์ประกอบของระบบการบริหารจดัการรถ
ขนส่งคือ การบริหารการจดัการดา้นขนส่งซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
วางแผนการด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหน่ึง คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation optimizer) 
มีหน้าท่ีช่วยการตดัสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินคา้และการจดั
วางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ 
การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจดัการใบ
ส่งสินค้า การเลือกเส้นทางท่ีประหยดัท่ีสุด (Routing) การใช้
รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ 
(Scheduling) การจัดสินค้าข้ึนรถแต่ละคัน (Loading) ล้วน
แลว้แต่เป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาในการวางแผนค่อนขา้งมาก 
หากตอ้งการให้ตน้ทุนค่าขนส่งต ่าสุด ดงันั้นระบบวางแผนการ
จดัส่งสินคา้จึงเขา้มาช่วยท าให้ผูว้างแผนสามารถวางแผนการ
จดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

TMS จะประกอบดว้ยฐานขอ้มูลท่ีส าคญั 
1) เส้นทางการวิ่งรถบรรทุก เช่น แผนท่ี GPS จุดจอด

พกัรถ ทางอนัตราย การจราจร เป็นตน้ 
2) กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้

เช้ือเพลิง ระยะทางวิ่งท่ีเหมาะสม ส ารับรถแต่ละคัน แต่ละ
ประเภท เป็นตน้ 

3) พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับข่ี เส้นทางท่ี   
ช านาญ ช่วงเวลาท่ีท างานได ้อตัราค่าจา้ง เป็นตน้ 

4) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการ
ส าหรับสินคา้/รถบางประเภท เส้นทางบางเส้นทางการขบัรถ
ให้ตรงประเภทใบขบัข่ี เป็นตน้ 

5) จุดหลกัและสถานท่ีแวะรับและส่งสินคา้ เช่น โรงงาน
ลูกคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ของลูกคา้ ท่าเรือท่าอากาศยาน ด่าน
ศุลกากรตามชายแดน เป็นตน้ 

6) ระบบการรับค าสั่ งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า 
จ  านวน ตน้ทาง-ปลายทาง เวลานดัหมายเป็นตน้ 

การเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการรถขนส่งต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใชจ่้าย เวลาในการเดินทาง
และความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้ งน้ีต้องพิจารณารวมถึงการ
เช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัระบบงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเพ่ือความ
ถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละความสามารถในการใชง้านไดจ้ริง 
ดงันั้ นการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ งาน 
โลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัยท่ีบริษัทควรใชใ้นการพิจารณา
ในการตัดสินใจลงทุนซอฟแวร์นั้ นควรพิจารณาตามหัวข้อ
ต่อไปน้ี 

1. สามารถป้องกนัหรือลดขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากมนุษย ์ 
2. ท าในส่ิงท่ีมนุษยท์  าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานาน

มาก เช่น การประมวลผลขอ้มูลต่างๆ 
3. ท าให้งานเร็วข้ึน สะดวกข้ึน และง่ายข้ึน 
4. การเพ่ิมมูลค่าและความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ จากการใช้

ระบบ เพราะจะเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูล และเพ่ิมความ
รวดเร็วในการติดตามงาน 

5. ความสามารถการแกไ้ขซอฟแวร์ดว้ยตนเอง 
6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ 
7. ตน้ทุนในการเป็นเจา้ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. ความเขา้กนัไดข้องซอฟแวร์กบัระบบการท างานของ

องค์กรหากผูป้ระกอบการสามารถน าระบบการบริหารการ
จดัการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นกิจกรรมการขนส่งของ
องคก์ร จะท าให้องคก์รสามารถบรรลุองคป์ระกอบของการส่ง
มอบแบบ 5Rs Delivery ดงัน้ี 

1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานท่ี 
2. Right Time: ตรงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
4. Right Quality: สินคา้ตรงตามคุณภาพท่ีตกลง 
5. Right Cost: การส่งสินคา้ตามราคาท่ีแข่งขนั 
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กรอบแนวคดิของการวจิัย  
 
 
 
 
วธิีวจิัยด าเนินงาน 
 5.1 การวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบการ
บริหารจดัการรถขนส่ง 
      การวิเคราะห์กระบวนการท างานจะอยู่ในรูปแบบ 
Data Flow Diagram ซ่ึงแสดงถึงกระบวนการท างานทั้งระบบ 
      

 
รูปท่ี 1 ผงักระบวนการท างาน DFD-Context Diagram  
ธนิตศกัด์ิ พุฒิพฒัน์โฆษิต 
 
 5.2 การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการรถขนส่งโดยได้
ท  าการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการขนส่งซ่ึง
สามารถท าการออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบมีดงัน้ี  
    5.1.1 การเปิดใบงานการขนส่ง เพ่ือเปิดใบงานของผู ้
ว่าจา้งการขนส่ง 
    5.1.2 มอบหมายงาน เพ่ือมอบหมายงานขบัรถและ 
จดัการรถท่ีจะมอบหมายท่ีจะให้ปฏิบติังาน 
    5.1.3 ปรับปรุงสถานะภาพขนส่ง เพ่ือใชใ้น 
สถานะภาพรับและใชใ้นสถานะภาพส่งสินคา้ 
    5.1.4 ท าค่าใชจ่้าย และปิดงาน เพ่ือใชบ้นัทึกค่าใชจ่้าย 
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งและปิดงานท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน 

   5.1.5 จดัท ารายงาน เพ่ือท ารายงานต่างๆเพ่ือน าเสนอ 
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 5.3 การวิเคราะห์ฐานโครงสร้างฐานขอ้มูลระบบ 
  เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างฐานขอ้มูลระบบการบริหาร
จดัการรถขนส่ง ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 2  ER-Diagram ส าหรับระบบการบริหารจดัการรถขนส่ง 
ธนิตศกัด์ิ พุฒิพฒัน์โฆษิต 
 
 5.4 การวิเคราะห์ส่วนออกแบบและปฏิสัมพนัธ์กบัระบบ 
  5.4.1 ผูว้่าจา้งจะแจง้รายละเอียดในการจา้งงานมายงั
ผูใ้ชร้ะบบ 
  5.4.2 ผูใ้ชร้ะบบจะด าเนินการเปิดใบงานเพ่ือจดังาน
การขนส่ง 
  5.4.3 พนักงานขนส่งเพ่ือรับงานเตรียมพร้อมท าการ
รับงานขนส่ง 
 

ขั้นตอนในการ
ด าเนินการขนส่ง 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบ 
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รูปท่ี 3 แสดงปฏิสัมพนัธ์กบัระบบการบริหารจดัการรถขนส่ง 
ธนิตศกัด์ิ พุฒิพฒัน์โฆษิต 
 
 5.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั ได้แก่ ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้
ท่ีด าเนินการในรูปแบบของการประสานความร่วมมือในการ
ขนส่งสินคา้ 
 5.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการพฒันาระบบการบริหาร
การจัดการรถขนส่ง และการจดัการฐานข้อมูลทั้ งหมด โดย
ผูใ้ช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูว้ิจัย และใช้ระบบฐานข้อมูล 
MySQL ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 
6. ผลการวจิัย  
 ผู ้วิ จัยได้ เสนอผลการพัฒน าและขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติงานของระบบการบริหารการจัดการรถขนส่ง โดย
ด าเนินการผลการพฒันาระบบโดยศึกษาจากรูปแบบของระบบ
การบริหารการจดัการรถขนส่งโดยมีรูปแบบดงัรูป  
 

รูปท่ี 4 แสดงรายละเอียดของระบบการบริหารการจัดการ
ขนส่ง  ธนิตศกัด์ิ พุฒิพฒัน์โฆษิต  
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลวิจัยเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารการจัดการรถ
ขนส่ง มีว ัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบวาง
แผนการบริหารจดัการพนกังานขบัรถ การออกใบงาน และการ
คิดค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพ่ือน ามาใชก้บักระบวนการเรียนการ
สอนซ่ึงได้พฒันาระบบตามผูป้ระกอบการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ผูท้  าการพัฒนาและออกแบบระบบผ่านระบบเว็บไซด์
และใช้โปรแกรมภาษาพีเฮชพี และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ
การบริหารการจดัการรถขนส่ง  
 
  เอกสารอ้างองิ 
        [1] ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, ช่อทิพย ์ลือไชยวุฒิ (2551.) 
รายงานการประชุมเชิงวิชาการประจ าปี ด้านการจัดการโซ่
อุปทานและโล จิส ติก ส์  เร่ือ ง  ก ารศึกษ าศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ไทยในการประสานความร่วมมือ
กันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน คร้ังท่ี 8 สาขาวิชา
เทคโนโลยโีลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 [2] นเรศร์ บุญเลิศ: พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและ
สารสนเทศ 
 [3] ปัทมา ทองศรี (2557.) ระบบบริหารจดัการการขนส่ง
สินคา้ (Transportation management system; TMS)  
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การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
วชิาโครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

Development of Web-based Instruction for Reviewon Data structures and algorithms 
For Undergraduate 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือพฒันาบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  วิชาโครงสร้าง
ขอ้มูลและอลักอริทึมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 2)เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
ดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชคื้อ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยั
เซาธ์อีสทบ์างกอก ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้าง
ขอ้มูลและอลักอริทึม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
38 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ  านวน 19 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน และ กลุ่ม ท่ี 2 จ  านวน 19 คน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี  คือ 
บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินคุณภาพของ
บทเรียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.35-0.75 ค่าอ  านาจจ าแนก 0.20-0.50 และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  ( t-test)แบบ 
dependent ผล ก ารวิ จัยพ บ ว่ า  บ ท เรี ยน ผ่ าน เค รื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนมีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดี 
(�̅� = 4.17)และด้านเทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดี (�̅� = 

4.31)บทเรียนผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั80.13/82.93 และผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05จึงเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั 

 
Abstract 

The  purposes  of  this  research  were  1) to  
development and find quality of Web-Based  instruction for 
review on Data structures and algorithms  subject. 2) to find 
efficiency 3) to make comparison of learning achievement 
pre-study and post-study of Web-Based Instruction for 
review. Sample used in this study were 2 classrooms of the 
undergraduate students in second semester 2016 selected by 
cluster sampling and divided by simple random sampling, 
the 2ndclassroom for study the efficiency of Web-Based  
Instruction for Review on Data structures and algorithms in 
Fundamental  Data structures and algorithms Subject  and 
the 1st classroom for comparison ofpre-study and post-study 
achievement by Web-Based Instruction for Review on Data 
structures and algorithms  in  Fundamental  Data structures 
and algorithms Subject. Tools for the research were 
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consistedthe quality evaluation form of Web Based 
Instruction Lesson and achievement test of learning with 
difficulty level ranging from 0.35 to 0.75, the 
discrimination level from 0.20 to 0.50 and the Reliability 
levels 0.83. Data were analyzes means, standard deviation, 
E1/E2formulaand t-test for related samples. The research 
result were 1) The quality of Web-Based Instruction for 
review lesson contents was at good level ( =4.17) and the 
technique of media production was at good level     

 =4.31) 2) Web-Based Instruction for review 
was effectual as E1/E2=80.13/82.93 and 3) Achievement of 
learning after using of Web Based Instruction Lesson was 
statistical significant higher than before learning at 0.05 
level. 
Web-based instruction for review, computer network, Data 
processing subject 

 
บทน า 
  ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั 
ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ป็น
อย่างมาก จนอาจกล่าวไดว้่าไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนั
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร(ICT : information and Communication Technology 
) ซ่ึงเป็นตวัแปรหลกัท่ีส าคญัในการบ่งช้ี และสามารถท านาย
อนาคตของประเทศว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด หาก
ประเทศใดท่ีมีศกัยภาพทางด้าน ICT สูง ประเทศนั้ นย่อมมี
ความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันเหนือกว่า
ประเทศท่ียงัลา้หลงัอยู่เช่นกนั ดงันั้นการสร้างคอมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เช่ือมโยงกนัทัว่โลกหรือท่ีเราเรียกว่า
อิน เทอร์ เน็ต  จึงมีบทบาท ท่ีส าคัญ และท าให้ เกิ ดการ
เปล่ียนแปลงต่อชีวิตประจ าวนัของเราหลายดา้นอยู่ทุกขณะ 
[1] ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดย
ภาพรวมแล้วในการพัฒนาทางด้าน  ICT จัดว่ ามีความ
เจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับหน่ึงๆเท่านั้ น ยงัต้องอาศัยการ
พัฒนาอย่างต่อ เน่ืองและจริงจัง โดยเร่ิมจาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 ได้ก  าหนดให้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพฒันาด้านเทคโนโลยี

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา ซ่ึงเป็นการน า ICT มาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาส่งผลให้
เกิดการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาในรูปแบบของส่ือท่ีใชใ้น
การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั [2] วิชาโครงสร้าง
ขอ้มูลและอลักอริทึม รหัสวิชา 103103 จ านวน 2หน่วยกิต จดัเป็น
รายวิชาหน่ึงในหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี เป็น
วิชาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ในขั้น
ของการประยุกต์การใชง้าน โดยในการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนจะต้องมีการบรรยายเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนและการ
ยกตัวอย่างเพ่ือให้ผูเ้รียนดูเป็นตัวอย่างประกอบกับเน้ือหาใน
บทเรียน ซ่ึงจากการสอบถามผูส้อนท่ีท าการสอนในรายวิชาน้ี
ร่วมกนัและผูเ้รียนจึงไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหาจาก
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน การปรับตวัของผูเ้รียน ความยาก
ง่ายในเน้ือหาวิชา และพ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่าง
กนั เม่ือผูส้อนท าการสอนแบบบรรยายพร้อมกบัให้ผูเ้รียนปฏิบติั
ตามไปดว้ยนั้น ผูส้อนตอ้งรอให้ผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตามไม่ทนั ผูเ้รียน
ท่ีท าผิดขั้ นตอน จึงท าให้ผูส้อนต้องช่วยผูเ้รียนแก้ไขปัญหา
ในทนัทีเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานในขั้นตอนต่อไปได ้และ
ท าให้ผู ้เรียนคนอ่ืนต้องรอจึงเกิดความเบ่ือหน่าย เน่ืองจาก
กระบวนการสอนไม่ต่อเน่ือง ผูเ้รียนบางคนเกิดความไม่เขา้ใจใน
บทเรียน เม่ือหมดคาบเรียนก็ไม่มีโอกาสท่ีจะซักถามเน้ือหาเร่ือง
นั้นๆ ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในดา้นเวลา ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
 จากปัญหาดงักล่าวจะเห็นไดช้ดัว่าผูเ้รียนตอ้งการส่ิงท่ีเขา้มา
ช่วยในการพฒันาศกัยภาพทางการเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน ผูว้ิจยัจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญ และสนใจท่ีจ าบทเรียนผ่านเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ หาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดทุ้กท่ี ทุก
เวลา ท่ีมีคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตได้ บทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประตูสู่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ 
ไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ยงัสามารถ
กลับไปทบทวนได้อีกตลอดเวลา และผู ้เรียนก็จะเกิด
แรงจูงใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึนท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
     1.เพ่ือพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ทบทวน  วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ทีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
     2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน วิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อลักอริทึม 
  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
      1. ผูส้อนได้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ทบทวน  วิ ช าโค รงส ร้ างข้อ มู ลและอัล ก อ ริ ทึ ม  ท่ี มี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
     2. ผูท่ี้สนใจจะได้น าแนวทางในการจัดท าบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน ไปสร้างเป็นส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพ่ือใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอนขององคก์รนั้นๆ 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
     ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัยและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 38 คนกลุ่มตวัอย่างซ่ึงไดม้าจากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จ านวน 38 คน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         เพ่ือทบทวน จ านวน 19 
คน และกลุ่มท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 
19 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
     1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนวิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ประกอบด้วยเน้ือหา ดังน้ี 
ความหมายของโครงสร้างขอ้มูล อารเรย ์ลิงลิตส์ คิว สแตก กราฟ 
ทรี 
      2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการทบทวน วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยแบ่ง
แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือ ประเมินดา้นเน้ือหา 
และประเมินดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 
      3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อลักอริทึม เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือกจ านวน 50 ขอ้มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.75 มีค่าอ  านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 
0.50 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 
 
ผลการวจิัย 
ตารางที่  1ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

ดา้นเน้ือหา 4.17 0.64 ดี 
ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 4.31 0.52 ดี 
บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน วิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดี(
=4.17,SD=0.64)และคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ืออยูใ่นระดบัดี 
( =4.31,SD=0.52)   
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  

การทดสอบ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ียร้อย

ละ 
เกณฑ ์

ระหว่างเรียน(E1) 50 24.04 80.13  80 
หลงัเรียน (E2) 50 24.88 82.93  80 
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนวิชา
โครงสร้างข้อ มูลและอัลกอริทึม มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการกบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์เท่ากบั80.13/82.93 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียน 

การทดสอบ 
n=30 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าทดสอบ 
t 

ก่อนเรียน 22.42 29.58 
9.87* 

หลงัเรียน 34.26 27.66 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (α = .05, df = 30, t = 
1.70) 
ผลสั มฤท ธ์ิทางก าร เรียนด้วยบท เรียนผ่ าน เค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภปิรายผล 

       1. ด้านการหาคุณภาพของบทเรียนผ่าน เค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหาและ
ดา้นเทคนิคผลิตส่ือ พบว่า บทเรียนมีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่
ในระดบัดี(=4.17)เน่ืองมาจากเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเหมาะสมกบั

ระดับความรู้ของผูเ้รียน และจากผลการประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิคการผลิตส่ือ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก ( =4.31)

ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนมีการ
กระตุน้ความสนใจดว้ยสี ขนาดขอ้ความและภาพเคล่ือนไหว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภโชค พานทอง[7]ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  
วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 2ผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพด้าน
เน้ือหาไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 แสดงว่าอยูใ่นระดบัดีมาก และดา้น
เทคนิคการผลิตส่ือ ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ซ่ึงแสดงว่าดา้นเทคนิค
การผลิตส่ืออยูใ่นระดบัดีมาก 
     2.ด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่าน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนไดค่้าประสิทธิภาพของกระบวนการ
ต่อค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์(𝐸1/𝐸2)เท่ากบั80.13/82.93 ซ่ึง
ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก  าหนดไว ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดท้  า
การคดัเลือกเน้ือหาวิชาโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็น
หลกัอีกทั้งยงัไดท้  าการคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความเท่ียงตรง  ค่า
ความยากง่าย  ค่าอ  านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ให้อยูใ่นเกณฑ์
ท่ีเหมาะสม และน ามาปรับปรุงแกไ้ขโดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระพร ศิริมาเ[8]ได้
วิจัยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน วิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ืองการสร้างงานฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟตแ์อคเซส ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผล
พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับf82.00/85.00 ซ่ึงไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด 
80/80 
     3.ดา้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน 
จ านวน 30 คน  โดยค่าเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 22.44 
คะแนน ค่าเฉล่ียแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 34.26 คะแนน จาก
การวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีเน่ืองจาก ผูว้ิจัยได้
ศึกษากรอบแนวคิดของBloom (Bloom,B.S.et.al.1972. อ้างใน
สุวรรณา  เบ็งทอง.2549:46) [6] คือ ด้านความรู้-ความจ า  ความ
เขา้ใจ  การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้และการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
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น ากรอบแนวคิดดงักล่าวน้ีมาปรับใชก้บับทเรียนโดยมีเน้ือหา
ท่ีเข้าใจง่าย มีภาพเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ อีกทั้ งนักเรียนยงัสามารถเรียน
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนไดอ้ย่าง
สะดวก ส่งผลให้คะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียนได้
คะแนนเป็นท่ีน่าพอใจ และเม่ือนัก เรียนได้เรียนแต่ละ
บทเรียนแลว้การท าแบบทดสอบหลงัเรียนนักเรียนสามารถ
ท าคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก  าหนดได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิติพร ศรีกาญจน์[9]ไดท้  าการสร้างบทเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนเร่ืองR-L R-C และ R-
L-C ใน ว งจ รไฟ ฟ้ าก ระ แส ส ลั บ  วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดลองพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดว้ยบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภนัตรี วงัสงค์[10]ไดท้  า
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการทบทวน 
เร่ืองการสร้างแอนิเมชั่นแบบโมชัน่ทวิน ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
      1.บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  
วิชาโครงสร้างขอ้มูลและอัลกอริทึมส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัย
เซาธ์อีสทบ์างกอก สามารถน าบทเรียนไปใชป้ระกอบเป็นส่ือ
การเรียนการสอนเพ่ือทบทวนได ้
      2.บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน 
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไม่จ ากดัเวลา และสถานท่ี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

      1.ควรส่งเส ริมให้ มีก ารพัฒนาบทเรียนผ่าน เค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนในรายวิชาต่างๆท่ีครูผูส้อนตอ้งการ
ให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง 
      2.เพ่ิมการน าเสนอในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียต่างๆ เช่น เกม 
สถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและกระตุ้นการ
เรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์ ประเมินหลกัสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัสูตร 
จ านวน 221 คน มีดงัน้ี อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 8 คน 
นกัศึกษา  จ  านวน 124 คน บณัฑิต จ านวน 53 คน นายจา้ง
บณัฑิตในสถานประกอบการ จ านวน 36 คน โดยเก็บขอ้มูลใน
ปีการศึกษา 2559 เคร่ืองมืองานวิจยั คือแบบสอบถาม มี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 0.736    
ผลการวิจยัพบว่า การประเมินหลกัสูตรรูปแบบซิปป์ (CIPP 

Model) คือ ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ 
และดา้นผลผลิต สรุปไดว้่าผลประเมินทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก มีดงัน้ี ดา้นบริบท คือ 1. วตัถุประสงคห์ลกัสูตร 
(Χ=4.02) 2. โครงสร้างหลกัสูตร (Χ=4.01) 3. เน้ือหาของ
หลกัสูตร (Χ=4.28) ดา้นปัจจยัน าเขา้ คือ 1. คุณสมบติัของผูเ้ขา้
ศึกษา (Χ=3.75) 2. วสัดุ ครุภณัฑ ์ สถานท่ี ในการศึกษา 
(Χ=3.82) ดา้นกระบวนการ คือ 1. กระบวนการจดัการเรียน
การสอน (Χ=4.04)  2. การวดัและประเมินผล   (Χ=4.23)  
ดา้นผลผลิต  คือ คุณลกัษณะบณัฑิตตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 
(Χ=4.42) 
 

ค าส าคญั: ประเมินหลกัสูตร   การประเมินรูปแบบซิปป์   

 

   
Abstract 

The purpose of  this research was  to  evaluation of   
Curriculum of  Bachelor of  Technology  Program in 
Photography and Film Technology at Rajamangala 
University of  Technology Krungthep.  The population were 
221 persons : 8 instructors , 124 students, 53 graduates and 
36 graduates’ supervisors or heads. The instrument used for 
collecting data was questionnaires at 0.736.  

The evaluation model used was CIPP model. Results of the 
study were that all 4 components (Context, Input , Process , 
Product) at high level.  For Context ,  1. curriculum objective  
(Χ=4.02) 2. curriculum structure   (Χ=4.01) 3. content 
(Χ=4.28). For Input, 1. properties of student (Χ=3.75) 2. 
instructional media and  learning  places   (Χ=3.82). For 
Process, 1.learning instructions (Χ=4.04)   2. evaluated 
(Χ=4.23). For Product, graduate qualifications   (Χ=4.42) 
 

Keywords: evaluation curriculum,  CIPP model 
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1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา  ได้
ก  าหนดกรอบพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา เพ่ิมเติมสาระในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพฒันาการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ก าหนดให้มีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสูตร 
ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน องคป์ระกอบท่ี 2 
บณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเ้รียน และองคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  โดย
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน มีตวับ่งช้ี 1.1 การ
บริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ี ขอ้ 11 
ให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดระดบั
ปริญญาตรี อีกทั้งส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ก าหนดให้หลกัสูตรตอ้งมีการพฒันาให้ทนัสมยั และปรับปรุง
คุณภาพดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่ง
นอ้ยทุกๆ 5 ปี  [1]  ทั้งน้ีหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)  
จะครบรอบประเมิน 5 ปี ใน พ.ศ.2559  ดงันั้นการด าเนินงาน
วิจยัคร้ังน้ี จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ือประเมิน
หลกัสูตรโดยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ทั้งน้ีเพ่ือใชร้ายงานผลใน
งานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เพ่ือผลจากงานวิจยั ใชเ้ป็นขอ้มูลแนวทางการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตร พ.ศ.2560  ไดอ้ยา่งมีทิศทางและคาดหวงัให้
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงพฒันาในล าดบัต่อไปนั้นสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร   

   
 

 1.2 ขอบเขตของการวจิัย   
กลุ่มประชากร คือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร จ านวน 221 

คน มีดงัน้ี อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 8 คน นกัศึกษา  
จ  านวน 124 คน บณัฑิต จ านวน 53 คน นายจา้งบณัฑิตใน
สถานประกอบการ จ านวน 36 คน รวบรวมขอ้มูลปีการศึกษา 
2559   
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
ประเมินหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

 
2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1  การประเมนิหลกัสูตร       
เตือนใจ เกตุษา  (2543)  กล่าวถึง  รูปแบบการประเมิน

หลกัสูตร ท่ีเรียกว่า ฟาย เดลตา้ แคปป้า (The Phi Delta Kappa 
Committee Model) ผูน้ าเสนอแนวคิด คือ สตฟัเฟิล บีม 
(Stuffle beam:1974)  ความมุ่งหมายการประเมิน คือ มีขอ้มูลท่ี
ให้ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ประกอบดว้ย การประเมิน 4 
ดา้น คือ   1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context 
Evaluation)   เช่น การประเมินวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 2) การ
ประเมินปัจจยั เบ้ืองตน้ (Input Evaluation)  เช่น  ผูเ้ขา้ศึกษาใน
หลกัสูตร  3) การประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
(Process Evaluation) เช่น  การจดัการเรียนการสอน 4) การ
ประเมิน ผลผลิต  (Product Evaluation) เช่น  การประเมินผลท่ี
เกิดจากการใชห้ลกัสูตร  ทั้งน้ีการประเมินผลตามแนวคิดน้ี   มี
ช่ือเรียกสั้นๆ ว่า   การประเมินแบบซิป (CIPP   Model)   [2]    

 
2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

สุภาพร ตรีนภา (2554) [3]  เร่ือง  การประเมินหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวิทยาการประกนัภยัและ
การบริหารความเส่ียง ศึกษาความคิดเห็นผูเ้รียน อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร/อาจารยผ์ูส้อน และผูท้รงคุณวุฒิ   ตามรูปแบบ CIPP 
Model ประเมินหลกัสูตร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบทของ
หลกัสูตร ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของหลกัสูตร ดา้นกระบวนการ
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บริหารจดัการหลกัสูตร/การบริการ และดา้นผลผลิตหลกัสูตร  
ผลการศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณ มีดงัน้ี   ดา้นบริบทหลกัสูตร    
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.61) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.45)  ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ
หลกัสูตรและการบริการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.65)  ดา้น
ผลผลิต อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.68)  สรุปผลภาพรวมทั้ง 4 
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.60)     
บงกช เอ่ียมช่ืน  ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ และพรทิพย ์ไชยโส 

(2556) [4] เร่ือง การประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ประชากร ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 3 คน อาจารย์

ผูส้อน 31 คน นกัศึกษา 9 คน มหาบณัฑิต  2 คน ผูบ้งัคบับญัชา

มหาบณัฑิต 1 คน ผลการศึกษา   มีดงัน้ี 1) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ไดแ้ก่ ปรัชญา วตัถุประสงค ์โครงสร้าง เน้ือหา อาจารย ์มีความ

เหมาะสม  2) ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการ

สอน การวดัและประเมินผล การบริหารหลกัสูตร มีความ

เหมาะสม  3) ดา้นผลผลิต มหาบณัฑิตมีคุณสมบติัตรงตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   

พศันีย ์นนัตา (2551) [2]  การประเมินหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์   ประชากร  คือ นกัศึกษา  95 คน บณัฑิต 18 คน 
อาจารยผ์ูส้อน 15 คน และผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้ของ
บณัฑิต 12 คน  ผลการวิจยัพบว่า  1. การประเมินองคป์ระกอบ
ของหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา เห็นว่าวตัถุประสงค์
และโครงสร้างของหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับบณัฑิต
เห็นว่า วตัถุประสงคแ์ละโครงสร้างของหลกัสูตร อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  2.การประเมินการด าเนินการหลกัสูตร นกัศึกษา 
เห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก และ
บณัฑิตเห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการของหลกัสูตร ส าหรับ
นกัศึกษาและบณัฑิต เห็นว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง และอาจารย์
ผูส้อนเห็นว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง  3. การประเมินผลผลิตของ
หลกัสูตร พบว่า บณัฑิตใชเ้วลา 4 ปี ในการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา จบการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00 

การประเมินคุณภาพการปฏิบติังานบณัฑิตนั้น เห็นว่าบณัฑิตมี
คุณภาพในการปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาอยู่
ในระดบัมาก 
โสภี  นิลรักษ ์ (2554) [5]  เร่ือง การประเมินหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 26 คน อาจารยผ์ูส้อน 86 คน และนกัศึกษา 114 
คน  ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลประเมินหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นบริบท และดา้น
ปัจจยัน าเขา้ และอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียว คือ ดา้น
ผลผลิต  2. ผลประเมินหลกัสูตร ดา้นเน้ือหาวิชาโดยรวม มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   อธิบายแต่ละดา้นดงัน้ี   ดา้น
บริบท 1. จุดประสงคห์ลกัสูตร อยูร่ะดบัดี  2. โครงสร้าง
หลกัสูตรและเน้ือหาหลกัสูตร อยูร่ะดบัดี ดา้นปัจจยัสนบัสนุน 
หลกัสูตร มีดงัน้ี 1. ความพร้อมของอาจารย ์  อยูร่ะดบัดี  2. 
ความพร้อมของนกัเรียน  อยู่ระดบัดี 3. ความพร้อมและความ
เหมาะสมของอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ส่ือวสัดุ
อุปกรณ์  อยูร่ะดบัดี  ดา้นกระบวนการ มีดงัน้ี 1. ความ
เหมาะสมการจดัการเรียนการสอน อยูร่ะดบัดี 2. การวดัและ
ประเมินผล อยูร่ะดบัดี  ดา้นผลผลิต มีดงัน้ี 1.ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการโดยรวม อยูร่ะดบัดี 2.ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน อยูร่ะดบัปานกลาง  
 

3. วธิีการด าเนินงาน  
มีขั้นตอนด าเนินงานดงัน้ี 
3.1 ศึกษาและรวบรวมตวัแปร   สังเคราะห์เอกสารและงาน 

วิจยั เพ่ือก าหนดตวัแปรท่ีเป็นประเด็นค าถามท่ีครอบคลุมการ
ประเมินตามแนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP   Model)     

3.2 สร้างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล   มีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 น าตวัแปรจากการสังเคราะห์เอกสาร มาก าหนด

ขอ้ค าถามทั้ง 4 ดา้น  คือ ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต   

ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามฉบบัร่าง น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)   

ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out)  
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค   เท่ากบั 0.736 
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ขั้นท่ี 4 จดัท าแบบสอบถาม รวบรวมจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร ในท่ีน้ีคือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร นกัศึกษา บณัฑิต 
และนายจา้งบณัฑิตในสถานประกอบการ              

 

4. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

4.1  สรุปผลการวจิัย ดงัน้ี  
   จากการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร จ านวน 

221 คน มีผลประเมิน แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท  ดา้น
ปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ดงัน้ี  

ตารางที ่1    ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อดา้นบริบท 
ส่วนวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 
ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 เขียนเป้าหมายพฒันา นกัศึกษา ได้
อยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  

4.07 0.32 มาก 1 

2 เป้าหมายพฒันานกัศึกษา 
ครอบคลุมความตอ้งการในการ
น าไปใชป้ระกอบอาชีพ 

4.02 0.16 มาก 2 

3 เป้าหมายพฒันานกัศึกษา สอดคลอ้ง
กบัสถานประกอบการตอ้งการ 

4.01 0.35 มาก 3 

4 เป้าหมายพฒันานกัศึกษา สอดคลอ้ง 
และทนัสมยัตามเทคโนโลยปัีจจุบนั 

3.99 0.29 มาก 4 

  ภาพรวม 4.02 0.28 มาก   

จากตารางท่ี 1 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นบริบท  ในส่วน
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

 ตารางที ่2    ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อดา้นบริบท 
ส่วนโครงสร้างหลกัสูตร 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 จ านวนหน่วยกิต  ตลอด
หลกัสูตร    

3.42 0.84 ปาน
กลาง 

6 

2 จ านวนหน่วยกิต กลุ่มศึกษา
ทัว่ไป 

3.49 0.79 ปาน
กลาง 

5 

3 จ านวนหน่วยกิต กลุ่ม
พื้นฐานวชิาชีพ    

4.24 0.50 มาก 3 

 

 

ตารางที ่2    (ต่อ)  
ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

4 จ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ
บงัคบั   

4.35 0.54 มาก 2 

5 จ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ
เลือก    

4.01 0.35 มาก 4 

6 จ านวนหน่วยกิต   กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์วชิาชีพ 

4.57 0.55 มาก
ที่สุด 

1 

  ภาพรวม 4.01 0.59 มาก   

จากตารางท่ี 2 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นบริบท  ในส่วน
โครงสร้างหลกัสูตร  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ตารางที ่3    ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อดา้นบริบท 
ส่วนเน้ือหาหลกัสูตร 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 ภาพรวมเน้ือหาดา้นทฤษฎี  
สามารถน าไปใชป้ระกอบ
อาชีพได ้  

4.31 0.64 มาก 4 

2 ภาพรวมเน้ือหาดา้นปฏิบติั 
สามารถน าไปใชป้ระกอบ
อาชีพได ้  

4.49 0.50 มาก 2 

3 ภาพรวมของเน้ือหา ส่งเสริม
การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

4.24 0.50 มาก 5 

4 ภาพรวมของเน้ือหา ส่งเสริม
การน าไปประยุกตใ์ชง้าน  

4.35 0.54 มาก 3 

5 ภาพรวมของเน้ือหา ส่งเสริม
การบูรณาการความรู้ขา้ม
ศาสตร์  

3.78 0.55 มาก 6 

6 
ภาพรวมเน้ือหา ส่งเสริมการ
พฒันานักศึกษาตามเป้าหมาย
หลกัสูตร 

4.52 0.55 มาก
ที่สุด 

1 

  ภาพรวม 4.28 0.54 มาก   

จากตารางท่ี 3 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นบริบท  ในส่วน
เน้ือหาหลกัสูตร ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที ่4  ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส่วนคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา      
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 ความเหมาะสมต่อการ
ก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้ขา้
ศึกษา ในหลกัสูตร   

4.00 0.63 มาก 2 

2 พื้นฐานความรู้  ผลการเรียน
โดยเฉลีย่ของผูเ้ขา้ศึกษา   ใน
หลกัสูตร   

3.47 1.16 ปาน
กลาง 

3 

3 ความพร้อมในการเตรียมตวั
เขา้สู่อาชีพ ดา้นการจดัเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน ผูเ้ขา้ศึกษา  
ในหลกัสูตร   

4.37 0.52 มาก 1 

4 ความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ 
รายไดผู้ป้กครองในการ
สนับสนุนการเรียนของผูเ้ขา้
ศึกษา  ในหลกัสูตร     

3.15 0.82 ปาน
กลาง 

4 

  ภาพรวม 3.75 0.78 มาก   

จากตารางท่ี 4 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้  ส่วน
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา   ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ตารางที ่5  ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส่วนวสัดุ ครุภณัฑ ์ สถานท่ี 
ส าหรับใชใ้นการศึกษา 
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 ความเหมาะสมของห้องเรียน
ต่อจ านวนนักศึกษา  

3.97 0.64 มาก 2 

2 ความเหมาะสมของ
ห้องปฏิบตัิการต่อจ านวน
นักศึกษา   

3.56 1.07 มาก 3 

3 ความเหมาะสมของวสัดุฝึก
ในภาคปฏิบตัิ    

4.40 0.53 มาก 1 

4 ความเหมาะสมของเอกสาร 
ต ารา ประกอบการเรียน 

3.33 0.70 ปาน
กลาง 

4 

  ภาพรวม 3.82 0.74 มาก   

จากตารางท่ี 5 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้  ส่วน

วสัดุ ครุภณัฑ ์ สถานท่ี ส าหรับใชใ้นการศึกษา ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ตารางที ่6  ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นกระบวนการ   ส่วนกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
เรียนเน้ือหาวชิาตามความ
ตอ้งการ 

3.97 0.64 มาก 3 

2 ส่งเสริมให้นักศึกษา เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจาก
วทิยากร หรืออาจารยพ์ิเศษ ที่
มีความเช่ียวชาญดา้นงาน
อาชีพ 

3.89 1.09 มาก 4 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์ท างานจริง 
เพื่อเตรียม ความพร้อมต่อการ
ประกอบอาชีพ 

4.62 0.53 มาก
ที่สุด 

1 

4 ส่งเสริมให้นักศึกษา ไดศึ้กษา
ดูงานในสถานประกอบการ 
เพื่อไดเ้รียนรู้การประยุกตใ์ช้
งาน 

4.20 0.55 มาก 2 

5 ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้
ประมวลความรู้ และทกัษะ 
เพื่อสร้างสรรคผ์ล   งานผลิต
ส่ือที่มีคุณค่า ใชป้ระโยชน์ต่อ
สังคมได ้  

3.52 0.59 มาก 5 

  ภาพรวม 4.04 0.68 มาก   

จากตารางท่ี 6 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นกระบวนการ   ส่วน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก 
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ตารางที ่7 ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นกระบวนการ   ส่วนการวดัและประเมินผล  
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 นักศึกษาไดรั้บทราบ
ล่วงหน้าเก่ียวกบัเกณฑว์ดั
และประเมินผล แต่ละ
รายวชิา 

4.28 0.55 มาก 2 

2 มีการวดัและประเมินผล ที่
พฒันาความคิดวเิคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค ์  

4.01 0.91 มาก 5 

3 มีการวดัและประเมินผล ใน
ภาคปฏิบติั  ทั้งแบบรายคน
และรายกลุ่ม 

4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

1 

4 

มีการวดัและประเมินผล ที่
ส่งเสริมการประยุกตใ์ช้
ความรู้และทกัษะในงาน
อาชีพ 

4.26 0.46 มาก 3 

5 

มีการวดัและประเมินผล ที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันานักศึกษา ของ
หลกัสูตร 

4.07 0.69 มาก 4 

  ภาพรวม 4.23 0.63 มาก   

จากตารางท่ี 7 แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นส่วนการวดัและ
ประเมินผล  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่8 ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นผลผลิต  ส่วนคุณลกัษณะของบณัฑิตตาม
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร  
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวชิาชีพ   

4.40 0.49 มาก 4 

2 มีความรู้ ความเขา้ใจ การ
ประยุกตใ์ชใ้นวชิาชีพ มี
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน  

4.48 0.67 มาก 3 

3 วเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์
ต่าง ๆ และประยกุตค์วามรู้
เพื่อแกปั้ญหาได ้

4.49 0.53 มาก 2 

ตารางที ่8  (ต่อ) 
ที่ รายการ Χ  S.D. ระดบั อนัดบั 

4 มีความรับผดิชอบในหน้าที่ 
ต่อตนเองและสังคม  

4.22 0.51 มาก 6 

5 วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือ 
สาร ใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศได ้ 

4.39 0.63 มาก 5 

6 มีทกัษะในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และมีคุณภาพ 

4.53 0.59 มาก
ที่สุด 

1 

  ภาพรวม 4.42 0.57 มาก   

จากตารางท่ี 8  แสดงผลประเมินหลกัสูตร จากความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประเมินดา้นผลผลิต   ส่วน
คุณลกัษณะของบณัฑิตตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตร ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

4.2 อภปิรายผล 

จากผลสรุปของการประเมินหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ ใชรู้ปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) คือ ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต สรุปไดว้่าผลประเมินทั้ง 4 ดา้น
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  อยา่งไรก็ตาม ผลประเมินดา้นบริบท 
ในส่วนของโครงสร้างหลกัสูตร มีผลประเมินประเด็นจ านวน
หน่วยกิตในภาพรวมของหลกัสูตร และจ านวนหน่วยกิต  กลุ่ม
ศึกษาทัว่ไป มีผลประเมินระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะของบณัฑิตและนายจา้งของบณัฑิตในสถาน
ประกอบการ ให้ความเห็นตรงกนัว่าควรปรับลดจ านวนหน่วย
กิตและรายวิชาให้นอ้ยลง เพ่ือให้นกัศึกษามีเวลาในการท างาน
ท่ีมอบหมายในส่วนงานนอกเวลา หรือหาประสบการณ์ดา้น
วิชาชีพเพ่ิมเติม  นอกจากน้ีผลประเมินประเด็นเหล่าน้ี มีความ
สอดคลอ้งกบัผลประเมินความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ในดา้น
ผลผลิต  ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตร ท่ี
ประเมินรายขอ้ว่า บณัฑิตมีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด สืบเน่ืองมาจากหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   
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สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ เป็นหลกัสูตร
สหกิจศึกษา ซ่ึงสนบัสนุนให้นกัศึกษาเรียนรู้การปฏิบติังาน
จริงในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ดงันั้นขอ้มูล
ประเด็นต่าง ๆ จากงานวิจยัน้ี    จึงสามารถน าไปใชใ้นการ 
บริหารงานหลกัสูตร เช่น จดัท าหลกัสูตรสหกิจศึกษาต่อไป 
และพิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้นอ้ยลง เพ่ือสนบัสนุน
การเพ่ิมเวลาให้นกัศึกษาไดเ้รียนรุ้นอกชั้นเรียนมากข้ึน  

4.3 ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
      การประเมินหลกัสูตร เป็นงานท่ีมีความส าคญั และเป็น
หนา้ท่ีของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลเพ่ือ
การบริหารหลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพ ตอ้งด าเนินการทุกระยะ
อยา่งต่อเน่ือง เช่น ทุกปีการศึกษา และตามรอบการใชง้าน
หลกัสูตรทุก 5 ปี เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้น ามาใชเ้ป็นแนวทาง
เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร ท่ีจะพฒันานกัศึกษาได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีความ
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อภาวะการ
มีงานท าของบณัฑิตท่ีจะจบการศึกษาจากแต่ละหลกัสูตร      
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาตวัแบบในการ
ตรวจจบัการลกัลอบใชบ้ริการโทรศพัทบ์นโครงข่ายเอ็นจีเอ็น 
โดยใช้ตวัแบบนาอีฟเบยเ์ซียนและตวัแบบโครงข่ายประสาท
เทียมมาประยุกต์ โดยใช้ตัวแบบนาอีฟเบยเ์ซียนส าหรับการ
ค านวณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้าให้กับตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียม และไดท้  าการปรับปรุงในส่วนของการตดัสินใจ
โดยอาศยัขอ้มูลในอดีตของการเกิดการลกัลอบใชใ้นแต่ละเลข
หมายประกอบ ในการทดลองไดท้  าการน าขอ้มูลการโทรของผู ้
ให้บริการรายหน่ึงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 2014 มาเป็น
ข้อมูลในการฝึกหัด  และใช้ข้อ มูลปี ค.ศ. 2015 ถึงเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2016 ในการทดสอบ โดยในการฝึกหัดพบว่า
จ านวนโหนดซ่อนของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ 4 โหนดและพบว่าสามารถตรวจจับการ
ลกัลอบใชไ้ดถู้กตอ้ง 96.43 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคญั: ระบบตรวจจบั, วีโอไอพี, ตวัแบบโครงข่ายประสาท 
                 เทียม, ตวัแบบนาอีฟเบยเ์ซียน 
 

Abstract 
 This article aims to develop fraud detection model 
on Next Generation Network. The model was designed using 

Naïve Bayesian and Artificial Neural Network model. The 
Naïve Bayesian model is used to calculate the input data for 
the Artificial Neural Network model. The fraud decision 
model was improved by using each fraud numbering 
historical data. The experimental training data set of one 
service provider is used from 2013 to 2014. The testing data 
set is used from 2015 to June 2016. The appropriate hidden 
node of Artificial Neural Network on training step is 4 nodes 
with 96.43 percent accuracy on testing step. 
 
Keywords: Detection System, VoIP, Artificial Neural   
                   Network Model, Naïve Bayesian Model 
 

1. ค าน า 
 ระบบตรวจจับการลักลอบใช้บริการนับเป็นส่วน
หน่ึงท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบนัมี
การพัฒนาระบบตรวจจับในหลากหลายแขนงเพ่ือป้องกัน
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ในระบบการให้บริการทางโทรคมนาคม
ก็เช่นกัน ได้มีการพัฒนามาใช้โครงข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล ท าให้ผูใ้ช้งานสามารถโทรได้ในราคาประหยดั 
ช่วยลดตน้ทุนให้องคก์ร แต่เน่ืองดว้ยเทคโนโลยดีงักล่าวอยูบ่น
โลกของอินเทอร์เน็ต ท าให้ประเด็นเร่ืองความปลอดภยันบัเป็น
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ปัจจยัหน่ึงท่ีทางผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการตอ้งพิจารณา  โดย
การพฒันาระบบตรวจจับการลักลอบใช้บริการโทรศพัทใ์น
ระยะแรกเป็นการพฒันาระบบตรวจจบัการลกัลอบใชบ้ริการ
บนโครงข่ายเอ็นจีเอ็น [1] โดยอาศยักระบวนการพ้ืนฐานใน
การตรวจจับ ได้แก่ ระยะเวลาการโทรเกินปกติ การโทรไป
ประเทศกลุ่ม เส่ี ยง การโทรเกินกว่ าค่ามาตรฐาน ท่ี ทาง
ชุมสายโทรศพัทก์  าหนด การเปล่ียนแปลงไอพีแอดเดรสเพ่ือใช้
บริการอย่างหลากหลาย เป็นต้น โดยพบว่าระบบสามารถ
ตรวจจับในกรณีท่ีกล่าวมาได ้100% แต่ความถูกต้องในการ
ตรวจจบัต ่ามาก คือ อยูท่ี่ 5.61% เน่ืองดว้ยมีบางกรณีเป็นการใช้
งานจากลูกคา้จริง เช่น มีการโทรไปยงัประเทศกลุ่มท่ีมีราคาค่า
โทรสูงจริง หรือมีการโทรเป็นระยะเวลานานจริง ซ่ึงส่งผลให้
ความถูกตอ้งในการพิจารณาว่าเป็นกรณีเกิดการลกัลอบใชต้ ่า
มาก 
 จากปัญหาการตรวจจบัพบความถูกตอ้งน้อยมาก ใน
บทความน้ีจึงได้ท  าการพัฒนาตัวแบบในการตรวจจับการ
ลกัลอบใชบ้ริการบนโครงข่ายเอ็นจีเอ็น โดยใชต้วัแบบนาอีฟ
เบยเ์ซียนและตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมมาประยกุต์ โดย
ใชต้วัแบบนาอีฟเบยเ์ซียนส าหรับการค านวณเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
น าเข้าให้กับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม และได้ท  าการ
ปรับปรุงในส่วนของการตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลในอดีตของ
การเกิดการลกัลอบใชใ้นแต่ละเลขหมายประกอบ  
 ในส่วนของผลการทดลองการประยุกต์ตัวแบบนา
อีฟเบยเ์ซียนและตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม รวมถึงการ
ปรับปรุงในส่วนของการตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลในอดีตของ
การเกิดการลักลอบใช้ในแต่ละเลขหมายประกอบพบว่า
สามารถตรวจจบัไดแ้ม่นย  าถึง 96.43 เปอร์เซ็นต์ 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 เอ็นจีเอ็น (NGN: Next Generation Network) [2] ถูก
นิยามโดย ITU-T ว่า คือ เครือข่ายแบบแพ็คเกจ (packet-based) 
โดยมีพ้ืนฐานจากเทคโนโลยีวีโอไอพี (VoIP: Voice over 
Internet Protocol) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการน าสัญญาณเสียงมา
ผสมกบัสัญญาณขอ้มูล เพ่ือส่งไปบนระบบเครือข่ายไอพี โดย

เอ็นจีเอ็นสามารถรองรับบริการอนัหลากหลายในการส่ือสาร
โทรคมนาคมได้ และสามารถเช่ือมต่อใช้โครงข่ ายส่ือสาร
ความเร็วสูงได้หลากหลายและไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการท่ีมีความแตกต่าง ทั้งยงัรองรับการใช้
งานแบบเคล่ือนท่ี สามารถเขา้ใชโ้ครงข่ายไดทุ้กหนแห่ง 
 โครงข่ายประสาทเทียม (ANN: Artificial Neural 
Network) [3] เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือจ าลองการ
ท างานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย ์ดว้ยเหตุผลท่ีจะ
สร้างเคร่ืองมือในการรู้จ  าและการอุปมานความรู้ โดยตวัแบบ
โครงข่ายประกอบด้วยส่วนโหนดข้อมูลน าเข้า (Input node) 
ส่วนโหนดซ่อน (Hidden node) ส่วนข้อมูลส่งออก (Output 
node) และส่วนของเส้นเช่ือมต่อ (Connection) ดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1 แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 

 

 นาอีฟเบย์เซียน (Naive Bayesian) [4] เป็นวิ ธีการ
เรียนรู้ท่ีใช้พ้ืนฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยในการ
เรียนรู้ ซ่ึงมีการบนัทึกค่าท่ีไดจ้ากการสังเกต จากนั้นจะน าตัว
แบบมาหาว่าสมมติฐานใดมีความถูกต้องท่ีสุด ข้อดีคือเรา
สามารถใชข้้อมูลและความรู้ก่อนหน้า (Prior knowledge) เข้า
มาช่วยในการเรียนรู้ไดด้ว้ย โดยในการเก็บขอ้มูลใหม่ๆเขา้มา
ทุกคร้ังจะมีการปรับปรุงสมมติฐานในทุกๆคร้ังเพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประเมิน  
 
2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมในหัวข้อ การ
ตรวจหาการโทรท่ีผิดปกติส าหรับเครือข่ายมือถือ [5] น าเสนอ
โดย Qayyum และคณะ ไดท้  าการทดลองโดยดูจากพฤติกรรม
การใชง้านของผูใ้ช ้วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีจะทดสอบผล
ของโครงข่ ายด้วยจ านวนโหนดซ่อน  (Hidden Node) ท่ี
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แตกต่างกัน โดยโครงข่ายประสาทเทียมท่ีได้พัฒนาข้ึน
ประกอบด้วยข้อมูลน าเข้า 14 โหนด และข้อมูลส่งออก 1 
โหนด หลังจากการทดสอบแบบถดถอยและวิเคราะห์ ใน
งานวิจัยไดพ้บความเป็นจริงว่าจ  านวนนิวรอลในชั้นซ่อนนั้ น
หากมีจ านวน 5 โหนดจะเหมาะสมท่ีสุด 
 การประยุกตก์ารจ าแนกดว้ยนาอีฟเบยเ์ซียนในหัวขอ้ 
ระบบป้องกันการลักลอบในระบบโทรคมนาคมด้วยการ
จ าแนกนาอีฟเบย์เซียน [6] น าเสนอโดย Lun-feng โดยใช้
ขอ้มูลระยะเวลาการโทร ความถ่ีในการโทร ขอ้มูลอตัราการใช้
งาน ระดบัของลูกคา้ มาประกอบในการค านวณโดยใชข้อ้มูล
ในอดีตมาท าการพยากรณ์โดยพบว่ามีอัตราการตรวจจับได้
มากกว่า 90% 
 
3. การด าเนินการ 
 ในการออกแบบตวัแบบไดน้ าตวัแบบนาอีฟเบยเ์ซียน
เป็นตัววิ เคราะห์ข้อ มูล เบ้ืองต้นเพ่ือท าการคัดกรองและ
ประมวลผลเพ่ือน าเขา้สู่ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยตวั
แบบท่ีไดท้  าการออกแบบดงัรูปท่ี 2 เร่ิมจากการน าขอ้มูลน าเขา้
จากฐานขอ้มูล CDR Collector ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตาราง
ท่ี 1 ในส่วนของตวัแบบท่ีท าการออกแบบประกอบไปดว้ย  
 
3.1 ตัวแบบประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้น (Pre-process Data 
Model) 
 ในส่วนของตวัแบบการประมวลผลเบ้ืองตน้มีการน า
ขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 มาท าการประมวลผล โดย
จะท าการค านวณค่าโทร และการค านวณประเภทการโทรโดย
อา้งอิงจากตารางท่ี 2 
 

 
รูปที ่2 ตวัแบบ NB-ANN ท่ีท  าการออกแบบ 

ตารางที ่1 รายละเอียดขอ้มูลจาก CDR Collector เพ่ือน ามาใช้
ส าหรับการพยากรณ์ 

ข้อมูล ความหมาย ตวัอย่าง 
startTime เวลาท่ีท าการโทร 2016-26-06 

T15:57:34.8+0700 
aNumber เลขหมายตน้ทาง 6621053000 
bNumber เลขหมายปลายทาง 00985291270508 
duration ระยะเวลาการโทร (s) 25 
callID รหัสอา้งอิงการโทร 87dfe6bfef60190ba 
inRoute เส้นทางตั้งตน้ IMS 
outRoute เส้นทางส้ินสุด OFFNET, INTL 
prefix 001/009+รหัส

ประเทศ+รหัสพ้ืนท่ี  
0098529XXX 

callPrice ราคาค่าโทร (บาท) 154 
callTime ช่วงเวลาท่ีโทร (24H) 23 
callTo ประเภทการโทร International 

 

ตารางที ่2 รูปแบบในการค านวณประเภทการโทร 
ต้นทาง ปลายทาง ประเภทการโทร 

IMS IMS Onnet (โทรในโครงข่าย) 
IMS OFFNET_NATL NATL (โทรในประเทศ) 
IMS OFFNET_INTL INTL (โทรต่างประเทศ) 

 
โดย  IMS คือ ชุมสายท่ีให้บริการเลขหมาย 
OFFNET_NATL คือ ชุมสายภายในประเทศนอกโครงข่าย 
OFFNET_INTL  คือ ชุมสายระหว่างประเทศนอกโครงข่าย 
 รูปแบบท่ีไดห้ลงัประมวลผลมีรายละเอียดดงัน้ี 
aNumber คือ หมายเลขตน้ทาง 
DateTime คือ วนัท่ีท าการโทร 
Amt_of_National_Call คือ จ านวนการโทรในประเทศ 
Amt_of_National_Duration คือ ระยะเวลาการโทรในประเทศ 
Amt_of_National_Call_Price คือ ราคาค่าโทรในประเทศ 
Amt_of_risk_country คือ การโทรไปประเทศกลุ่มเส่ียง 
IS_Fraud คือ ค่าส าหรับระบุว่าเป็นการลกัลอบใชห้รือไม่ 
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 ส าหรับการโทรไปต่างประเทศและการโทรใน
โครงข่ายจะใชต้วัยอ่ว่า InterNational และ Onnet ตามล าดบั 

 
3.2 ตวัแบบนาอฟีเบย์เซียน (Naïve-Bayesian Model) 
 ในส่วนของตัวแบบนาอีฟเบยเ์ซียน มีหน้าท่ีในการ
คดักรองขอ้มูลท่ีได้รับมาจากส่วนของการประมวลผลขอ้มูล
เบ้ืองตน้ โดยในการค านวณประกอบดว้ย 
 
3.2.1 ท าการประเมนิค่าประเภทการโทรภายในประเทศ 
 ค านวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการลักลอบใช้ใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดระดบัของจ านวนการโทรในประเทศ 
P(Fraud|nCallNAT)= P(Fraud) 

∏ 𝑃(nCallNATi|Fraud)

∀𝑖

 

                   = P1                                                    (1) 
 ค านวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการลักลอบใช้ใน
เหตุการณ์ท่ี เกิดระดับของระยะเวลาการโทรในประเทศ 
P(Fraud|duraNAT)= P(Fraud) ∏ 𝑃(duraNATi|Fraud)

∀𝑖

 

                  = P2                                                     (2) 
 ค านวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการลักลอบใช้ใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดระดบัของราคาการโทรในประเทศ 
P(Fraud|priceNAT)= P(Fraud) 

∏ 𝑃(priceNAT
i
|Fraud)

∀𝑖

 

                                = P3                                                    (3)                                               
𝑆𝑢𝑚𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑁𝐴𝑇)   =   ∑ 𝑃𝑖

3
𝑖=1                                        (4) 

WnCallNAT= 
P1

SumWeight(NAT)
                                                    

(5) 
WduraNAT= 

P2

SumWeight(NAT)
                                                     

(6) 
WpriceNAT= 

P3

SumWeight(NAT)
                                                    

(7) 
Output

NAT_Data
=⌈∑ (Input

i
 x Wi)∀i ⌉                                  (8) 

โดย  Output
NAT_Data

  คือค่าท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยปัจจยัท่ีมี
ผลของการโทรในประเทศ 
SumWeight(NAT)  คือค่าผลรวมความน่าจะเป็นท่ีเกิดการ
ลกัลอบใชใ้นแต่ละเหตุการณ์ของการโทรในประเทศ 

WnCallNAT  คือค่าน ้ าหนกัจ านวนการโทรในประเทศ 
WDuraNAT  คือค่าน ้ าหนกัระยะเวลาการโทรในประเทศ 
WcallPriceNAT   คือค่าน ้ าหนกัราคาการโทรในประเทศ 
nCallNATFraud คือจ านวนคร้ังการลกัลอบโทรภายในประเทศ 
nCallFraud  คือจ านวนคร้ังของการเกิดการลกัลอบใชท้ั้งหมด 
nCallNATi คือจ านวนการโทรระดบั Low, Medium, High   
PriceNATi คือราคาค่าโทรระดบั  Low, Medium, High  
DuraNATi คือระยะเวลาระดบั Short, Medium, Long  
 
3.2.2 ท าการประเมนิค่าประเภทการโทรไปต่างประเทศ 
 ท าการค านวณในลกัษณะเดียวกบัหัวขอ้ 3.2.1 โดย
เปล่ียนเป็นขอ้มูลการโทรไปต่างประเทศ จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
Output

INTL_Data
=⌈∑ (Input

i
 x Wi)∀i ⌉                                 (9) 

โดย Output
INTL_Data

  คือค่าท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยปัจจยัท่ีมี
ผลของการโทรไปต่างประเทศ 
 
3.2.3 ท าการประเมนิค่าประเภทการโทรภายในโครงข่าย 
 ท าการค านวณในลกัษณะเดียวกบัหัวขอ้ 3.2.1 โดย
เปล่ียนเป็นขอ้มูลการโทรภายในโครงข่าย จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
Output

ONT_Data
=⌈∑ (Input

i
 x Wi)∀i ⌉                                (10) 

โดย  Output
ONT_Data

  คือค่าท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยปัจจยัท่ีมี
ผลของการโทรในโครงข่ายเดียวกนั 
 จากการค านวณข้างต้นจะท าให้ได้ค่าข้อมูลน าเข้า
ใหม่ไปยงัตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมดงัรูปท่ี 3  
 

 
รูปที ่3 การเขา้ออกของขอ้มูลส าหรับตวัแบบนาอีฟเบยเ์ซียน 

 
3.3  ตัวแบบ โครง ข่ ายป ระสาท เที ยม  (Artificial Neural 
Network Model) 
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 ในส่วนของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมจะท า
หน้าท่ีในการค านวณขอ้มูลน าเขา้ท่ีไดรั้บมาจากตวัแบบนาอีฟ
เบยเ์ซียนและขอ้มูลการตดัสินใจจากภายนอก โดยขอ้มูลน าเขา้
ท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการฝึกหัดและทดสอบดงัรูปท่ี 4 เป็นการ
ฝึกหัดและทดสอบเพ่ือเลือกจ านวนโหนดซ่อนท่ีเหมาะสม ใน
การฝึกหัดนั้นจะมีการบนัทึกเขา้ไปยงัตารางขอ้มูลเลขหมายท่ีมี
การใชง้านจริงจากเจา้ของเลขหมายกรณีท่ีเคยตรวจจบัไดแ้ละ
ยนืยนัการใชง้านจริงจากลูกคา้ 
 

 
รูปที ่4 ขอ้มูลส าหรับตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียม 

 
4. ผลการด าเนินการ 
 ในขั้นตอนการฝึกหัดได้น าข้อมูลการใช้งานในปี 
ค.ศ. 2013 ถึง 2014 และใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2015 ถึงมิถุนายน 
2016 จ านวน 1,430,480 แถวในการทดสอบ พบว่ากรณีการใช้
เฉพาะตัวแบบการตรวจจบัด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (วิธี 
ANN) จ  านวนโหนดซ่อนท่ีเหมาะสมคือ 3 โหนด มีความถูก
ตอ้งอยู่ท่ี 5.75 % ในกรณีของการใชต้วัแบบการตรวจจบัดว้ย
นาอีฟเบยเ์ซียนและโครงข่ายประสาทเทียม (วิธี NB-ANN 
with Whitelist) พบว่าจ านวนโหนดซ่อนท่ีเหมาะสมอยู่ ท่ี 4 
โหนด ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 96.43 % โดยผลการทดลองดงัรูปท่ี 5 
 
5. สรุปผลการด าเนินการ 
 จากการทดลองจะพบว่าการประยุกต์ตัวแบบการ
ตรวจจบัดว้ยการประยกุตต์วัแบบนาอีฟเบยเ์ซียนและโครงข่าย
ประสาทเทียมรวมทั้งมีการใช้ข้อมูลเลขหมายท่ีมีการใช้งาน
จริงจากเจา้ของเลขหมายกรณีท่ีเคยตรวจจบัได ้(วิธี NB-ANN 
with Whitelist) สามารถตรวจจับได้แม่นย  าถึง  96.43 % 
แตกต่างจากการใชต้ัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมเพียงอย่าง

เดียว ซ่ึงสามารถตรวจจับได้แม่นย  าเพียง 5.75 % จากการ
ประยุกต์ตัวแบบดังกล่าวกับงานนั้ นพบว่าการเพ่ิมการ
ตรวจสอบขอ้มูลการใชง้านของเจา้ของเลขหมายในอดีต ส่งผล
ต่อการพยากรณ์ไดแ้ม่นย  าข้ึนเป็นอยา่งยิง่ 
 ส าหรับงานในอนาคตอาจมีการใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัลูกคา้ เช่น ขอ้มูลประวติัการช าระเงิน ระดบัความน่าเช่ือถือ 
รวมถึงการจดักลุ่มลูกคา้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิด
การลกัลอบใชง้านโทรศพัทบ์นโครงข่ายเอ็นจีเอ็นเพ่ิมเติม 

 

รูปที ่5 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนโหนดซ่อนและ % 
ความถูกตอ้งของแต่ละวิธี 
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บทคดัย่อ 
 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลบา้นสา อ าเภอแจ้
ห่ม จงัหวดัล าปาง งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชก้ระบวนการประเมิน
แบบฮิวริสติก ตามหลกั Usability โดยใชห้ลกัการ 10 ขอ้ของเจ
คอป เนลเซนเพ่ือค้นหาปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  
โดยการหาข้อแก้ไขและปรับปรุงการออกแบบและการ
น าเสนอเวบ็ไซตใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการใชง้าน
กบักลุ่มผูใ้ชง้าน ส าหรับงานวิจยัน้ีใชห้ลกัการ 10 ขอ้ของการ
ประเมินแบบฮิวริสติกในการประเมินและมุ่งประเด็นไปท่ี
หน้าท่ีหลักของระบบคือ ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลนักเรียน การ
แสดงสถิติการอ่านหนงัสือของนกัเรียน การแสดงหนงัสือตาม
หมวดหมู่หนังสือ การคน้หาหนังสือและการเปิดอ่านหนังสือ 
เป้าหมายของการประเมินน้ีคือระบุปัญหาด้านความสามารถ
การใช้งานของระบบภายในอินเตอร์เฟสของระบบ จากการ
วิเคราะห์ปัญหาดา้นความสามารถในการใชง้านระบบ พบว่า
ระบบมีพ้ืนท่ีของปัญหาอยู่ 6 พ้ืนท่ีและท าการจดัอันดบัความ
รุนแรงของปัญหาและความง่ายต่อการแก้ไขของปัญหา 
Usability ของระบบ รวมทั้ งน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ปัญหา 

ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาและน าไปช่วยในการวางแผนใน
การจดัการปัญหาท่ีพบ   
 
ค าส าคญั: การประเมินแบบฮิวริสติก, ปัญหาดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน, ระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ 
 

Abstract 
 e -Library System Development,Ban sa ,Chaehom 
District Non-formal and informal Education Center, This 
research evaluated the use of a heuristic based on the 
principles of Usability by ten heuristics of Jacob Nielsen for 
finding performance problems for applications. The fix and 
improve for the design and presentation of website to 
consistent with the requirements and usability to user groups. 
For this research, ten heuristics were used, focusing on the 
core functionalities of System: data of book and student, the 
statistics show a reading of students, display book's data by 
type of book, Search a book and open book for reading. The 
goal of this assessment is to identify problems in the usability 
of the system within the interface of the system. The analysis 
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of the usability problems in the system. Found that a area of 
problems in eleven areas and are ranked according to the 
severity of the problem and ease to fix the Usability 
problems. This research will be used to the results of the 
assessment to analysis the problem, Including suggestions to 
solve problems and to help plan for handling problems.    
 
Keywords: Heuristic evaluation, Usability problems,  
    e-Library System 
 

1. บทน า (Introduction) 
 งานวิจัยน้ีจะอธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมิน
แบบฮิวริสติก และการคน้หาปัญหาดา้นการใชง้านระบบของ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลบา้นสาฯ ซ่ึงการด าเนินงานมี 
3 ขั้นตอน คือขั้นตอนตอนแรกเป็นการอธิบายขอ้มูลผลิตภณัฑ์
และกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ช้งาน และขั้ นตอนท่ีสอง เป็นการ
อธิบายเทคนิคการประเมินแบบฮิวริสติกและเป้าหมายเฉพาะ
ของงานวิ จัย น้ี และประเมินแบบ ฮิว ริส ติก  ด้วยวิ ธีก าร 
walkthough ส่วนขั้นตอนสุดทา้ยจะท าการสรุปปัญหาหลักท่ี
ส าคัญท่ีได้จากการประเมินแบบฮิวริสติกและท าการส ารวจ
รายละเอียดของปัญหาท่ีพบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเฉพาะแลว้ท า
การจดัระดบัความรุนแรงและผลกระทบต่อประสบการณ์ของ
ผูใ้ชง้าน โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการคน้พบ
ปัญหาในการใช้งานผ่านการประเมินแบบฮิวริสติก [4] ของ
ระบบฯ โดยประเมินจากอินเตอร์เฟสของระบบเพ่ือค้นพบ
ปัญหาทางดา้นการใชง้าน 

2. ข้อมูลผลติภณัฑ์ (Product Information) 
2.1 ค าอธิบายรายละเอยีดผลติภณัฑ์ (Product Description) 
 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบ้านสาฯ เป็น
ระบบท่ีให้บริการผ่านเครือข่ายสาธารณะซ่ึงสามารถใช้งาน
ผา่นเวบ็บราวเซอร์ ผูใ้ชง้านท่ีเป็นครูสามารถเขา้จดัการขอ้มูล
นักเรียนของตนเอง และจัดการข้อมูลหนังสือในรูปแบบ 
eBook โดยสามารถอัพโหลดไฟล์ eBook เข้าสู่ระบบแล้วท า

การเผยแพร่หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ให้กับนักเรียนของตนเอง
หรือนักเรียนกลุ่มอ่ืนท่ีใช้งานระบบ รวมไปถึงการตรวจสอบ
การสถิติการเขา้อ่านหนงัสือของนกัศึกษาท่ีตนรับผดิชอบ ส่วน
ผูใ้ช้งานท่ีเป็นนักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้า เปิดอ่าน
หนังสือ โดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาหนังสือท่ีตอ้งการหรือเขา้ไปดู
หนงัสือตามหมวดหมู่ท่ีตอ้งการ  
2.2 กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน 
 กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คือ ครูและนักศึกษาระดบัมธัยม
ตน้และปลายของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง จ านวน 64 
คน 
3. เทคนิคการประเมินแบบฮิวริสติก  (Heuristic Evalution 
Technique) 
3.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การประเมินแบบฮิวริสติกด้วยวิธีการตรวจสอบ
ความสามารถด้านการใช้งานระบบเป็นวิธีการค้นหาปัญหา
ดา้นการใชง้านระบบของส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การประเมิน
แบบฮิวริสติก [1] เก่ียวข้องกับชุดการประเมินขนาดเล็ก ท่ี
น ามาใช้ในการตรวจสอบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ และการ
ตดัสินใจท่ีตระหนักถึงหลกัการความสามารถดา้นการใชง้าน
ของผูใ้ช้เป็นหลัก โดยทั่วไปจะเรียกเทคนิคน้ีว่า  Discount 
usability [2] ซ่ึงเป็นการประเมินแบบฮิวริสติกจะอนุญาตให้ผู ้
ประเมินท าการค้นหาปัญหาด้านการใช้งานระบบในตัว
โปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้เวลาช่วงบ่ายภายในวนัเดียว 
หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายของการทดสอบผูใ้ช้งานจะมีราคาแพง
และขอบเขตกวา้งมากข้ึน ซ่ึงสามารถตรวจสอบปัญหาดา้นการ
ใช้งานโดยผ่านการประเมินแบบฮิวริสติก การด าเนินการ
ประเมินแบบฮิวริสติก ผูป้ระเมินจะท าการเปรียบเทียบชุดของ
หลกัการด้านความสามารถในการใช้งานเฉพาะท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้ากับส่วนต่อประสานของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของงานในระบบท่ีเกิดข้ึนจริง ผูป้ระเมิน
อาจจะท างานเป็นรายบุคคล หรือ รวบรวมปัญหาท่ีพบภายหลงั 
หรือ อาจจะประเมินผลของแต่ละคนในเวลาเดียวกนั โดยเน้น
การประเมินแบบแบบฮิวริสติกท่ีแตกต่างกนั   
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3.2 เป้าหมายเฉพาะของงานวจิัย 
 งานวิจยัน้ีใชผู้ป้ระเมิน 3 คน และใชชุ้ดการประเมิน
แบบฮิวริสติก 10 ขอ้ เพ่ือท าการค้นหาปัญหาด้านการใชง้าน
ระบบในส่วนต่อประสานของระบบฯ โดยการประเมินจะมุ่ง
ประเด็นท่ีหน้าท่ีหลักของระบบ คือ ข้อมูลหนังสือ ข้อมูล
นกัเรียน การแสดงสถิติการอ่านหนงัสือของนกัเรียน การแสดง
หนังสือตามหมวดหมู่หนังสือ การคน้หาหนังสือและการเปิด
อ่านหนังสือ ผูป้ระเมินจะเตรียมผลการค้นหาปัญหาส าหรับ
การประเมินแบบฮิวริสติกเป็นรายบุคคลอยู่  2 คน และผู ้
ประเมินทั้ง 3 คนจะท าการประเมินแบบฮิวริสติกร่วมกนัดว้ย
วิธีการ walk-through ระบบหรือผลิตภัณฑ์  เป้าหมายของ
งานวิจัยน้ีคือการระบุข้อบกพร่องในการใช้งานท่ีส าคัญใน
ระบบโดยใชเ้ทคนิคการประเมินแบบฮิวริสติก เม่ือปัญหาดา้น
ความสามารถในการใชง้านถูกระบุ ปัญหาเหล่าน้ีจะถูกน ามา
จดัล าดับความส าคัญ พ้ืนท่ีท่ีถูกเลือกจะถูกตรวจสอบต่อไป
ผา่นการทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้าน ระบบ ในการประเมินแบบ
ฮิวริสติกจะใชห้ลกัการ 10 ขอ้ของเจคอป เนลเซน [5] ในการ
ประเมิน ดงัน้ี 
ตารางที ่1: หลกัการ 10 ขอ้ท่ีใชป้ระเมินแบบฮิวริสติก 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
1 Visibility of System status 
2 Match between system and real world 
3 User Control and freedom 
4 Consistency and Standards 
5 Error prevention 
6 Recognition rather than recall 
7 Flexibility and efficiency of use 
8 Aesthetic and minimalist design 
9 Help users recognize, diagnose, recover from 

errors 
10 Help and documentation 

 

3.3 การจัดล าดับความส าคญัของปัญหา 
 เพ่ือความเข้าใจผลกระทบของปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมิน งานวิจัยน้ีจะก าหนดระดับความรุนแรงของปัญหา

ตามหลกัการของ usability และความง่ายในการแกปั้ญหา การ
จัดอันดับความรุนแรงของปัญหาท่ีกระทบต่อความถ่ีของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความง่ายในการแก้ปัญหาเก่ียวข้องกับผูใ้ช้
สามารถแกปั้ญหาการใชง้านระบบดว้ยตวัเองไดแ้ละคงทนต่อ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ผลของการจดัอันดับของทั้งสองประเด็นจะ
ถูกน ามาใชใ้นการจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนท่ีปัญหาท่ีพบ
และน าเสนอแต่ละประเด็นปัญหาของพ้ืนท่ีท่ีถูกพิจารณา โดย
ในการน าเสนอรายละเอียดการจัดอนัดบัของความรุนแรงของ
ปัญหาและความง่ายในการแก้ปัญหาใช้หลักการจัดอันดับ
ความความรุนแรงส าหรับปัญหาดา้นความสามารถการใชง้าน
ของเจคอป เนลเซน [3] ดงัตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางที ่2: การจดัอนัดบัความรุนแรงของปัญหา 

อนัดบั ค าอธิบาย 
0 ไม่มีปัญหาของการใชง้าน 
1 ไม่รุนแรงยงัไม่จ าเป็นตอ้งแกไ้ข 
2 ปัญหาเล็กนอ้ย อาจเกิดข้ึนบ่อยมากข้ึน การแกไ้ข

ให้ความส าคญัอยูร่ะดบัต ่าในเวอร์ชัน่ต่อไป 
3 ปัญหารุนแรงกบัการใชง้าน เกิดข้ึนบ่อย ผูใ้ชไ้ม่

สามารถรู้วิธีการแกไ้ขปัญหา  
4 ภยัพิบติัของการใช ้ผูใ้ชไ้ม่สามารถแก้ไขปัญหา

ได ้ตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาก่อนปล่อยตวัซอฟตแ์วร์ 
 

ตารางที ่3: การจดัอนัดบัความง่ายในการแกไ้ขปัญหา 
อนัดบั ค าอธิบาย 

0 ปัญหาสามารถแกไ้ขง่ายมาก สามารถแกไ้ขโดย
สมาชิกของทีม 1 คนได ้ก่อนปล่อยตวัซอฟตแ์วร์ 

1 ง่ายต่อการแกไ้ขปัญหา เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
อิน เตอ ร์ เฟส ท่ี เฉพ าะ เจาะจงและ มีวิ ธี ก าร
แกปั้ญหาท่ีชดัเจน 

2 ตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะแกไ้ข ตอ้งมีทีมงานของ
นักพฒันาท่ีจะด าเนินการเปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะ
ปล่อยถดัไปหรือแกปั้ญหาไม่ชดัเจน 

3 ยากท่ีจะแกไ้ข ตอ้งใชค้วามพยายามในการพฒันา
ก่อนปล่อยตวัซอฟตแ์วร์ การแกปั้ญหาอาจจะไม่
ชดัเจนทนัทีหรืออาจจะตอ้งน าท่ีประชุม 
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4. สรุปผลการประเมนิระบบแบบฮิวริสตกิ 
 หลงัจากท่ีไดท้  าการประเมินแบบฮิวริสติกของระบบ 
สามารถระบุปัญหาได้ 6 พ้ืนท่ีท่ีขัดแย ้งต่อหลักการด้าน
ความสามารถในการใช้งานของระบบ สามารถแสดงผลดัง
ตารางท่ี 4  
 

ตารางที ่4: แสดงปัญหา การจดัล าดบัความรุนแรงและง่าย
ต่อการแกปั้ญหา 

# ปัญหา ระดบั
ความ
รุน 

แรง 

ระดบั
ความ
ง่าย 

หัวขอ้ 

ฮิว    
ริสติก 

ค า 

อธิบาย 

1 ไม่
สามารถ
มองเห็น
สถานะ
ของระบบ 

3 1 #1 การแสดง
ความกา้วหนา้
ของการ
ด าเนินการ
ระบบ 

2 ความไม่
สอดคลอ้ง
กนัของ
ปุ่ม 

1 0 #4 ไม่สอดคลอ้ง
กนัของปุ่ม
ของการ
จดัการขอ้มูล 

3 ไม่ยดืหยุน่
ในส่วน
การท างาน 

3 2 #7, 
#8 

ไม่ยดืหยุน่ใน
ส่วนการ
คน้หา 

4 ไม่มีส่วน
การท างาน
ของ help 

3 2 #10 ไม่มีหน้าของ 
help เพ่ือช่วย
ผู ้ใ ช้ ใน ก าร
แกปั้ญหา 

5 ไม่มีการ
ป้องกนั 
error
รูปแบบ
ไฟลข์อ้มูล 

3 2 #5, 
#9 

การป้องกนั
ขอ้ผดิพลาด
ในการท างาน
ของระบบ 

# ปัญหา ระดบั
ความ
รุน 

แรง 

ระดบั
ความ
ง่าย 

หัวขอ้ 

ฮิว    
ริสติก 

ค า 

อธิบาย 

6 ค าอธิบาย
ในการ
คน้หาไม่
สามารถ
รับรู้และมี
ความ
เหมาะสม  

3 1 #6, 
#7 

การแสดง
Labelไม่ส่ือ
ต่อการรับรู้
เพ่ือใชง้าน
ของผูใ้ช ้ 

 
จากตารางท่ี  4 ได้น าเสนอปัญหาท่ีพบ ท าการ

จดัล าดบัความส าคญัปัญหาความรุนแรงของปัญหาและง่ายต่อ
การแก้ปัญหาจากการประเมินแบบฮิวริส ติก  และน ามา
วิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงและมีความส าคญัต่อการแกปั้ญหา 
โดยปัญหาท่ีส าคัญมีอยู่  5 พ้ืนท่ี ท่ีต้องน ามาวิเคราะห์และน า
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป  
3.4 การระบุพ้ืนทีปั่ญหา 
3.4.1 การไม่สามารถมองเห็นสถานะของระบบ 
ปัญหา 
 ในการอัพโหลดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใช้
เวลาประมาณ 1 – 5 วินาที หรืออาจมากกว่านั้น แลว้แต่ขนาด
ของไฟล์  ซ่ึ งในการอัพโหลดระบบไม่ มี ส่ วนของการ
ด าเนินการแสดงแถบความกา้วหนา้ในการอพัโหลดไฟล์ 
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
 ในการแก้ปัญหาเวลาอัพโหลดไฟล์ให้ระบบมีการ
แสดงรูปแถบสถานะของการด าเนินการอัพโหลดไฟล์และ
แสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์ให้กบัผูใ้ชท้ราบถึงความกา้วหน้าได้
ชดัเจนข้ึน 
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3.4.2 การไม่ยืดหยุ่นในส่วนการท างาน 
ปัญหา 
 การคน้หาหนงัสือไม่ยดืหยุน่ต่อการง่ายในการคน้หา
เน่ืองจากการคน้หาตอ้งเลือกหมวดหนังสือก่อน โดยท่ีหมวด
หนังสือนั้นแสดงเป็นเมนูท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีผดิพลาดของ
ผูใ้ชใ้นการด าเนินการคน้หาได ้
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
 ในก ารแก้ ปัญ หาให้ แสดงหมวดหนั งสื อ เป็น 
ComboBox ไวข้า้งช่องกรอกค าคน้หา เพ่ือให้ผูใ้ช้เลือกใชใ้น
การคน้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 
3.4.3 ไม่มส่ีวนการท างานของ help 
ปัญหา 
 ระบบไม่มีหน้าของระบบให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ช้
เพ่ือท าการคน้หาวิธีการแกปั้ญหาเฉพาะท่ีพบในการด าเนินงาน 
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
 ในการแกปั้ญหาท าการเพ่ิมในส่วนของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูใ้ช้งาน โดยสร้างเป็น icon ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกใน
แถบเมนู แล้วแสดงหน้าต่าง ให้ผูใ้ช้ได้ค้นหาวิธีใช้งานใน
ระบบท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
3.4.4 ไม่มกีารป้องกนั error 
ปัญหา 
 ในการอพัโหลดไฟลข์อ้มูลท่ีเป็นภาพระบบไม่มีการ
ตรวจเช็ครูปแบบไฟลภ์าพท่ีถูกตอ้งก่อนอพัโหลดท าให้ไฟล์ท่ี
ไดอ้าจจะไม่ใช่ไฟลภ์าพท่ีถูกตอ้ง 
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
 ในการแก้ปัญหาให้ท  าการแก้ไขในส่วนการอัพ
โหลดไฟลรู์ปภาพให้มีการตรวจสอบนามสกุลของไฟลภ์าพให้
ถูกตอ้งก่อนอพัโหลด 
3.4.5 ค าอธิบายในการค้นหาไม่มคีวามเหมาะสม 
ปัญหา 
 ในหน้าแสดงสถิติการอ่านของนักเรียน หน้าช่อง
คน้หาไม่มีการแสดงขอ้ความอธิบายหน้าช่องคน้หาให้ชดัเจน
ว่าผูใ้ชไ้ม่สามารถกรอกค าท่ีใชค้น้หาตามเง่ือนไขของระบบ 
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 

 ท าการแกไ้ขโดยไม่แกไ้ขค าอธิบายหน้าช่องค้นหา
ให้ชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย 

4. สรุป 
 จากงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นท่ีความเข้าใจ การเรียนรู้และ
ความง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ช้เป็นหลัก โดยใช้หลักการ
ประเมินแบบฮิวริสติก 10 ขอ้ของเจคอป เนลเซน ท าการแสดง
จ านวนปัญหาเฉพาะของปัญหาดา้นการใชง้าน ซ่ึงปัญหาท่ีได้
ถูกค้นพบจ านวน 6 พ้ืนท่ีปัญหาและท าการจัดอันดับความ
รุนแรงและความง่ายต่อการแก้ปัญหา ท าให้เราสามารถระบุ
พ้ืนท่ีของปัญหาเฉพาะได้ 5 พ้ืนท่ีและถูกน ามาพิจารณาเพ่ือ
แก้ปัญหาโดยค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีปัญหาเป็นแบบเชิงลึกและเน้นด าเนินการแก้ปัญหา
พิจารณาถึงผูใ้ช้เป็นส าคัญ โดยเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านก่อนท าการประเมินแบบฮิว
ริสติก พบว่าผูใ้ช้ความพึงพอใจระบบโดยเฉล่ีย 3.43 อยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังจากท าการประเมินแบบฮิวริสติกและ
ปรับปรุงระบบตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าผูใ้ชค้วาม
พึงพอใจระบบโดยเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีพัฒนาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวด้วยบาร์โค้ดสองมิติใน
พ้ืนท่ีตราด, จนัทบุรี และระยอง  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างใช้แบบสุ่ม
อย่างง่ายจ านวน 400 คน เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิ จัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความสะดวก
และง่ายต่อการใชง้านกบัผูใ้ชง้าน  ผลความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ี ใช้งานมี ค่าเฉ ล่ี ยเท่ ากับ  4.46 มีส่ วน เบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.31 คิดเป็นร้อยละ 89.14 อยู่ในระดับมาก  
และประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ท่ีพัฒน า ข้ึน ย ังตรงต าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 
ค าส าคญั: สารสนเทศ  การท่องเท่ียว  ระบบ  บาร์โคด้  สองมิติ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to develop the 
information system for tourism using two dimensional 
barcode in Trad, Chantaburi and Rayong provinces. The 
samples, consisted of 400 peoples. The instrument was a  
5 rating scale questionnaire. The statistics used were mean, 
percentage and standard deviation. The result found that the 
system was convenient and easy to use for user.  

The samples were satisfied the system at a good level. Also, 
the developed system performance meets defined objectives. 
 
Keywords: Information, Tourism, System, Barcode, Two 

Dimensional 
 
 

1. บทน า 
 การท่องเท่ียวเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทและ

ความส าคัญส าห รับประเทศไทย ในการน ารายได้จาก

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้สู่ประเทศไทยและนักท่องเท่ียวท่ีเป็น

ชาวไทยเอง ท าให้มีรายไดห้มุนเวียนให้กบัระบบเศรษฐกิจเป็น

จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจา้งแรงงานและการสร้างกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น โฮมสเตรย์  บริการโรงแรม สินคา้

การเกษตร และหัตถกรรมสินคา้ทอ้งถ่ิน ยงัเป็นกลไกท่ีส าคญั

ในการกระจายรายได ้และสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย  

ดา้นภูมิศาสตร์ของไทยท่ีมีความสวยงาม และความหลากหลาย

ในแหล่งท่องเท่ียวทั้ งทะเลและภูเขา ด้านความเป็นมิตร  

ความมีน ้ าใจ  และรอยยิ้มของคนไทย รวมถึงด้านความ

ปลอดภัย  ท  าให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้

ความสนใจไวว้างใจ ในการเดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

จงัหวดัภูมิภาคตะวนัออก ซ่ึงในภูมิภาคน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
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นิยมและมีช่ือเสียงมากมาย เช่น เกาะชา้งในจงัหวดัตราด  การ

ไหวพ้ระนมัสการส่ิงศกัด์ิบนเขาคิชฌกูฎในจังหวดัจันทบุรี 

และการเท่ียวเกาะเสม็ดท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัระยอง  เป็นต้น  

นกัท่องเท่ียวทุกคนต่างตอ้งการเก็บบนัทึกภาพความประทบัใจ

กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเองได้ไปเยือน ซ่ึงปัจจุบนัการใช้งาน

โทรศพัท์มือถือต่างมีคุณสมบติัรองรับการถ่ายภาพท่ีมีความ

คมชัดเก็บรายละเอียดไดม้ากเม่ือเทียบกับกลอ้งถ่ายรูปทัว่ไป  

พร้อมรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้สืบค้นหา

ขอ้มูลความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้ทนัที เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกมากข้ึนในการอ่านขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคยงั

ส ามารถ ใช้แอพพลิ เคชั่น ท่ีนั ก ท่อ งเท่ี ยว มีอ ยู่แล้วบน

เคร่ืองโทรศพัทอ่์านข้อมูลบาร์โคด้สองมิติเพ่ือเช่ือมต่อไปยงั

ระบบสารสนเทศในแหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัท าบาร์โคด้สองมิติได ้

อีกทั้ งเป็นการเพ่ิมช่องทางการบริการข้อ มูลให้มาก ข้ึน  

ซ่ึ งเทคโนโลยีบ าร์โค้ดสองมิ ติ เป็น เทคโนโลยี ท่ี มีการ

ตอบสนองท่ีรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมใชใ้นทัว่โลก สามารถพบ

เห็นไดท้ัว่ไปรวมถึงในแอพพลิเคชัน่ของสังคมออนไลน์ 

 จากความส าคญัขา้งตน้ทีมผูว้ิจยัจึงน าเทคโนโลยขีอง

ระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว

ดว้ยบาร์โคด้สองมิติในภูมิภาคตะวนัออก  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์

การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวด้วย

บาร์โค้ดสองมิติในพ้ืนท่ีจังหวดัตราด, จันทบุรี และระยอง  

เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถใชง้าน

เขา้ถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน 

 

2. ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียว  คือการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไป
ยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน  
เท่ียวชม เพลิดเพลินหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ใดท่ีไม่ใช่ 
การประกอบอาชีพ [1]  

 บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง (Barcode) เป็นเคร่ืองหมาย
แทนข้อมูลชนิดหน่ึงท่ีเคร่ืองจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง 
(Optical Machine-Readable) ซ่ึงขอ้มูลนั้นมกัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ
ท่ีมนัติดอยู ่บาร์โคด้โดยแรกเร่ิมใชรู้ปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" 
คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นท่ีมีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ  
วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซ่ึงรูปแบบน้ีอาจเรียกว่า  
เชิงเส้น หรือ หน่ึงมิติ (1D) ก็ได ้เวลาต่อมามีการพฒันารูปแบบ
เป็นจุดส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม และรูปแบบทางเรขาคณิตอ่ืน ๆ 
ใน  สองมิ ติ  (2D) ถึ งแม้ระบบสองมิ ติ น้ี ใช้สัญ ลักษ ณ์ ท่ี
หลากหลาย โดยรวมก็ย ังคงเรียกว่ าบาร์โค้ดอยู่ เช่น เดิม 
บาร์โคด้ดั้งเดิมอ่านด้วยเคร่ืองกราดภาพดว้ยแสงชนิดพิเศษท่ี
เรียกว่าเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ [2] 
 
2.2 การท างานของบาร์โค้ด 

          เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด จะท างานโดยแยกความกวา้ง
ระหว่างพ้ืนท่ีมืดและพ้ืนท่ีสว่างออกมาเป็นรหัสตัวเลข เม่ือ
แสงจากเคร่ืองอ่านบาร์โคด้มากระทบบาร์โคด้ในลกัษณะวาง
พาดขวาง แสงสะท้อนท่ีออกจากเส้นมืดจะน้อยกว่าแสงท่ี
สะทอ้นออกจากพ้ืนท่ีสว่าง เคร่ืองอ่านบาร์โคด้จะแปลงแสง
สะท้อนน้ีเป็นรหัสไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ เคร่ืองมือ
จดัเก็บขอ้มูลแบบพกพามีบาร์โคด้บางแบบท่ีมีการตรวจสอบ
ความ ถูกต้องของบาร์โค้ด โดยมีการค านวณเลขตรวจสอบ 
(Check Digit Calculation) และแสดงค่านั้ น  ๆ  มาท้ายของ
ขอ้มูลท่ีอ่านได ้เช่น บาร์โคด้ในแบบ UPC/EAN และการอ่าน
บ า ร์ โ ค้ ด จ ะ แ ส ด งผ ล ทั้ ง ก าร อ่ าน ป ก ติ แล ะผ ล ข อ ง 
การเปรียบเทียบของการ ตรวจสอบบาร์โค้ด และเม่ือพบ
ขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลในตวับาร์โคด้  เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ หรือ
โปรแกรมท่ีใช้พิมพ์บาร์โค้ดจะแสดงข้อผิดพลาดดังกล่าว
ออกมา เพ่ือท าการแกไ้ข และให้ท  าการอ่านบาร์โคด้หรือพิมพ์
บาร์โค้ดใหม่อีกคร้ัง บาร์โค้ดในแต่ละแบบมีรูปแบบของ
ลกัษณะแท่งบาร์โค้ดท่ีแต่งต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดของ
แท่งบาร์โคด้ ลกัษณะการจดัวางตวัอกัษร/ตวัเลข วิธีการบนัทึก
ขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของบาร์โคด้ และอ่ืน ๆ แต่
โดยทั่วไปแล้วผู ้ใช้งานมักจะสนใจคุณสมบัติการใช้งาน
มากกว่าขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของบาร์โคด้นั้น ๆ [3] 
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2.3 วธิีด าเนินการวจิัย 
 โครงการวิจยัน้ีไดแ้บ่งขอบเขตของการท าโครงการ
ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  
นักท่องเท่ียวท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวดัตราด, จันทบุรี และ
ระยอง  จ  านวน 8,974,761 คน [4] และกลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบสุ่ม
อยา่งง่ายจ านวน 400 คน 
2.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  เน้ือหาท่ีก าหนดศึกษามุ่งเน้นใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.3.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว
ดว้ยบาร์โคด้สองมิติ 
   3.2.2.2 ศึกษาแนวทางการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเท่ียวดว้ยบาร์โคด้สองมิติในเขตจงัหวดัตราด, จนัทบุรี 
และระยอง 
2.3.3 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  ผูว้ิจยัท  าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด, จนัทบุรี และระยอง เท่านั้น 
2.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาท าการวิจยัทั้งหมด 12 เดือน  
2.3.5 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
   ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  ระดับ
การศึกษา  สถานภาพสมรส 
   ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent Variable) คื อ  ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ยบาร์โคด้สองมิติในพ้ืนท่ีตราด 
จนัทบุรี และระยอง 
 
2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ย
บาร์โคด้สองมิติ และการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ข้ึนมา 1 ชุด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 
2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดัตราด, จนัทบุรี และระยอง เท่านั้นโดยใชเ้คร่ืองมือ

ไดส้ร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงมีล  าดบัขั้นตอนของการท าวิจยัดงัภาพท่ี 1 วิธีการวิจยั  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 : วิธีการวิจยั 
 
2.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูปในการประมวลผล จากนั้น
จึงน าข้อมูลท่ีได้มาแปลผลแล้วท าการบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิว เตอ ร์โดยใช้ค่ าส ถิ ติ   ค่ าร้อยละ ค่ าเฉ ล่ี ย  และ 

การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพฒันาระบบสารสนเทศ 

ติดตั้งระบบ 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง 
การใชร้ะบบสารสนเทศ 

เพื่อการท่องเที่ยวดว้ยบาร์โคด้สองมิติฯ 
 

ปรับปรุงและแกไ้ขระบบสารสนเทศ 

สรุปและวิจารณ์ผล 

พฒันาและติดตั้งระบบ 

ทดสอบการท างาน 
ของระบบ 

บนัทึกและจดัเก็บขอ้มูล 

ปรับปรุงระบบ 
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ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบ โดยวดัระดบัเป็น 5 ระดบั 

 

3. ผลการวจิัย 
 ทีมผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศตาม
ขั้นตอนท่ีได้ออกแบบไวต้ามหลักการพฒันาระบบท าให้ได้
ระบบดังภาพท่ี 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวด้วย
บาร์โค้ดสองมิติ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
สามจังหวดัท่ีได้ท  าการศึกษาไว ้หากต้องการจัดการข้อมูล
ระบบสารสนเทศสามารถเขา้สู่ระบบล็อกอินดว้ยช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหัสผ่าน จึงสามารถเข้าเพ่ิมเติมข้อมูลสารสนเทศ แก้ไข 
ปรับปรุงขอ้มูลไดด้งัภาพท่ี  3 การเพ่ิมขอ้มูลภาพ QR Code 
 

 

ภาพที ่2 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ยบาร์โคด้
สองมิติ 

 

 

ภาพที ่3 : การเพ่ิมขอ้มูลภาพ QR Code 

ตารางที ่1: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้าน 

รายการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.ความง่ายในการใชง้านระบบ 3.89 0.99 
2.ความง่ายในการเรียกใชง้านฟังกช์นั 3.93 0.98 
3.ความเหมาะสมในการใชข้นาด
ตวัอกัษร 3.90 0.99 
4.ความเหมาะสมของการใชรู้ปแบบ
อกัษร 4.92 0.30 
5.ความเหมาะสมในการใชพ้ื้นหลงั 4.91 0.32 
6.ความเหมาะสมของขอ้ความส่ือสาร
ให้เขา้ใจง่าย 4.96 0.24 
7.ความเหมาะสมของต าแหน่งช่อง
การป้อนขอ้มูล 4.93 0.29 
8. ความเหมาะสมของค าแนะน าการ
ใชง้านระบบ 4.27 0.81 
9.ความเหมาะสมในการก าหนดรหัส
และรหัสผา่น 4.98 0.15 
10.ระบบสามารถแจง้เตือนขอ้ความ
เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด 3.47 1.29 
11.ความเร็วในการแสดงผล 4.44 0.50 
12.ความเร็วในการท างานของ
โปรแกรมในภาพรวม 4.91 0.38 

สรุปผล 4.46 0.31 
  

จากตาราง ท่ี  1  ก ลุ่ มตัวอ ย่าง ท่ี ได้ประ เมินผล 
การใช้งาน พบว่า ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบอักษร  
มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 4.92 ความเหมาะสมในการใช้พ้ืนหลัง  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.91 ความเหมาะสมของข้อความส่ือสารให้
เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96 ความเหมาะสมของต าแหน่ง
ช่องการป้อนขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.93 ความเหมาะสมใน
การก าหนดรหัสและรหัสผ่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.98  และ
ความเร็วในการท างานของโปรแกรมในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.91 ซ่ึงมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วน
ความง่ายในการใชง้านระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ความง่าย
ใน ก าร เรี ยก ใช้ ง าน ฟั งก์ ชั น  มี ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากั บ  3 .9 3  
ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 
ความเหมาะสมของค าแนะน าการใช้งานระบบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.27 ความเร็วในการแสดงผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ซ่ึง
มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระบบสามารถแจ้ง
เตือนข้อความเม่ือเกิดข้อผิดพลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47  
ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
4. สรุป 
 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ย
บาร์โค้ดสองมิติในพ้ืนท่ีตราด, จันทบุรี และระยองน้ีใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการพฒันาระบบ และใชร้ะบบจดัการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL เป็นตัวช่วยในการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล  ไดน้ าระบบไปใชง้านกบักลุ่มตวัอย่างโดย
การสุ่มแบบง่ายจ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดเ้ลือกสถิติเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
เพ่ือแปรความหมายของการประเมินผล และการวัดการ
กระจายขอ้มูลโดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ผูใ้ชง้านมี
ความพึงพอใจโดยรวมทั้งระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ซ่ึงแปลผลได้ความพึงพอใจ
ระบบอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าระบบท่ีพฒันาไปใชง้านกบั
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในจงัหวดัอ่ืน ๆ ได้ต่อไป ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารัตน์ โถชยั และณัฐวี อุตกฤษฏ ์
[5] ท่ีได้พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ดเป็นเคร่ืองมือในการจดัการและตรวจสอบข้อมูล
ครุภณัฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบนัเทคโนโลยี
ปทุมวนั โดยพัฒนาระบบเป็นแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 
ด้วยภาษาจาวาและใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบโดย
ผูใ้ช้งานทั่วไป จ านวน 21 คน ท่ีมีผลการประเมินความพึง
พ อ ใจ อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก  ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ า กั บ  3 .7 8  แ ล ะ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 สามารถท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการครุภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

5. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยความอนุเคราะห์
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้รุณาให้ค าปรึกษาและขอ้แนะน า
ต่ าง  ๆ  ท่ี เป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ง  และขอขอบพระคุณ
สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีท่ีให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยท าให้งานวิจัยน้ีมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

                งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศ 
เพ่ื อการจัดก ารงานบ ริการวิช าการแก่สั งคม /ชุมชน  มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จดัการงานบริการวิชาการ ซ่ึงประกอบดว้ยการส ารวจขอ้มูล
ความตอ้งการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/สังคม การ
รับขอ้เสนอโครงการ การติดตามผล และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ การจดัท าท าเนียบท่ีปรึกษาและวิทยากร ตลอดจน
การเก็บสารสนเทศจากการจัดการความรู้เร่ืองเล่าจากการ
บริการวิชาการ (2) เพ่ือประเมินความถูกต้องของระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานบริการวิชาการ ซ่ึงพัฒนาในรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บดว้ยภาษาพีเอชพีโดยใชโ้คด้อิกไน
เตอร์เฟรมเวิร์ค  พฒันาระบบตามหลกัวงจรการพฒันาระบบ
โดย รวบรวมความตอ้งการ วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม 
พฒันาระบบงานใหม่ส าหรับใช้บริหารงานบริการวิชาการ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการ 
ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง   จ  านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบดว้ย (1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
งานบริการวิชาการ (2) แบบสอบถามความถูกต้องในการใช้
สารสนเทศของระบบงาน แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

       ผลการวิจยั 1) ไดร้ะบบสารสนเทศจดัการงานบริการ
วิชาการท่ีมีจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการติดตาม
โครงการ และการประชาสัมพนัธ์  2) ผลการประเมินความ
ถูกตอ้งของระบบ โดยผูใ้ชร้ะบบงาน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
ผูดู้แลระบบ และผูใ้ชร้ะบบงานบริการวิชาการ พบว่า ผล
ประเมินความถูกตอ้งของระบบงานอยูใ่นระดบัดี  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 ( =4.16) 
ค าส าคญั :   ระบบสารสนเทศ, การจดัการงานบริการวิชาการ, 
                    งานบริการวิชาการ  

 
Abstract 
    The purpose of this research is to study and develop 
Information System Management for Academic Service for 
society and community.  Aims to 1) Develop an information 
system for managing academic services, which contains 
survey form for community and society, project proposed, 
monitoring, reporting project, cultivated variety of advisor 
and lecturer and the collection on knowledge management 
from the Academic Service.  2) To assess the accuracy of the 
Academic Service systems, The system developing on web 
application with Codeigniter PHP Framework, which has 
adopted a system used system development life cycle by 
requirements gathering, problem analysis of the old systems.  
Developing a new system for management Academic 
Service.  The sample was who involve in Academic services.  
70 people were randomly selected by purposive sampling in 
this study.  The instrument used in this study were (1) 
Information Systems Management for Academic Services.  
(2) Questionnaire for the accuracy of the information systems 
in the five-level scale.  Data were analyzed using the 
arithmetic mean and standard deviation with package 
program. 
          Results 1) The Academic Services Management 
Information System has a storage for manage data, follow up 
each project, and use the data for Public Relations.  2)  
System administrator and user to accurate assessment of the 
systems at a good level with an average of 4.16 

 

 Keyword: Information System, Management Academic  
                  Service, Academic Service  
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 1. ค าน า 
 1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
             เม่ือมองยอ้นไปในอดีต ประเทศไทย มีการปรับ
โมเดลเศรษฐกิจหลายคร้ังโดยเร่ิมจาก “โมเดลประเทศไทย 
1.0”  ท่ีเน้นภาคการเกษตรไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0”  ท่ี
เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ท่ี
เนน้อุตสาหกรรมหนัก ภายใต ้โมเดลประเทศไทย 3.0 นั้นตอ้ง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ปัจจุบันจึงเป็น
ประเด็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือกา้ว
ข้าม  “ประ เทศไทย 3.0” ไป สู่  “ประ เทศไทย  4.0” เพ่ื อ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งนอ้ยใน 3 มิติส าคญั ประกอบดว้ย 
1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม”   2) เปล่ียนจากการขับเค ล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม   3) เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิต
สินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน [1] 

สถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเป็นแหล่ง
ของวิชาการและองค์ความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาประเทศ จึงเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาลลงสู่สังคมและชุมชนเพ่ือขับเค ล่ือนเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ งานวิจยั และนวตักรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมมีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน ด้วยวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการบริการ
วิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือให้สังคมมีความ
เขม้แข็ง สามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางได ้

จากเหตุผลประการดงักล่าวการ บริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงควรมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีระบบ จึงเป็นท่ีมา
ของการบ ริห ารจัดการ ระบบการบ ริการวิชาการด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่ไปกบัการบริการ
วิชาการด้วย เพ่ือรองรับความตอ้งการ และช่วยลดปัญหาใน
การจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย จัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบฐานขอ้มูล จะช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เม่ือถูก
เรียกใชง้านจากหลายช่องทาง อีกทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม ผลงาน และความส าเร็จในการจดัโครงการ ตลอดจน
ได้แบ่งปันความรู้ท่ีเกิดข้ึน ให้สาธารณชนไดรั้บทราบอีกทาง
ดว้ย    

1.2 ขอบเขตของงานวจิัย 

         ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา  
       งานบริการวิชาการ ประกอบด้วย โครงการ

บ ริการวิชาก าร รายงานผลก ารด า เนิ น โครงก าร  ข่ าว

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวิทยากร แบบฟอร์มงานการบริการ
วิชาการ  และแบบสอบถามความพึงพอใจในของโครงการ
บริการวิชาการ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ี ศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด  จ  านวน 70 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานการ
บริการวิชาการ ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารท่ีใชข้อ้มูลการบริการ
วิชาการในการ ตัดสินใจ จ านวน 10  คน 2) ผู ้ดูแลระบบ 
จ านวน 2  คน  3) ผู ้ใช้ระบบประกอบด้วย ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจ านวน 18 คน วิทยากรและท่ีปรึกษาจ านวน 20 คน 
และผูรั้บบริการวิชาการ จ านวน 20 คน 

       1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

       1)   เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
งานบริการวิชาการ 

       2)   เพ่ื อป ระ เมิ นค ว าม ถู ก ต้อ งขอ งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบริการวิชาการ 

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึงกิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบนัการศึกษา  หรือ
เป็นการบริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เขา้มาใช ้บริการ [2] 

การให้บริการวิชาการ หมายถึงการท่ีสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาซ่ึงอยู่ในฐานะเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการหรือท าหน้าท่ีมีผลต่อการพฒันา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพฒันาความรู้ ตลอดจนความ
เขม้แข็ง ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการ
บริการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการ
น าความรู้และ ประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบูรณาการเขา้กบั
การเรียนการสอนและการวิจัย โครงการท่ีมีผลต่อการพฒันา
และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน [3]      

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเอ็มวีซี (Model-View- 
Controller) คือ สถาปัตยกรรมท่ีแบ่งการท างานของซอฟต์แวร์
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล ส่วนติดต่อกับผูใ้ช ้
และส่วนควบคุมการท างาน  งานวิจยัน้ีใชโ้คด้อิกไนเตอร์เฟรม
เวิร์คเป็นเคร่ืองมือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาพีเอชพี ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี [4] 

 

 3. วธิีการด าเนินงาน 

      การด าเนินงาน แบ่งออกเป็น  2  ระยะ ดงัน้ี 
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ระยะท่ี 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
บริการวิชาการใชว้งจรการพฒันาระบบ (System Development 
 Life Cycle: SDLC) [5] มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ก าร ศึกษ าปัญ ห าของระบบงาน เดิม  โดย ศึกษ า
รายละเอียดและวิธีการด าเนินงาน ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบงานบริการวิชาการ 

  2) วิเคราะห์ระบบ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์การท างานจริง จัดล าดับ
ขั้นตอนการท างานและสรุปผล และน ามาสร้างข้อก าหนด
ความต้องการของระบบงาน เพ่ือให้ตรงกับความตอ้งการใช้
งาน ดงัน้ี 

- การวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชง้าน 

แบ่งกลุ่มผูใ้ช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูบ้ริหาร             
2) ผูดู้แลระบบ 3) ผูใ้ช้ระบบ ซ่ึงประกอบด้วย ผูรั้บผิดชอบ
โครงการ ผูดู้แลงานบริการวิชาการ และ ผูรั้บบริการจากงาน
บริการวิชาการ เช่น คนในชุมชนท่ีตอ้งการรับบริการวิชาการ 
เป็นตน้ 

- การวิเคราะห์การท างานของระบบงานบริการวิชาการ
ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1: แผนภาพยสูเคสของระบบ 

          
 3) ออกแบบระบบ ประกอบดว้ยการออกแบบขอ้มูล

เขา้และขอ้มูลออก การออกแบบฐานขอ้มูล และออกแบบส่วน

ติดต่อกับผูใ้ช้  แผนภาพท่ีใช้ในการออกแบบระบบ ได้แก่ 
แผนภาพกิจกรรม แผนภาพคลาส  แผนภาพล าดับงาน 
แผนภาพการติดตั้งระบบ และแผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อ มู ล  แบ่ งก ารท างานออก เป็น  6 ส่ วน ได้แ ก่  1) ข่ าว
ประชาสัมพนัธ์ โครงการบริการวิชาการ (ข่าวประชาสัมพนัธ์
ทัว่ไป, การจดัการความรู้ :  เร่ืองเล่าจากการบริการวิชาการ)  2) 
การยืน่ขอเสนอโครงการ 3) การรายงานความกา้วหน้าในการ
ด าเนินโครงการ         4) แบบสอบถามความตอ้งการรับบริการ
วิชาการ  5) แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการวิชาการ  และ 
6) ท าเนียบวิทยากรและท าเนียบท่ีปรึกษา 
        4) การพัฒนาระบบ พัฒนาระบบตามขั้ นตอนท่ี
ออกแบบโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ โคด้อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คใชใ้น
การพฒันาโปรแกรมภาษาพีเอชพี ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์           มายเอสคิวแอล และอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

 5) การทดสอบระบบ ผูพ้ฒันาระบบทดสอบโดยใช้
ข้อมูลจริงจากหน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน ปรับแก ้ก่อนน าไปทดสอบใชง้านกบักลุ่มตวัอยา่ง  
       ระยะท่ี 2 ประเมินผลความถูกต้องของระบบ มีขั้นตอน
ดงัน้ี 

       1) สร้างแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale)  5 ระดบั  ประเมินความถูกตอ้ง 3 ดา้น คือ ดา้น
การออกแบบหน้าจอและการแสดงผล ด้านการท างานของ
ระบบ  และดา้นรูปแบบรายงานส าหรับผูบ้ริหาร  

     2)  น าแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง น าไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 

4. ผลการวจิัย 

            ผลท่ีไดจ้ากการการพฒันาระบบ มีดงัน้ี 

4.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 

       4.1.1) ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ 
และการจดัการความรู้จากการบริการวิชาการ ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2: ข่าวประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการ และ 
           การจดัการความรู้จากการบริการวิชาการ 

 

4.1.2) โครงการบริการวิชาการ ประกอบดว้ยการเพ่ิม
โครงการ การส่งรายงานสรุปและประเมินวิทยากร ดงัภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3: การเพ่ิมโครงการบริการวิชาการ 

 
4.1.3) รายงานความกา้วหนา้ของโครงการบริการ

วิชาการ ดงัภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที ่4: รายงานความกา้วหนา้ของโครงการบริการวิชาการ 

 

4.1.4) แบบฟอร์มดา้นการบริการวิชาการ ดงัภาพท่ี 5 

 

 
     

ภาพที ่5: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มดา้นการบริการวิชาการ 

4.1.5) ท าเนียบท่ีปรึกษาและวิทยากร ดงัภาพท่ี 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6: ท าเนียบท่ีปรึกษาและวิทยากร 

 

 4.1.6) แบบสอบถามความตอ้งการรับบริการวิชาการ ดงั
ภาพท่ี 7             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7: แบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการฝึกอบรม 

 
  4.2 ผลการประเมนิความถูกต้อง 

              ผลการประเมินความถูกตอ้งของระบบงาน จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ 
และผูใ้ชร้ะบบ  มีผลการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

         4.2.1 ผูบ้ริหาร มีภาพรวมผลประเมินความถูกตอ้ง
ของระบบอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย = 3.98 ( =3.98) โดยมีค่า
ประเมิน สูงสุด เท่ากนั 3 รายการอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.02 ( =4.02) ได้แก่  การท างานของระบบ การออกแบบ
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หน้าจอและการแสดงผล สิทธิในการใช้งานระบบ ส่วนผล
ประเมินความถูกต้องเก่ียวกบัการออกรายงาน อยู่ในระดับดี
เช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ( =3.85) 
        4.2.2 ผูดู้แลระบบ มีภาพรวมผลประเมินความ
ถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ( = 
4.00) โดยมีค่าประเมินเก่ียวกบัการออกรายงานอยูใ่นระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ( = 4.05) การท างานของระบบอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ( = 4.03)   และสิทธิในการใช้
งานระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ( = 3.98) 
เรียงตามล าดบั 

                  4.2.3 กลุ่มผูใ้ช้ระบบ มีภาพรวมผลประเมินความ
ถูกตอ้งของระบบอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51( = 
4.51) โดยมีค่าประเมินด้านการออกแบบหน้าจอและการ
แสดงผล อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71( = 4.71) 
การท างานของระบบอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.51( = 4.51) การออกรายงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.43 ( = 4.43) เรียงตามล าดบั    
 
5. บทสรุป  
  จากการท างานของระบบสารสนเทศ ส าหรับการ
จดัการงานบริการวิชาการ สามารถจัดเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างเป็น
ระบบ  ส ามารถ ติดตามโครงการบ ริการวิช าก าร  และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และผลสรุปโดยการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ปรากฏว่าผูใ้ชร้ะบบทุกระดบั ประเมิน
ค่าความถูกตอ้งในภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเห็นได้
จากผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีทุกประเด็นการประเมิน  หาก
พิจารณาในมิติรายการท่ีประเมิน จะพบว่ามีค่าความถูกตอ้งใน
ภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดบัดีทุกรายการ
เช่นกนั ซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลการประเมินรายกลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการใชร้ะบบ ซ่ึงหากเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ปรากฏว่า
รายการประเมินเก่ียวกบั การออกแบบหนา้จอและการแสดงผล 
มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ( = 
4.22) การท างานของระบบ มีค่าความถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ( = 4.19  ) สิทธิในการใชง้านระบบมีค่า
ความถูกต้องอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ( = 4.12)  
และ การออกรายงานมีค่าความถูกตอ้งอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.11 ( = 4.11)  เรียงตามล าดบั  
 
6. อภปิรายผล 

              จากผลการประเมินความถูกตอ้งของผูใ้ช้งานพบว่า   
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  อาจเป็นเพราะระบบ
สารสนเทศมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้งาน ซ่ึง

สารสนเทศท่ีดีนั้น ตอ้งมีความถูกตอ้งของขอ้มูล ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน  ช่วยลดความซ ้ าซ้อนในการท างาน และ
สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
เพชราภรณ์ อาจศิริ [6]  ประภาพร มัน่คง, มานิตย ์อาษานอก 
[7] แ ล ะ  Wen-Hsiang Lai and Hsin-Cheng Tsen (2012, น . 
173-182) [8] กล่าวว่า การน าคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม และ
ประมวลผลขอ้มูล โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของวงจรการพัฒนา
ระบบนั้น ท าให้ระบบสารสนเทศมีความถูกตอ้งและสืบคน้ได้
ง่าย สามารถท่ีจะน าสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และส่งผลต่อการบริหารงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
7. ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

         ควรปรับการแสดงผลให้สามารถรองรับบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีขนาดต่างๆ  (Responsive Web Design) 
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บทคดัย่อ 
 การระบาดของโรคมือเทา้ปากเป็นโรคติดต่อท่ีเกิด
จากการติดเช้ือไวรัส พบไดบ่้อยในทารกและเด็กเล็ก จดัเป็น
โรคท่ีสร้างความกงัวลใจให้กบัผูป้กครอง ท าให้เกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน    โรค มือ เท้าปากอาจท าให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ เกิดการส้ินเปลือง
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของผูเ้จ็บป่วยและหน่วยงาน
สาธารณสุข หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบสถานการณ์การ
ระบาดของโรคตั้ งแต่แรกเร่ิม จะสามารถเตรียมการป้องกัน 
และยบัย ั้งการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจ าแนกหมวดหมู่ของ
ข้อความท่ีเป็นโรคมือเท้าปากจากส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้
วิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และการท าเหมืองข้อความ
จากแหล่งข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือค้นหาและจ าแนก
ประเภทขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคมือเทา้ปาก จากแหล่งท่ีมา
ของข้อ มูล ท่ี แสดงความคิดเห็นจาก  Facebook.com และ
Twiter.com ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 
2560  ใชว้ิธีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบซพัพอร์ตเวกเตอร์

แมชชีน ผลท่ีได้น าไปแสดงขอ้มูลโรคมือเทา้ปากในมิติพ้ืนท่ี
และเวลาบน Mobile Application  
 
ค าส าคญั: โรคมือเทา้ปาก ส่ือสังคมออนไลน์ เหมืองขอ้ความ 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 

Abstract 
The outbreak of hand, foot and mouth 

disease(HFMD) is caused by a viral infection. Common in 
infants and young children which is concern to parents. 
HFMD is harm to public health, cause serious complications, 
even death in complication’s child. The high consumption of 
the budget in the treatment of HFMD and difficult health 
management. If the relevant authorities aware of the outbreak 
from the beginning will prepare defense and inhibit the spread 
of the disease effectively. The study’s purpose was to study 
the classification of messages for HFMD from social media: 
Facebook and Twitter using support vector machines and text 
mining to find texts which relate to hand, foot and mouth 
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disease at the specific time. Text message comes from 1 June 
- 31 July 2017 by Twiter.com and facebook.com and machine 
learning has learning by support vector machine method. And 
finally. This research will show the outbreak of HFMD in 
area and time dimensions in the mobile application. 
Keywords: HFMD, social media, text mining, support vector     

    machine 
 

1. ค าน า 
 การระบาดของโรคติดต่อ(Communicable Diseases) 
ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  และส้ินเปลือง
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของผูเ้จ็บป่วยและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรคมือเท้าปาก(Hand Foot and Mouth Disease) 
เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส พบได้บ่อยในทารก
และเด็กเล็ก ท าให้มีอาการไข ้เป็นแผลในปาก มีตุ่มน ้ าใสตาม
ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ และล าตวั จดัเป็นโรคท่ีสร้างความกงัวลใจให้กบั
ผูป้กครอง ท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน   โรค
มือเทา้ปากอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง เช่น เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเน้ืออ่อนปวกเปียก 
หรือกลา้มเน้ือหัวใจอกัเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตไดห้ากผูป้กครอง
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบสถานการณ์การระบาดของโรค
ตั้ งแต่แรกเร่ิม จะสามารถเตรียมการป้องกัน และยบัย ั้งการ
แพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
ป้องกันความรุนแรงท าให้ผู ้ป่วยเสี ยชีวิตหากได้รับการ
รักษาพยาบาลล่าชา้ ในปี 2559 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข [1] ได้รายงาน จ านวนผูป่้วยด้วย
โรคมือเท้าปาก ในช่วงเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
สัปดาห์ท่ี 40 ของปี 2559 (1 มกราคม – 10ตุลาคม 2559) พบ
ผูป่้วย จ านวน  68,769 ราย จาก 77 จงัหวดั คิดเป็นอตัราป่วย 
105.11 ต่อแสนประชากรและมีผูป่้วยเสียชีวิต 3 รายซ่ึงเป็น
ข้อ มูล ท่ีได้จากรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ของ
โรงพยาบาล และสถานีอนามยัทุกแห่ง(โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง 
โรงพยาบาลเอกชนยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในการเฝ้าระวงั
โรคและก าหนดให้มีการรายงานภายใน 7 ว ัน หลังจากพบ
ผูป่้วย 

การส่ือสารของประชาชนบนส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เป็นการส่ือสารบนแหล่งขอ้มูลสาธารณะ มีการ
ส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน  โดย  Haruechaiyasak และคนอ่ืนๆ [2] 
และ  [3] ไดศึ้กษาพบว่าการเผยแพร่ขอ้ความส่ือสังคมออนไลน์
ในประเทศไทยมีปริมาณการเผยแพร่ข้อความเพ่ิมมากข้ึน ทั้ง 
Twitter แ ล ะ  Facebook ใ น ข ณ ะ ท่ี  Kenny Byrd, Alisher 
Mansurov และ Olga Baysal [4] ได้ท  าการศึกษาข้อความท่ีมี
การส่ือสารบน Twitter ผ่าน Twitter Streaming API เพ่ือน ามา
วิเคราะห์  geotag location และแสดงข้อมูลเชิงสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บน Web Application ท าให้ทราบสถานการณ์และ
พยากรณ์แนวโน้มการแพร่กระจายของโรคไขห้วดัใหญ่แบบ
ออนไลน์ไดอ้ย่างแม่นย  า ในปี 2558 ยุทธนา ลงักาตุง และมาลี
รัตน์ โสดานิล [5] ได้ศึกษาการจ าแนกหมวดหมู่ข้อความ
ข่าวสารในรูปแบบภาษาไทยจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะเพ่ือแจง้
เตือนการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยท าให้การสนับสนุน
บริหารจัดการและวางแผนการให้ความช่วยเหลือของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

งานวิจยัน้ีน าเสนอการท าเหมืองขอ้ความในรูปแบบ
ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือค้นหา
ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคมือเทา้ปากในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 
มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงจากสถิติการระบาดของโรค
มือเท้าปาก(ส านักระบาดวิทยา , 2559) ในระหว่างเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคมของหลายปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาฤดูกาลท่ี
มีการระบาดของโรคมือเท้าปาก โดยท่ีมาของข้อความท่ี
ศึกษาวิจยัจาก Twiter.com และ Facebook.com  
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 Social media มี ท่ี ม าจากค าว่ า  Social และ  media 
รวมกัน จากความหมายเดิมของ “Social” หมายถึง สังคม ท่ีมี
การอยู่ร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสารกัน และค าว่า “Media” 
หมายถึง ส่ืออิเลคทรอนิคส์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกัน เช่น 
ขอ้ความ  วีดีโอ เพลง รูปภาพ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบนัมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
นิชากรณ์ พันธ์คง [6] กล่าวว่า (Online Social Media : OSN) 
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เป็นท่ีมาของการแบ่งปันสารสนเทศท่ีหลากหลายในปริมาณสูง
ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น   ในปัจจุบันค าว่า Social 
Media หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีใช้ส่ือหลายรูปแบบในการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัไดห้ลายทิศทางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ 
Social Media มีขนาดใหญ่มากในปัจจุบนัเดิมมีต้นก าเนิดจาก
ความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการติดต่อส่ือสารหรือมี
ปฏิสัมพนัธ์กนั จากเทคโนโลยีเวบ็สมยัแรกเร่ิมในยคุ 1.0 เวบ็ท่ี
แสดงแต่เน้ือหาเพียงอย่างเดียวมีข้อจ ากัดท่ีผูใ้ช้ไม่สามารถ
ปฏิสัมพนัธ์ติดต่อหรือโตต้อบกนัได ้จนเม่ือเทคโนโลยีเว็บเขา้
สู่ยุค 2.0 การพฒันาเว็บไซต์แบบ web application ท าให้เว็บมี
ความสามารถเพ่ิมสูงข้ึน มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ 
ช่วยให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเร็วผา่นหนา้เวบ็โดยใชส่ื้ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆทั้งน้ีส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีให้บริการตามเวบ็ไซต ์จะมีลกัษณะเฉพาะใน
การสร้างและประกาศตวัตนของผูใ้ชง้าน(Identity)และมีพ้ืนท่ี
ในการสร้างตัวตนข้ึนมาบนเว็บไซต์สามารถท่ีจะเผยแพร่
เร่ืองราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของ การ
เผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนขอ้ความลงในบล็อก   
โดยงานวิจัยน้ี ได้ศึกษาข้อความท่ี มีการปฏิสัมพันธ์จาก
แหล่งขอ้มูลส่ือสังคมออนไลน์ 2 ราย คือ 
2.1.1 Facebook 
  Facebook เป็น เว็บไซต์ ส่ื อสั งคม  (Social Media 
Website) ท่ี มี ก ารให้ บ ริก ารส ม าชิ ก เพ่ื อ ติ ด ต่อ ส่ื อส าร 
แลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ วีดีโอ เพลง 
รูปภาพ โดยมาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาร์
เวิร์ด เป็นผูเ้ปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2547 ทั้งน้ีในช่วงแรกมีการจ ากดัการใชง้านไดใ้นกลุ่มนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ดเท่านั้น  เม่ือมีความแพร่หลายในการ
ใชง้านกวา้งขวางออกไปยงัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา 
ท าให้ผูใ้ชท้ัว่ไปสามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดต้ั้งแต่ 11 กนัยายน 
พ .ศ .  2 549  ท่ี ม าขอ ง ช่ื อ  Facebook นั้ น ม าจ าก ช่ื อ เรี ยก 
"Facebook" เป็นหนงัสือแจกส าหรับนกัศึกษาในช่วงเขา้เรียนปี
แรก มีขอ้มูลช่ือและภาพของเพ่ือนนักเรียนชั้นเดียวกนั เพ่ือให้
สะดวกในการจดจ าช่ือของเพ่ือนนกัเรียนคนอ่ืน และกลายเป็น
โดเมน facebook.com ในท่ีสุด  

2.1.2 Twitter 
  Twitter คือเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกแบบหน่ึง มี
ความเรียบง่ายและรวดเร็วในการใชง้านกว่าส่ือสังคมออนไลน์
ชนิดอ่ืน  เน่ืองจาก Twitter ไม่มีการกรองขอ้มูลท่ีมีการทวีตข้ึน
ไป ผูติ้ดตาม(follow)จะเห็นข้อความนั้ นแทบจะทนัทีหลังจาก
ทวีต โดยผูใ้ช้ Twitter สามารถ follow ผูใ้ช้อ่ืนคนไหนก็ได ้
ขอ้เสียคือ ไม่สามารถทวีตข้อความไดม้ากกว่า 140 ตัวอักษร 
ต่างจาก Facebook ซ่ึงไม่มีการจ ากดัความยาวของขอ้ความใน
การโพสต ์
  บริษทั โธธ โซเชียล จ ากดั1 ไดส้รุปสถิติการใช ้social 
media เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา พบว่าปี 2558  มี
ผูค้นทั่วโลกโพสต์ข้อความสาธารณะทาง Social Media ถึง 
2,600,000,000 ข้อความ คิดเฉล่ียประมาณ 7 ลา้นขอ้ความต่อ
วนั หรือ 82 ข้อความถูกแชร์และเกิดข้ึนใหม่ในทุกๆวินาที 
ส าหรับสถิติผู ้ใช้ Social Media ในประเทศไทย ในปี 2558  
อัพเดตล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2559  พบว่ามีคนไทยใช ้
Facebook  จ านวน 41 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 คิดเป็น 60% 
ของประชากรไทย  Facebook Page ไทย มีจ านวนมากถึง 7 
แสนเพจ สัดส่วนเพศชาย:หญิง ท่ีใช้ Facebook 21:20 เป็นปี
แรกท่ีผูช้ายใช้ Facebook มากกว่าผูห้ญิง โดยประเทศไทยใช ้
Facebook มากเป็นอันดับ 8 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ส่วนผูใ้ช้ twitter มีผูใ้ช้จ  านวน  5.3 
ลา้นราย  active 1.2 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 
 

2.2 เหมืองข้อความ (Text Mining) 
 การท าเหมืองข้อความได้รับการนิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ยุทธนา ลังกาตุง [5] กล่าวว่า เหมืองข้อความ คือ
กระบวนการท่ีกระท ากับข้อความ โดยส่วนใหญ่จะใช้กับ
ข้อความท่ีมีจ านวนมาก เพ่ือค้นหารูปแบบ แนวทาง และ
ความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อความนั้ น หลักการค้นคืน
สารสนเทศเป็นเทคนิคการสกัดและค้นหาความรู้ใหม่จาก
ขอ้มูลประเภทขอ้ความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นหรือโพสตล์ง
ไปในส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงขอ้ความนั้นมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน
โดยอัตโนมติั มีการใช้เทคนิคและวิธีการสกัดค า เพ่ือค้นหา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้ความเอกสารมา 

1 http://thothzocial.com/ 
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วิเคราะห์ ให้เกิดความหมายจนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้
อย่างแพร่หลาย สถาปัตยกรรมระบบของเหมืองข้อความ
ประกอบด้วยดังน้ี  คื อ  ก ารเต รียมข้อ มูล  การค้นห ากฎ
ความสัมพนัธ์ และการน าเสนอผลลัพธ์  ส่วนประโยชน์ของ
เหมืองข้อความนั้ น คือการท าให้สารสนเทศในรูปแบบข้อ
ความสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และประมวลผลภายในเวลา
อันรวดเร็ว ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
เอกสารท่ีจดัเก็บไวเ้ป็นจ านวนมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์(Machine Learning: ML) 
 Machine Learning เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการ
ป้อนขอ้มูลน าเขา้เพ่ือให้เกิดการจดจ า และสามารถท านายหรือ
ตดัสินใจไดจ้ากการเรียนรู้และใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้ง
ท างานตามล าดบัค าสั่งโปรแกรม เปรียบเสมือนการใชส้มองใน
การคิดของมนุษย์ เกิดจากการรวมของศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี เก่ียวข้องหลายแขนงเช่น 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรม , คณิตศาสตร์และสถิติ 
ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถขยายฐานความรู้เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์
ดา้นอ่ืนเป็นอย่างมาก หากน า Machine Learningไปเช่ือมโยง
กบัองค์ความรู้ปลายทางท่ีเราตอ้งการน าไปประยุกตใ์ชท้ั้งดา้น
ธุรกิจ การแพทย์และสาธารณสุขหรือด้านอ่ืนๆ ได้อย่าง
กวา้งขวาง การเรียนรู้ของเคร่ือง แบ่ง 2 แบบ คือ การเรียนรู้
แบบมีผูส้อน(Supervised learning) จะมีการแบ่งกลุ่มของขอ้มูล
กลุ่มตามลักษณะและคุณสมบติัก าหนดเป็นClass หรือ Label  
ส่วนการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน(Unsupervised learning) ต่างกบั 
supervised learning ด้วยการท่ีไม่จ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มตาม
ลักษณะและคุณสมบัติ  แต่จะก าหนดจ านวนของ กลุ่มท่ี
ตอ้งการแบ่งแทน โดยจ าแนกขอ้มูลท่ีมี pattern คลา้ยกนัให้ไป
อยูก่ลุ่มเดียวกนั 
 

2.4 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine :  
      SVM) 
 ซัพพอร์ต เวก เตอร์แมชชีน เป็นการเรียน รู้ของ
เคร่ืองแบบ Supervised learning สามารถน ามาช่วยวิเคราะห์
แกปั้ญหาการจ าแนกขอ้มูลโดยใช ้โดยการหาสัมประสิทธ์ิของ
สมการเพ่ือสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มขอ้มูลเชิงเส้นตรง(Decision 

hyperplane) เพ่ือให้ไดเ้ส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดจาก
การน าค่าของกลุ่มข้อมูลมาวางลงในฟีเจอร์สเปซ (Feature 
Space) และหาเส้นท่ีใชแ้บ่งขอ้มูลทั้งสองออกจากกนัดว้ยการ
สร้างเส้นแบ่ง (Hyperplane) ท่ีเป็นเส้นตรงข้ึนมาเพ่ือค้นหา
เส้นตรงท่ีท่ีสุดท่ีใช้แบ่งสองกลุ่มออกจากกนัเป็นการจ าแนก
ข้อ มูลบนระนาบหลายมิติ จะใช้ส่วนการเลือกท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดเรียกว่า โครงสร้างในการคัดเลือก (feature 
selection) ซ่ึงโครงสร้างในการคดัเลือกมาจากขอ้มูลท่ีสอนให้
ระบบเรียนรู้ จ  านวนเซตของโครงสร้างท่ีใช้อธิบายในกรณี
หน่ึง เรียกว่า เวกเตอร์ (vector) ดังนั้นจุดมุ่งหมายของตวัแบบ 
SVM คือ แบ่งแยกกลุ่มของเวกเตอร์ในกรณีน้ีด้วยหน่ึงกลุ่ม
ของตัวแปรเป้าหมายท่ีอยู่ข้างหน่ึงของระนาบ และกรณีของ
กลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ทางระนาบต่างกัน ซ่ึงเวกเตอร์ท่ีอยู่ข้างระนาบ
หลายมิติทั้งหมดเรียกว่า ซัพพอร์ตเวกเตอร์(Support Vectors) 
โดยมีสมการท่ีใชแ้ทน  Decision hyperplane [5] ตามสมการท่ี 
(1)  
 สมการท่ีใชแ้ทน  Decision hyperplane คือ 

w⃗⃗⃗ 𝑇. x⃗  = -b    (1) 
เม่ือ w⃗⃗⃗⃗ 𝑇คือ เวคเตอร์ท่ีตั้งฉากกบั hyperplane 
x⃗  คือ จุดทุกจุดบนเส้นแบ่ง hyperplane  
b คือค่าของระยะเส้นแบ่ง hyperplane 
ชุดขอ้มูลการเรียนรู้ของ SVM จะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 

2 หมวดหมู่ คือ +1 และ -1 และเม่ือมีการเรียนรู้แลว้จะได้
สมการการจ าแนกขอ้มูลหมวดหมู่ตามสมการท่ี (2) 

f(x⃗ )=(w⃗⃗⃗ 𝑇 . x⃗ )+ b    (2) 
จากการทดสอบกบัขอ้มูลแต่ละจุดแลว้ หากค่าท่ีได้

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 จะแทนไดว้่าขอ้มูลจุดนั้นเป็นหมวดหมู่
หน่ึง และหมวดหมู่ตรงขา้ม เม่ือทดสอบจุดของขอ้มูลกบั
สมการแลว้จะไดค่้านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั -1  ส าหรับขอ้ มูล 
Nonlinear SVM อาจไม่สามารถแบ่งดว้ยระนาบของเสน้ตรงได ้
ตอ้งใชว้ิธีการท่ีเรียกว่า“the kernel trick” เพ่ือเปล่ียนมุมมอง
ของขอ้มูลใหม่ให้สามารถแบ่งขอ้มูลแบบ linear ได ้ และ 
kernel ท่ีนิยมมีอยูส่อง Kernel คือ Polynomial Kernels และ 
Radial Basis Functions (RBF)  ดงัสมการท่ี 3 และ 4 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

218



 
 

            K(x⃗ , 𝑧 ) = (1 + x⃗ T 𝑧 )d                  (3) 

            K(x⃗ , 𝑧 ) = e−(x⃗ −𝑧 )2 /(2σ2)           (4) 
  K(x⃗ , 𝑧 )     คือ Kernel function 
  x⃗    และ z   คือ เวคเตอร์ของขอ้มูลบน Input Space 
                 d คือ ค่ายกก าลงั 
               σคือ ขนาดความกวา้งของ Kernel 
  ในงานวิจยัน้ีเลือกใช ้ เคอร์เนลฟังกช์นัแบบ Linear 
เป็นฟังกช์นัในการเรียนรู้โดย นกัวิจยัไดท้  าการศึกษาวิจยัแลว้
พบว่าเคอร์เนลฟังกช์นัแบบ Linear มีผลลพัธ์ในการจดั
หมวดหมู่ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมีรายงานการวิจยัดงัน้ี 
   นิเวศ จิระวิชิตชยั [7], [8] ไดท้  าการศึกษาวิจยัทดสอบ
ประสิทธิภาพการจดัหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยระหว่าง
อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจและเนอีฟเบยโ์ดยใชว้ิธีการลด
คุณลกัษณะร่วมกบัอลักอริทึมเคร่ืองจกัรการเรียนรู้เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพในการจดัหมู่เอกสารข่าวภาษาไทย ส่งเขา้
เคร่ืองจกัรการเรียนรู้การจดัหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยแบบ
อตัโนมติัดว้ยซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน พบว่าอลักอริทึมซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เคอร์เนลฟังกช์ัน่แบบ Linear ให้
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งการจดัหมวดหมู่โดยเฉล่ียออกมาดี
ท่ีสุดคือ 95.1% 

ยทุธนา ลงักาตุง [5] ท าการเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้
แบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและนาอีฟเบยเ์พ่ือจ า แนกหมวด
หมู่ขอ้ความข่าวสารภยัพิบติัแผน่ดินไหวภาษาไทยจาก
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการใชง้านเทคนิคซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(88.64%) ให้ความแม่นย  าในการจ าแนก
หมวดหมู่ไดดี้กว่าการใชเ้ทคนิคนาอีฟเบย ์(76.72%) 

Emre Gurbuz และ Erdal Kilic [9] ไดท้  าการศึกษา
วิจยัการวินิจฉยัผูป่้วยโรคเบาหวานและมะเร็งเตา้นมโดยการ
เรียนรู้ของเคร่ืองแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนSVM โดยเพ่ิม
ประสอทธิภาพดว้ยการลดระยะเวลาในการตดัสินใจ และค่า
ผดิพลาดท่ีปรับตวัได ้ เรียกว่า adaptive SVM’, พบว่ามีความ
ถูกตอ้งในการการจ าแนกหมวดหมู่สูงถึง 100% 
 Shashikant Ghumbre [10] ไดท้  าการวิจยัดา้นการ
วินิจฉยัผูป่้วยโรคหัวใจโดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยวิธีการ
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(SVM) พบว่ามีประสิทธิภาพความ

ถูกตอ้งร้อยละ 86.42 ในขณะท่ีวิธี Radial Basis Function(RBF) 
มีประสิทธิภาพความถูกตอ้งร้อยละ 80.81 
 

3. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาการจ าแนกหมวดหมู่ของขอ้ความท่ีเป็นโรคมือเทา้
ปากจากส่ือสังคมออนไลน์โดยใชว้ิธีซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
4. วธิีด าเนินงานวจิัย 
 งานวิจัยน้ีมีแหล่งข้อมูลจากข้อความท่ีมีการแสดง
ความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook และ Twitter
โดยมีกรอบแนวคิดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจยั 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ขอ้มูลทราบแนวโน้ม

และสถานการณ์โรคมือเทา้ปาก จะเก็บข้อมูลท่ีมีการแสดง
ความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ คือ Facebook และ 
Twitter เน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างสูงจากผูใ้ช้ในประเทศไทยโดยผูใ้ห้บริการทั้งสองรายมี
การจดัเก็บขอ้ความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นและต าแหน่งท่ีอยู่
ของผู ้แสดงความคิดเห็น(location) ในกรณีท่ีผูแ้สดงความ
คิดเห็นตอ้งการแสดงต าแหน่งท่ีอยู ่

2. การจดัเตรียมขอ้มูล ใช้โปรแกรมตดัค าภาษาไทย  
(Thai Lexeme Tokenizer: LexTo)2เพ่ือตัดค าก่อนท่ีน าไปใช้
งานในขั้นตอนการจ าแนกหมวดหมู่ 

3. การสกดัค าส าคญัโดยใช้เคร่ืองมือ Facebook API 
และ Twitter API จากนั้นท าการคดักรองขอ้มูลโดยก าจดัขอ้มูล

2 http://www.sansarn.com/lexto/ 
3 https://rapidminer.com/ 
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ท่ีซ ้ ากันออก และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับการสร้างแบบจ าลองดว้ยโปรแกรม Rapidminer3ขอ้มูล
เพ่ือใชส้ าหรับการเรียนรู้ (Training Set) ท าการระบุ หมวดหมู่
ของขอ้ความดว้ยมือดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การติดป้ายขอ้มูลเพ่ือใชส้ าหรับการเรียนรู้ 
(Training) 

Detail Class 

ลูก|เป็น|ไข|้เป็น|แผลในปาก|ตุ่มน ้ าใส|ท่ี|ฝ่ามือ 1 

ลูก|ป่วย|ตวัร้อน|แผลในปาก|ตุ่มน ้ าใส|ท่ี|ฝ่าเทา้ 2 

ลูก|เป็น|ไข|้ตวัร้อน|แผลในปาก|ตุ่มน ้ าใส|ท่ี|ล าตวั 3 

มี|เด็ก|ป่วย|เป็น|โรค|มือเทา้ปาก|ท่ี|โรงเรียน 4 
3. การสร้างแบบจ าลองส าหรับการเรียนรู้โดยวิธีการ

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีมีผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกหมวดหมู่ได้
ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

4. การพัฒนา Mobile Application น าข้อความท่ีได้
จากการจ าแนกหมวดหมู่แล้วว่าเป็นโรคมือเทา้ปากร่วมกับ
ต าแหน่งท่ีอยูข่องผูแ้สดงความคิดเห็น พฒันาเป็น Application 
แสดงการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากด้วยแผ่นท่ีของ 
Google Map ดว้ยเคร่ืองมือ Google Map APIs ในมิติเวลาและ
ต าแหน่งท่ีมีผูป่้วย 
 

4. สรุปงานวจิัย 
 ผลการวิจยั การจ าแนกหมวดหมู่ดว้ยวิธีการ Support 
Vector Machine อา้งอิงตามผลการศึกษาวิจยัของ Kenny Byrd, 
AlisherMansurov และ Olga Baysal [4] เร่ือง Mining Twitter 
Data For Influenza Detection and Surveillance ท่ี ใช้ เทค นิ ค
การจ าแนกหมวดหมู่ 3 เทคนิค คือ Naive Bayes, Maximum 
Entropy แ ล ะ  Dynamic Language Model classifier มี 
keywords จ านวน 3 ค า คือค าว่า “sick”, “cough”, และ “flu” 
เพ่ือคน้หาโรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) ใน 3 เมือง คือ Ottawa, 
Toronto และ Montreal ของรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา และ
เมือง Syracuse รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จากจ านวน
ขอ้ความท่ีส่งผ่าน Twitter ทั้งหมด 1,848,130 ขอ้ความ พบว่า 
4,696 ขอ้ความ อยูใ่นหมวดหมู่โรคไขห้วดัใหญ่  และมีการส่ง
ต าแหน่งท่ีอยู่ไปพร้อมขอ้ความ จ านวน 3,762 ขอ้ความ คิดเป็น

ร้อยละ 80.11 ของจ านวนขอ้ความท่ีเป็นโรค เพ่ือพยากรณ์การ
ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่  
งานวิจยัน้ีมีแหล่งขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นโรคมือเทา้ปาก
จากส่ือสังคมออนไลน์ภาษาไทย คือ Facebook และ Twitter 
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560  เพ่ือ
คน้หาโรคมือเทา้ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) โดยใช้
เทคนิคการจ าแนกหมวดหมู่แบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
และ keywords จ านวน 8 ค า คือค าว่า “ไข้”, “แผล”, “ปาก”, 
“ตุ่มน ้ าใส”, “ฝ่ามือ”, “ฝ่าเทา้”,  “ล าตวั” และ “มือเทา้ปาก” คาด
ว่าจะมีจ านวนข้อความท่ีส่งต าแหน่งท่ีอยู่ไปกับข้อความท่ี
จ านวนหมวดหมู่ว่าโรคมือเทา้ปากและดว้ยเทคนิคการจ าแนก
หมวดหมู่แบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  สามารถแสดง
จ านวนขอ้ความท่ีมี keywords เก่ียวขอ้งกบัโรคมือเทา้ปากจาก
ข้อความท่ีมีการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
จ าน วนแล ะ พ้ืน ท่ี  ให้ ป ระช าชนได้ท ราบท าง  Mobile 
Application ไดต้ามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 หนา้จอ Mobile Application แสดงการแพร่ระบาดของ
โรคมือเทา้ปาก 
 

 
5. อภปิรายและสรุปผลการวจิัย 
  การน าเสนอแนวทางศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การท างานของ Machine Learning ท่ีมีการเรียนรู้แบบ Super-
vised Learning ดว้ยวิธีการ Support Vector Machine ซ่ึงเป็น
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วิธีการท่ีมีผลการศึกษาวิจยัพบว่ามีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการ
จ าแนกหมวดหมู่ จึงน ามาใชใ้นการจ าแนกหมวดหมู่ของขอ้ 
ความภาษาไทยจากส่ือสังคอมออนไลน์จ านวน 2 ส่ือท่ีไดรั้บ 
ความนิยมในประเทศไทย คือ Facebook และ Twitter เพ่ือ
คน้หาโรคมือเทา้ปากร่วมกบัต าแหน่งท่ีอยู่ของผูแ้สดงความคิด 
เห็น น ามาสร้าง Mobile Application ท่ีสามารถแสดงต าแหน่ง 
ท่ีอยูท่ี่พบโรคมือเทา้ปากดว้ยแผนท่ี Google Map ท าให้เห็น
แนวโนม้และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคมือเทา้ปากได ้ 
  จากงานวิจยัของ Northwestern University [11]  
แสดงวิธีการท าเหมืองขอ้ความ Twitter ท่ีมีรูปแบบการเฝ้าระวงั
โรคแบบ real-time digital surveillance ใน website ดว้ยการ
แสดงแผนท่ีการเฝ้าระวงัโรคการเกิดโรคตามเวลาจริง มีการ
รายงานอุบติัการณ์เกิดโรคไขห้วดั และการกระจายตวัของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งชนิดต่างกนัและอาการต่างกนั ในแต่ละรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นแนวโนม้การท าเหมือง
ขอ้ความจากขอ้มูล Social Media ขยายตวัในการเฝ้าระวงั
โรคติดต่ออ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง มีความรวดเร็วในการแจง้เตือน 
เม่ือน าผลท่ีไดม้าใชร่้วมกบัระบบรายงานเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ จะ
ท าให้การฝ้าระวงัโรคติดต่อต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาอิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษา
ลกัษณะทางประชากร และความตอ้งการใชง้านเว็บไซต์ของ
พิพิธภัณฑ์บวั 2)  วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับ
ความความตอ้งการใชง้านเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์บวั โดยใช้
กลุ่มประชากรเป็นผู ้ใช้บริการทางเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีไม่ทราบจ านวน
แน่นอน กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการ
ประมวลผลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉ ล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
สมมุติฐาน คือ ไคสแควร์    โดยเก็บข้อมูลจากผูเ้ข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์บัวท่ีเคยเข้าชมเว็บไซต์ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายมุากกว่า 41 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพรับราชการ มี
รายเดือนต่อเดือนต ่ าว่า 20,000 บาทต่อเดือน ผลจากการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลักษณะทางประชาการศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชง้านเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์
บวัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทั้งด้านรูปแบบ
ของเวบ็ไซต ์และเน้ือหาของเวบ็ไซตอ์ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: พิพิธภณัฑบ์วั,ความตอ้งการ, เวบ็ไซตพิ์พิธภณัฑ ์

Abstract 
 The study entitled in Requirement Analysis for The 
Lotus Museum Website, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi were aimed 1) to study the 
demographic characteristics and requirements of Lotus 
Museum 2) to analyze demographic and requirement. The 
population of this study are a people who have ever been at 
Lotus Museum, there are unknown number. The sample size 
is 400 respondents which were selected by visiting the 
website before. The statistics instrument were frequency 
percent mean and standard deviation. Hypothesis testing was 
conducted by Chi-Square. This study use questionnaire as an 
instrument for collecting data. The study result are mostly 
respondent are male, aged more than forty-one, hold bachelor 
degree or equivalent, work with government, average income 
less than 20,000 Baht per month. The hypothesis testing 
depict all demography related with both requirement, 
interface and content at 0.01 statistically significant.  
 
Keywords: Lotus Museum, Requirement, Museum Website  
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1. ค าน า 
 บวั เป็นพืชท่ีน่าสนใจ เพราะ มีการกล่าวถึงไม้น ้ า
ชนิดน้ีมานานมากแลว้ และยงัมีความเก่ียวขอ้งหรือมีหลกัฐาน
เป็นภาพปรากฏตามแหล่งวฒันธรรมส าคญัๆ ทัว่โลก เร่ิมแรก
รู้จักบวัในนามของ “Sacred Lotus of the Nile” และมีผูเ้ข้าใจ
ผดิคิดว่าเป็นบวัหลวงอยูเ่ป็นเวลานาน จึงเรียก “Lotus “ ซ่ึงเป็น
ช่ือสามญัของบวัหลวง ต่อมานักพฤกษศาสตร์สามารถจ าแนก
ได้ภายหลังว่าเป็นอุบลชาติพนัธุ์ จึงให้ช่ือทางพฤกษศาสตร์
ใหม่ว่า Nymphaea lotus Linn. เพ่ือให้เช่ือมกบัความเขา้ใจผดิท่ี
เรียกว่าเป็นบวัหลวง พิพิธภณัฑบ์วัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล เป็นพิพิธภณัฑ์แบบมีชีวิต เปิดให้บริการแก่บุคคล
ทัว่ไป ตั้ งแต่วนั 8:00 - 17:00 น.  และวนัจนัทร์ - ศุกร์ โดยมี
วตัถุประสงค์  1) เพ่ือด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุ์บวัซ่ึง
มีหลากหลาย  และ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ผูท่ี้สนใจจะ
ศึกษาเร่ืองบวั [2] 
 ผูเ้ยี่ยมชมสามารถเดินชมความสวยงามของบวัได ้
แมว้่าการเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บวัจะมีความสะดวก 
แต่การเดินทางมาชมบางคร้ังใช้เวลาเดินทางท่ียาวนานและ
ประเภทและพนัธุ์ของบวัมีจ านวนมาก ผูเ้ยีย่มชมไม่สามารถท า
ความรู้จักและรับรู้ทั้ งหมดในภายในคร้ังเดียว การสร้าง
เวบ็ไซตเ์พ่ือให้บริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัพิพิธภณัฑบ์วัและ
พืชสายพนัธุ์บวัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูส้นใจ แต่ปัจจุบนั
ยงัขาดการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ 
 

1,1 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือต้องการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ความต้องการใช้งานเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างประชากรศาสตร์กับ
ความต้องการใช้งานเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

1.2 สมมตฐิานในการวจิัย 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ต้องการใช้งานเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การท่องเทีย่ว [1] 
 การท่องเท่ียวในประเทศไทยไดมี้พฒันาการมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2467  สมยัพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพงเพชรอคัร
โยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ซ่ึงในคร้ังนั้ น
การท่องเท่ียวในประเทศไทย ยงัเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือชม
ธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีส าคัญท่ีทางชาว
ต่างประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยสร้างข้ึน  แต่เม่ือประมาณ 
10 ปี ท่ีผ่านมาทางองคก์ารท่องเท่ียวโลก (www.unwto.org) ได้
มีการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั   ไดแ้ก่  

1) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 
(natural based tourism)   

2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม 
(cultural based tourism)  

3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
(special interest tourism) 

 
 2.2 องค์ความรู้เกีย่วกบัการจัดการพิพิธภณัฑ์ 
 “พิพิธภัณฑ์” เป็นสถาบันหน่ึง ซ่ึงมีบทบาทและ
หน้าท่ีหลัก คือ  รักษาเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติและ
ให้บริการขอ้มูลทางวิชาการแก่สังคม โดยสภาการพิพิธภณัฑ์
ระห ว่ า งป ระ เท ศห รือ ไอ คอม  ( International Council of 
Museum : ICOM) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าพิพิธภณัฑส์ถาน
คือ สถาบนัถาวรท่ีสังคมจัดข้ึนโดยไม่หวงัผลก าไร เพ่ือเปิด
ให้บริการแก่สาธารณชน โดยท าหน้าท่ีรวบรวม สะสม สงวน 
รักษา วิเคราะห์ วิจยั เผยแพร่และจัดแสดง ซ่ึงหลักฐานและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับมนุษย ์โดยมุ่งหมายท่ีจะเสนอความรู้ 
การศึกษาและความเพลิดเพลิน ท่ีจะกล่าวต่อจากน้ี เป็นเร่ือง
เก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือน ามาประยุกต์ และพัฒนา
พิพิธภณัฑใ์ห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน [2] 
 
2.3 การพัฒนาเวบ็ไซต์ 
 แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์ สามารถแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
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1. การวางแผน การวางแผนนับว่ามีความส าคญัมาก
ในการสร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้การท างานในขั้นตอนต่าง ๆ มี
แนวทางท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้[3] 

2 .ก าร ก าห น ด เน้ื อ ห าแล ะ จุ ด ป ระส งค์ ข อ ง
เว็บไซต์ การก าหนดเน้ือหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ท่ีจะ
สร้าง นบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากในการเร่ิมตน้สร้างเวบ็ไซตเ์ลย
ทีเดียว เพ่ือให้เห็นภาพว่าเราต้องการน าเสนอข้อมูลแบบใด 
เช่น เวบ็ไซต์เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร การบริการดา้นต่าง ๆ หรือ
ขายสินคา้ เป็นตน้ เม่ือสามารถก าหนดจุดประสงคข์องเวบ็ไซต์
ได้แล้ว เง่ือนไขเหล่าน้ีจะเป็นตัวก าหนดโครง สร้างรูปแบบ
รวมถึงหนา้ตา และสีเวบ็ไซตข์องเราดว้ย [4] 

3. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้การสร้างและ
ออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการเขา้ชมเวบ็ไซตก์็นบัว่ามีส่วนส าคญัไม่นอ้ย เช่น เวบ็ไซต์
ส าหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการค้นหาข้อมูล หรือ
เวบ็ไซตส์ าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ไปใชบ้ริการต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. การเตรียมขอ้มูล เน้ือหาหรือขอ้มูลจดัว่าเป็นส่ิงท่ี
เชิญชวนให้ผูอ่ื้นเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต ์และตอ้งทราบว่าขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ สามารถน ามาจากแหล่งใดบา้ง เช่น การคิด
น าเสนอข้อมูลดว้ยตวัเอง หรือน าขอ้มูลท่ีน่าสนใจมาจากส่ือ
อ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  เว็บไซต์ และท่ีส าคัญ ขอ
อนุญาตเจา้ของบทความก่อนเพ่ือป้องกนัเร่ืองลิขสิทธ์ิดว้ย [3] 
 5. การเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น  ในการออกแบบ
เว็บไซต์ตอ้งอาศยัความสามารถต่าง ๆ เช่น โปรแกรมส าหรับ
สร้าง เว็บไซต์ ภาพเคล่ือนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมน
เนม  การหาผูใ้ห้บริการรับฝากเวบ็ไซต ์(Web Hosting) 

6. การจัดโครงสร้างข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลต่างๆ เช่น 
ก าหนดเน้ือหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมข้อมูล การเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
จากขั้นแรกเรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนน้ี เราจะจดัระบบเพ่ือใช้
เป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินการในขั้ นตอน
ต่อไป [4] 

7. การออกแบบเว็บไซต์  นับเป็นขั้ นตอนในการ
ออกแบบรูปร่าง  โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟิกของ
หน้ าเว็บเพจโดยโปรแกรมท่ี เหมาะสมในการออกแบบ  

Photoshop หรือ Fireworks ซ่ึ งจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของ
หน้าเว็บและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ช่ือเว็บไซต์  โลโก้ รูป
ไอคอน ปุ่มไอคอน ภาพเคล่ือนไหว แบนเนอร์ โฆษณา เป็นตน้ [4] 
 8 .ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นยงัตอ้งค านึงถึงสีสัน
และรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น 
ขนาดของตัวอักษร สีของข้อความ สีพ้ืน ลวดลายของเส้น
กรอบเพ่ือความสวยงามและดึงดูดผูเ้ยีย่มชมดว้ย [4] 
 

3. วธิีการด าเนินการ 
3.1เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการวิจยัแบบเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผู ้
ท่ีเคยเขา้ชมเวบ็ไซต ์โดยส ารวจจากผูท่ี้เขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยฯ เลือกโดยการสอบถามว่าเคยเข้าชมเว็บไซต์
หรือไม่ ช่วงเวลาท่ีด าเนินการส ารวจ คือ เดือนสิงหาคม ถึง 
พฤศจิกายน เพราะเป็นช่วงท่ีบวัออกดอกเบ่งบานสวยงามมาก 
จึงมีผูเ้ขา้มาเยีย่มชมพิพิธภณัฑบ์วัมากเป็นพิเศษ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้้นควา้จากงานวิจยัต่างๆ เพ่ือ
ศึกษ าแนวท างและรวบรวมข้อ มู ล ท่ี ได้ม าออก แบบ
แบบสอบถามข้ึนมาใหม่  โดยตวัแบบสอบถามเป็นชนิดปลาย
ปิด (Closeed Questionnaire) โดยแบ่งค าถามออกเป็น  3 ตอน 
ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ใชแ้บบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check-List) [6] ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือน าเสนอการ
แจกแจงความถ่ีและร้อยละ 2 .แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
เว็บไซต์ทัว่ไปใช้แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-
List) [6] ใชส้ถิติเชิงอนุมาน Chi-square Tests ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 3.ความพึงพอใจและความต้องการใชง้านเว็บไซต์ของ
พิพิธภณัฑ์บวัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้
แบบสอบถามเป็นแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scale) [6] 
 
4. สรุป 
4.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมีจ านวน 214 คน มีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีจ  านวน 163 
คน มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ  านวน 
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249 คน อาชีพ คือ รับราชการ มีจ  านวน 98 คน และมีรายไดต่้อ
เดือนต ่ากว่า 20,000 บาท มีจ านวน 195 คน  
 
4.2 ความต้องการ 
 จากการส ารวจความตอ้งการใชเ้ว็บไซต์พิพิธภณัฑ์
บวัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านรูปแบบ
ของเวบ็ไซตไ์ดผ้ลลพัธ์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 รูปแบบเวบ็ไซต์ทีผู่้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

ด้านรูปแบบเวบ็ไซต์ MEAN S.D. 

หน้าโฮมเพจมคีวามสวยงาม
เหมาะสมและน่าสนใจ 

4.34 0.807 

ขนาดของตวัอกัขระเหมาะสม 4.12 0.916 

การจัดรูปแบบ ง่ายต่อการใช้งาน 4.11 0.915 
การค้นหาใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.17 0.880 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเตมิ  4.36 0.797 
ท่านศึกษาช่องทางการดาวน์โหลด
การประเมนิเวบ็ไซต์ว่ามีคุณภาพ
เพียงพอกบัความต้องการของท่าน 

4.15 0.884 

ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเน้ือหา
ท่ีน าเสนอในเวบ็ไซต ์ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่2 เน้ือหาทีผู่้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

ความต้องการด้านเน้ือหา MEAN S.D. 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ชัดเจนเข้าใจง่าย 3.98 1.042 

การปลูกและการดูแลรักษา 4.05 0.945 
ประโยชน์ของบัว ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.21 0.850 

ข้อมูลทนัสมยั 4.12 0.921 
ข้อมูลครบถ้วน 3.95 0.997 

ข้อมูลสมบูรณ์ 3.93 1.025 
ข้อมูลเพียงพอ 3.93 1.040 
 

 เน้ือหาเก่ียวกับประโยชน์ของบวั ชัดเจนเข้าใจง่าย
รายละเอียดเป็นอับดับท่ีหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.36 
รองลงมา คือ หน้าโฮมเพจ (หน้าหลัก) มีความสวยงาม

เหมาะสมและน่าสนใจโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.34  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.807 และน้อยท่ีสุด คือ เน้ือหา
ขอ้มูลครบถว้นโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.98  

ความตอ้งการใชเ้ว็บไซต์พิพิธภณัฑ์บวัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
(พิพิธภัณฑ์เสมือนบวั,เว็บไซต์ปางอุบล,กลุ่มคนรักบัวแห่ง
ประเทศไทย) รายละเอียดเป็นอับดับท่ีหน่ึง โดยมีค่ าเฉล่ีย 
เท่ากับ 4.36 รองลงมา คือ หน้าโฮมเพจ (หน้าหลัก) มีความ
สวยงามเหมาะสมและน่าสนใจโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.34  และ 
และน้อยท่ีสุด คือ เน้ือหาเก่ียวกบัช่ือวิทยาศาสตร์ของสายพนัธุ์
บวั ชดัเจนเขา้ใจง่าย โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.98 

สรุปความต้องการของผูต้อบแบบสอบถามได้ดัง
ตารางท่ี 3  

 
ตารางที ่3 สรุปความต้องการเป็นรายด้าน  

ความต้องการ MEAN S.D. 

รูปแบบของเวบ็ไซต์ 4.18 .86 
เน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ 4.02 .95 
 จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการ
ดา้นรูปแบบของเว็บไซต์ ในระดบั มาก ใกลร้ะดบัมากท่ีสุด (4.18) 
และ มีความตอ้งการดา้นเน้ือหาในระดบัมากเช่นกนั (4.02) 
4.3 ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
 เน่ืองจากผลการทดสอบขอ้ตกลงพ้ืนฐานในการใช้
สถิติ t-test และ ANOVA ของข้อมูลท่ีจัดเก็บมาได้ทั้ ง รูปแบบ
เวบ็ไซต ์และ เน้ือหาไม่ไดต้ามเกณฑก์ารใชส้ถิติ ผูศึ้กษาจึงไดท้  า
การปรับเปล่ียนการทดสอบ โดยใช้รูปแบบการทดสอบ
สมมุติฐานของใชส้ถิติท่ีไม่พ่ึงพาพารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ไค-สแควร์ 
ใน ก ารท ดส อบคว ามสั มพั น ธ์ ระห ว่ างลั ก ษณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ และ ความต้อง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการใช้งานเว็บไซต์ของพิ พิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีในทุกๆดา้น 
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5. ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการส ารวจและการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ในทั้งสองดา้น ท าให้
เกิดเป็นงานวิจยัในอนาคต คือ  

1. เสนอให้ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความ
พึงพอใจต่อเวบ็ไซต ์กบัความตอ้งการ และ 

2. ท าการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ิมเติม เพ่ือแยกกลุ่มท่ีมี
ความตอ้งการ และอาจจะตอ้งท างานวิจยัเชิง
คุณภาพกบัผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ ์ เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจน ว่ามีความตอ้งการเผยแพร่เวบ็ไซตพิ์พิธ
บวัในจุดใดบา้ง เพ่ือหาจุดท่ีลงตวัระหว่างความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ และความตอ้งการ
เผยแพร่ของผูบ้ริหารหน่วยงาน 

 
6. อภปิรายผล 

จากการศึกษาพบว่าโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได้ระหว่าง รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000บาท มี
อาชีพรับราชการ  

ก ารท ด ส อ บ ส ม มุ ติ ฐ าน  พ บ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ในดา้นทุกๆดา้นของผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มผู ้ใช้บริการทางเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ
ใชง้านเวบ็ไซตข์องพิพิธภณัฑ์บวัของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในทุกๆดา้น เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์บวัของทาง
มหาลยัเป็นแหล่งศึกษาพนัธุ์พืชตระกูล ดอกบวั ท่ีมีช่ือมีเสียง
และมีการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ไดมี้การศึกษาความความ
ตอ้งการของผูท่ี้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์อยู่เสมอท าให้เว็บไซต์
ของทางพิพิธภณัฑ์ฯ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

การทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นพฤติกรรม
การใชง้านเวบ็ไซตท์ัว่ไปในทุกๆดา้นของผูต้อบแบบสอบถาม
ของกลุ่มผูใ้ช้บริการทางเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บวัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ
ใชง้านเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์บวัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรีในทุกๆดา้น เน่ืองจากเวบ็ไซตข์องพิพิธภณัฑฯ์ ผูท่ี้
ดูแลเว็บไซต์ไดมี้การศึกษาและจัดท าเว็บไซต์โดยอาศยัข้อมูล
จาก ลกัษณะพฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต์ทัว่ไปมาในการจดัท า
เว็บไซต์ของทางพิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงความ
ตอ้งการของผูท่ี้ไดเ้ขา้มาใชง้านเวบ็ไซต์ของทางพิพิธภณัฑ์และ
ปรับปรุงให้ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านดว้ย 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีบรรลุผลส าเร็จดว้ยดี 
เน่ืองด้วยการได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารยว์สันต ์ 
กนัอ ่า และผูช่้วยศาสตราจารยภู์รินทร์ อคัรกุลธร ท่านไดส้ละ
เวลาอันมีค่าให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบจุดบกพร่อง
และให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่การค้นควา้อิสระน้ีตั้ งแต่เร่ิม
จนกระทัง่งานเสร็จสมบูรณ์ จึงกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
ดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 
 ก ารวิ จัย ใน ค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ศึ ก ษ า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0  กบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียวโดยใช้กลุ่มประชากรผูท่ี้ซ้ือ
บริการด้านการท่องเท่ียวผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
จ  านวน 400  ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่ายเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ Chi-Square Test  

ผลการศึกษ าพบว่าความ คิด เห็นใน ส่ วนของ
คุณลักษณะของเว็บ 2.0 มีความส าคัญในระดับมากได้แก่      
คุณลักษะด้านการเข้าถึงและการเอ้ือประโยชน์ ต่อผู ้ใช ้
รองลงมาคือ  ด้านการแสดงความคิดเห็น และด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียว และ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของเว็บ 2.0 มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว, พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์, 

 เวบ็2.0 
 
 

Abstract 
 This research study about the relationship between 
Web 2.0 Characteristic and behavior of buying decision on 
traveling. The research sample is 400 people who has 
experienced with purchasing on traveling product via            
E-commerce.  Tools for gathering data were Questionnaires. 
which were drawn by the method of convenience sampling. 
The data were analyzed through the application of Frequency, 
Percentage, Standard Deviation and Chi-Square Test. 

The result show that the level of Web 2.0 
Characteristic factor are most level, including accessibility 
and ease of use, commenting and the interaction between 
users. The result of hypothesis testing found that gender, age, 
graduated and occupation has relationship with the buying 
behavior on Traveling and the Web 2.0 Characteristic has 
relationship with the buying behavior on Traveling 
  
Keywords: Customer behavior, E-Commerce, Web 2.0 
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1. บทน ำ 
 ในปี พ.ศ. 2558 นั้นเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นั้นมีการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรี ซ่ึงประเทศไทยนั้ นมีจุดยืนใน
การเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและมีแนวคิดเป็นศูนยก์ลาง
การติดต่อทางด้านการขนส่งคมนาคม จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ี
ประเทศไทยจะมุ่งเน้นธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงในประเทศไทยนั้นมี
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอัน
งดงาม จากรายงานนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย 26.5 ล้านคนในปี  2556  [8]  โดย
ส่วนหน่ึงมีการศึกษาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ เช่น Facebook ซ่ึง
เป็นหน่ึงในการประยุกต์ใช้งานเว็บ 2.0 ซ่ึงจากการส ารวจ
จ านวนผูใ้ช้งาน Facebook ในปี 2558 พบว่าประเทศไทยมี
สมาชิก Facebook ทั้งส้ิน 26 ลา้นรายช่ือ[2] 

คุณลักษณ ะของเว็บ  2.0 ท่ี มี ก ารใช้งาน ได้แ ก่          
การแบ่งปันขอ้มูล เปิดอ่านบทความรีวิว จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ 
และเว็บไซต์พนัทิพย ์เว็บบล็อกส่วนตัว การรับชมผ่านวีดีโอ
บน YouTube สามารถใช้ค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านค้า 
ร้านอาหาร ท่ีพกัโรงแรม สวนสนุก สถานีบริการน ้ ามนั รวม
ไปถึงการเปิดดูต าแหน่งท่ีอยู่สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ การซ้ือ
สิ นค้าและบ ริก ารผ่ าน ระบบพาณิ ชย์ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์               
(E-Commerce)  ท  าให้ผูว้ิจยัอยากศึกษาว่า การใชง้านเวบ็ 2.0 มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียว
หรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลว่า
มีท่ีกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 
 
สมมตฐิำนในกำรวจิัย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 
 2.คุณ ลักษณะของเว็บ 2.0มี ค วามสั มพัน ธ์  กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 

2. ทฤษฎแีละงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1แนวคดิเทคโนโลยเีวบ็  2.0  (Web 2.0) 
 เป็นค าท่ีกล่าวถึง เทคโนโลย ีเวิลด์ไวดเ์วบ็ การสร้าง
เวบ็ไซต์โดยท่ีมุ่งเน้นให้ผูใ้ชง้านสร้างเน้ือหาดว้ยตนเอง มีการ
ใชง้านและท างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซตก์บัผูดู้แล
เว็บไซต์[1] จึงมีการเช่ือมโยงข่าวสารแบ่งปันข้อมูล สร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งปันวีดีโอ เว็บบล็อก พ้ืนท่ีเก็บ
ขอ้มูลออนไลน์ รวมเขา้ดว้ยกนัโดยอยูบ่นรูปแบบเวบ็เซอร์วิส 
โดยแบ่งคุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 มีความส าคญัและจ าแนกได ้5
ดา้น ดงัน้ี[5] 
 1.เอ้ือประโยชน์ต่อการเข้าถึงของผูใ้ช้ท  าให้มีการ
เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต เขา้ถึงไดโ้ดยไม่
มีข้อจ ากัดด้านเวลาการเปิดให้บริการ สามารถเข้าถึงส่ือได้
อยา่งสะดวกไม่จ ากดัประเภทของอุปกรณ์ 

2.การแสดงความคิดเห็นผูใ้ชง้านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นลงบนเน้ือหาลงในเว็บบอร์ดได้เอง เปิด
กวา้งให้ผูใ้ชง้านบล็อก และเจา้ของบล็อกส่วนตวัสามารถตอบ
โตก้นัไดอ้ยา่งอิสระ 
 3.การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้งานสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจดัการและร่วมกนัท าให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีความสนใจและช่ืนชอบในเร่ืองคลา้ยกนั  
 4.การทันต่อเหตุการณ์ ผู ้ใช้สร้างเน้ือหาได้อย่าง
รวดเร็ว มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ได้ทนัที ท  าให้ข้อมูลนั้ นมี
ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 5.ความเป็นกลางของขอ้มูล ขอ้มูลมีความหลากหลาย
เน่ืองจากมีการจดัเรียง กลุ่มเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ และมีความ
หลากหลายของขอ้มูลท าให้มีขอ้มูลท่ีหลากหลายและแสดงให้
เห็นถึงขอ้มูลต่างๆ ลงบนพ้ืนท่ีสาธารณะไดอ้ย่างอิสระท าให้
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเวบ็นั้นมีความเป็นกลาง 
 
2.2 เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 การเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายกันระหว่างบุคคลและ
กลุ่มคน ท าให้ เกิด ส่ิงท่ี เรียกว่าสังคมเสมือน ซ่ึงเป็นการ
ติดต่อส่ือสารกันผ่านหน้าเว็บไซต์ มีการแสดงความคิดเห็น
โตต้อบกันอย่างทนัทีในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ส่วนตวั  [7] 
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เ ช่ น  Facebook Youtube Instragram Twitter  Google+ Blog 
เป็นตน้ 
2.3  พำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E- Commerce) 
 การด าเนินธุรกรรมทางการคา้แบบ E-Commerce คือ 
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยรับ -ส่งข้อความ ห รือประมวลผลด้วยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข หรือ
โทรสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการซ้ือ
ขายสินคา้ การจดัส่ง และการแลกเปล่ียนสินค้า บริการ หรือ
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ท าให้องคก์รธุรกิจสามารถท่ี
จะขยายโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีอยู ่ให้ออกไปสู่ตลาดท่ี
กวา้งมากข้ึนโดยขยายออกไปต่างประเทศไดโ้ดยต้นทุนท่ีต ่า
[3] ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจสามารถท่ีจะหาวตัถุดิบและบริการทั้งใน
และนอกประเทศไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมีต้นทุนในการติดต่อท่ี
ต ่าลง และยงัมีเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินคา้สู่ตลาด 
2.4 แนวคดิเร่ืองการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัย
ถาวรไปยงัอีกจุดหมายหน่ึงเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือพกัคา้งคืนชัว่คราว และท่ีไม่เป็นกิจกรรมเก่ียวกบั
เร่ืองธุรกิจ(สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญด้าน
การท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเป็นเดินทาง เป็นการสร้างความพึง
พอใจของตนเอง ไม่ใช่การถูกบงัคบัหรือเพ่ือการจา้งงาน แต่
เพ่ือวตัถุปะสงค์การพกัผ่อน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
เยีย่มญาติมิตร เป็นตน้ [6] 
 
3.วธิีกำรวเิครำะห์ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยเลือกวิ ธีการวิจัยแบบเชิง

ปริมาณ  (Quantitative Research)  ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียว โดยใช้กลุ่มประชากรผูท่ี้ซ้ือ
บริการด้านการท่องเท่ียวผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
จ  านวน 400  ตัวอย่าง โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1.แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 2.แบบสอบถาม

ด้านคุณลักษณะของเว็บ  2.0  และ 3.แบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  
 
4.สรุปผลการศึกษา 
 ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

จาการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ี
ซ้ือการท่องเท่ียวมากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทั รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  15,001-25,000 บาท นิยมใช้ใช้ส่ือออนไลน์
ป ระ เภ ท  Facebook check in, YouTube, Google Map แล ะ
Google Street View มากท่ีสุด 

ตารางที ่1: คุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะ 
ของเว็บ 2.0 

X ̅ S.D.   แปลผล อันดับ 

ดา้นการเขา้ถึงและการเอื้อ
ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ 4.19 0.57 มาก 1 

ดา้นการแสดงความคิดเห็น 3.93 0.58 มาก 2 

ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช ้ 3.90 0.53 มาก 3 

ดา้นการทนัตอ่เหตุการณ์ 3.75 0.62 มาก 4 

ดา้นความเป็นกลางของขอ้มูล 3.54 0.69 มาก 5 

 
จากตารางท่ี  1  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญด้าน การเข้าถึงและการเอ้ือประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
รองลงมาคือ ดา้นการแสดงความคิดเห็น ดา้นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ช ้ดา้นการทนัต่อเหตุการณ์ และดา้นความเป็นกลาง
ของข้อมูล ตามล าดับ โดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 
ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือการท่องเทีย่ว 
ผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ีซ้ือ

การท่องเท่ียวต่อปี 1-3 คร้ังต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
ประมาณ 1,001-6,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีระยะเวลาการพกัคา้ง
เป็น เวลา 1-2 คืน ต่อค ร้ัง ส่วนใหญ่ เป็นบริการประเภท 
โรงแรม/ห้องพกัและรีสอร์ท 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  1 ปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียว มี
ผลดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางที ่2: ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 

สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ทดสอบ Chi-square 
   Sig. 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน H1 

1.เพศของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี .000 ยอมรับ 

2.เพศของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการท่องเท่ียวต่อคร้ัง .000 ยอมรับ 

3.เพศของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน(วนัต่อคร้ัง) .046 ยอมรับ 

4.เพศของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัประเภทของบริการท่ีเลือกซ้ือ .570 ปฏิเสธ 

5.อายุของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี .019 ยอมรับ 

6.อายขุองผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการท่องเท่ียวต่อคร้ัง .000 ยอมรับ 

7.อายขุองผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน(วนัต่อคร้ัง) .003 ยอมรับ 

8.อายขุองผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัประเภทของบริการท่ีเลือกซ้ือ .046 ยอมรับ 

9.ระดบัการศึกษาของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือการ
ท่องเท่ียวต่อปี 

.001 ยอมรับ 

10.ระดบัการศึกษาของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการท่องเท่ียว
ต่อคร้ัง 

.050 ปฏิเสธ 

11.ระดบัการศึกษาของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน(วนัต่อ
คร้ัง) 

.000 ยอมรับ 

12.ระดบัการศึกษาของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการท่ีเลือกซ้ือ .002 ยอมรับ 

13.อาชีพผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์
กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี .003 ยอมรับ 

14.อาชีพของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการท่องเท่ียว
ต่อคร้ัง 

.002 ยอมรับ 

15.อาชีพของผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน(วนัต่อ
คร้ัง) 

.048 ยอมรับ 

ตารางที ่2: ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว (ต่อ) 
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ทดสอบ Chi-square 
   Sig. 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน H1 

17.รายไดข้องผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือการ
ท่องเท่ียวต่อปี 

 .000 ยอมรับ 

18.รายไดข้องผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการท่องเท่ียว
ต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

19.รายไดข้องผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน(วนัต่อ
คร้ัง) 

   .004 ยอมรับ 

20.รายไดข้องผูท่ี้เลือกซ้ือการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการท่ีเลือกซ้ือ .360 ยอมรับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณลกัษณะของเวบ็2.0

มีความสัมพนัธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือการท่องเท่ียว
ท่องเท่ียว มีผลดงัตารางท่ี 3  

ตารางที ่3: ปัจจยัคุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 มีความสัมพนัธ์ 
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว 

สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ทดสอบ Chi-square 
   Sig. 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน H1 

21.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการเขา้ถึง และการ
เอ้ือประโยชนต่์อผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ัง
ท่ีใชบ้ริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี 

.360 ปฎิเสธ 

22.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการเขา้ถึง และการ
เอ้ือประโยชนต่์อผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

23.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการเขา้ถึง และการ
เอ้ือประโยชนต่์อผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.034 ยอมรับ 

24.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการเขา้ถึง และการ
เอ้ือประโยชนต่์อผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัประเภท
ของบริการท่ีเลือกซ้ือ 

.000 ยอมรับ 

25.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ
ซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี 

.012 ยอมรับ 

26.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการ
ท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

27.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน
(วนัต่อคร้ัง) 

.012 ยอมรับ 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

231



 
 

ตารางที ่3 : ปัจจยัคุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 มีความสัมพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว(ต่อ) 

สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ทดสอบ Chi-square 
   Sig. 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน H1 

28.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการท่ี
เลือกซ้ือ 

.000 ยอมรับ 

29.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี 

.005 ยอมรับ 

30.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
การท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

31.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกั
คา้งคืน(วนัต่อคร้ัง) 

.000 ยอมรับ 

32.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการ
ท่ีเลือกซ้ือ 

.544 ปฏิเสธ 

33.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการทนัต่อ
เหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการซ้ือการท่องเท่ียวต่อปี 

.012 ยอมรับ 

34.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการทนัต่อ
เหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
การท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

35.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการทนัต่อ
เหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้ง
คืน(วนัต่อคร้ัง) 

.000 ยอมรับ 

36.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นการทนัต่อ
เหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการท่ี
เลือกซ้ือ 

.000 ยอมรับ 

37.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นความเป็นกลางของ
ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือ
การท่องเท่ียวต่อปี 

.001 ยอมรับ 

38.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นความเป็นกลางของ
ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือการ
ท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

.000 ยอมรับ 

39.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นความเป็นกลางของ
ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการพกัคา้งคืน
(วนัต่อคร้ัง) 

.000 ยอมรับ 

40.คุณลกัษณะของเวบ็2.0  ดา้นความเป็นกลางของ
ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการท่ีเลือก
ซ้ือ 

.000 ยอมรับ 

 
 
 
 

5.อภปิรายผล 

      จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าการใช้งานเว็บ 2.0 มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียว ดงันั้นกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับสินค้าด้านการท่องเท่ียว ควรให้
ความส าคญัและส่งเสริมการใชง้านผ่านเว็บ 2.0 เช่น Facebook 

Youtube และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ใชง้าน
มีการส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น แบ่งปัน หรือส่งต่อให้
ผูอ่ื้นได้โดยสะดวกข้ึน ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กิจการ
สามารถเข้าใจและน าเสนอบริการด้านการท่องเท่ียวตรงต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัรดา โภ
คาพิพฒัน์ ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิผลใน
การโฆษณาผ่าน Facebook การส่ือสารด้วยวิธีการออนไลน์
เป็นการเจาะจงในการโฆษณาเฉพาะกลุ่มท าให้ เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างโดยตรงและมีการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก “Word of Mount” ท าให้เกิดเป็น Fan page บน Facebook 
ของสินคา้แต่ละชนิดซ่ึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่นการตอบ
โต้ หรือ กดช่ืนชอบ(Like) จึงท าให้การโฆษณาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการให้สมาชิกนั้นเขา้มามีส่วนร่วม และท า
ให้เกิดการจดจ าสินคา้และบริการ[4] 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 
Development of Tourism, to Support History and Culture  

Case Study in Mueang Chachoengsao via Mobile Application 
 
 
 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
ระบบน้ีพัฒนาข้ึนในลักษณะของวินโดวส์แอพพลิเคชั่น (Window-
based Application)  บนระบบปฏิบั ติการวินโดวส์ (Window 
Platform) การประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม ใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งาน
ทั่วไปจ านวน 10 คน จากแบบประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญที่
ได้อยู่ที่ 4.26 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.63) และส่วนของ
ผู้ใช้งานทั่วไปค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58) 
ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับดี และสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการค้นหาสถานที่ท่องเท่ียว  

ค ำส ำคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น, การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

Abstract 
 The Objective of this research was to design and 
develop Tourism, to Support History and Culture Case 
Study in Mueang Chachoengsao via Mobile Application. 
This system was developed use by the Windows Mobile 
applications. (Window-based Application) on Windows 
(Window Platform) the evaluation of the program.                       
 

 
A query of data samples is 5 experts and the general use 
of 10 people from the evaluation found that the average 
expert at 4.26 (standard deviation of 0.63) and most of the 
commonly used value. average of 4.40 (standard deviation 
of 0.58), it can be concluded that the developed system 
was good. And can be applied to help in the decision to 
see the sights. 
 
Keyword : Web application , Historical Sites 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

     จังหวัดฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหน่ึงของภาค
ตะวันออกซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังถ่ินฐาน
บ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ าบางปะกงและตามล าคลองต่างๆ โดยมี “หลวง
พ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามี
ฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมา
ข้ึนอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่ง
ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ 
เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หน่ึงในมณฑลปราจีนบุรี และใน
ปี พ.ศ. 2459   จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ค าว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก 
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ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” น้ัน ได้มาจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองน้ีมี
ปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อน ามาตากท าเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เน้ือ
ปลาถึง 8 ริ้ว ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
5,351 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 1 กิ่ง
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบางคล้า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอ
บางปะกง อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอราชสาส์น อ าเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอ าเภอ
คลองเข่ือน มีสถานที่ท่องเที่ยว ยกตัวอย่าง เช่น  วัดโสธรวราราม
วรวิหาร  ตลาดบ้านใหม่ เป็นต้น 
 งานวิจัยในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดยน า
เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตสื่อในรูปแบบ Mobile Aplication ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ความยืดหยุ่นสูงต่อการใช้งานจึงเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจเป็น
อย่างมาก   งานวิจัยชิ้นน้ีจึงมุ่งน าเสนอการสร้างสื่อออนไลน์ประเภท 
Mobile Application  เพ่ือระบุสถานที่และเส้นทางการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์,การเดินทาง,สถานที่ท่องเที่ยงและแหล่งศิลปวัฒนธรรม  
โดยมุ่งเน้นไปที่การน าเสนอผ่านวิธีการที่สะดวก  เน้นการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ผ่านรูปภาพ   กราฟฟิกและวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏอยู่
บน application ร่วมกับการใช้ระบบก าหนดพิกัดเส้นทางเพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเดินทางเข้าถึงสถานที่ เป้ าหมายได้อย่างแม่นย าและ
สะดวกสบาย  รวมทั้งมีระบบการเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าในพ้ืนที่ผู้ใช้งาน 
application ดังกล่าวอยู่น้ันมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างแบบ Real time 
เสมือนมีมัคคุเทศก์และผู้ช่วยน าทางช่วยเหลือให้ค าแนะน าตลอดเวลา
การใช้งาน จะท าให้ผู้ที่สนใจในการเดินทางท่องเทียวหรือนิยมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกลุ่มผู้ต้องการใช้พ้ืนที่ฉะเชิงเทราเพ่ือการ
ลงทุนด้านต่างๆให้ความสนใจในพ้ืนที่น้ีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 1.2  ขอบเขตของงานวิจัย 
           การพัฒนาสารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิ ง

ประวัติศาสตร์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอบเขตการด าเนินการตาม

รายละเอียดดังน้ี 

           1.2.1 การวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 สามารถสร้าง           

การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบาย

แอพพลิเคชั่น ได้แก่ Web Application , Adobe Premier Pro, 

Sony Vegus, Adobe Photoshop ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดังกล่าว 

  1.2.2 การวิจัยครั้งน้ีใช้ ข้อมูลการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษา

อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากคู่มือการท่องเท่ียว ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน

รูปแบบเอกสาร  โดยการออกแบบและพัฒนาให้สามารถแสดงผลบน

เว็บเบราเซอร์ เว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 1.2.3 การวิจัยครั้งน้ีใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากการ

แจกแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น          

คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 10 คน                

ในการทดลองการใช้งาน 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.3.1 เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้โมบายแอพพลิเคชั่น 

 1.3.2 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่น 

 1.3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โมบายแอพพลิเคชั่น 

           1.3.4 เพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบสารสนเทศให้กับชุมชน 
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2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
โป รแกรมประ ยุก ต์  ห รื อ  ซอฟ ต์แวร์ แอพพลิ เค ชั น 

(Application Software) ในบางครั้งเรียกย่อว่า แอพพลิเคชัน
(Application) คือซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงส าหรับใช้งานส าหรับงาน
เฉพาะทาง  ซึ่งในปัจจุบันแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS และ
Android ก าลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้มี
ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันหลายประเภท อาทิ  แอพพลิเคชันเพ่ือความ
บันเทิง แอพพลิเคชันสุขภาพ  แอพพลิเคชันการศึกษา แอพพลิเคชัน
เพ่ือการท่องเท่ียว  และผู้ใช้สามารถเข้าไปโหลดแอพพลิเคชันได้อย่าง
อิสระ ท าให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ทุกด้าน ซึ่งทางผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฏีเพ่ือใช้ประกอบการท าวิจัยดังน้ี 

 
2.1 เว็บเซอร์วิส (Web Application service) Web 

Browser หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้
สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่เก็บในหน้าเว็บที่
สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา HTML ทีจ่ัดเก็บไว้ให้ที่ระบบบริการ 
เว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บ
เปรียบเสมือนสื่อในการติดต่อกับเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ ในปัจจุบันโปรแกรมบราวเซอร์ได้ขยายขีด
ความสามารถมากข้ึนเรื่อย ๆ จนสามารถใช้เรียกบริการต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ตได้แทบทุกชนิด โดยการระบุชื่อโปรโตคอลของบริการต่าง 
ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้แทบทุกชนิด 

Web Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บเว็บ 

ไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โพร

โทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์การใช้งาน Web Server เมื่อ

ผู้ใช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์  เช่น IE, 

Firefox, Google chome เครื่องไคลแอนท์จะแปลงชื่อ โฮสต์ ภายใน

ยูอาร์แอลให้เป็นไอพีแอดเดรสเครื่องไคลแอนท์ติดต่อกับเครื่องเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ โดยปกติจะใช้โพรโทคอล TCP พอร์ต 80 เพ่ือท าการ

เชื่อมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ 

ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-1  ภาพรวมการท างานของ Web Application service 

2.2 ชั้นแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ค(Application Framework) 

ในชั้นน้ีจะอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งาน โดยผ่าน API 

(Application Programming Interface) ซึ่งระบบปฏิบัติการได้ท า

การออกแบบไว้เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการใช้งาน application 

component  โดยในชั้นน้ีประกอบด้วยแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ค                    

ดังภาพที่ 2-2 

      2.2.1 View System  เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการ
ท างานส าหรับการสร้างแอพพลิเคชัน เช่น lists, grids, text boxes, 
buttons และ embeddable web browser 
        2.2.2 Location Manager  เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับ
ค่าต่ าแหน่งของเครื่องอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ 

      2.2.3 Content Provider  เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการใช้งานร่วมกัน (Share data) ระหว่างแอพพลิเคชัน
ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) 
            2.2.4 Resource Manager  เป็นส่วนที่จัดการข้อมูล
ต่างๆ ที่ไม่ใช่ส่วนของโค้ดโปรแกรม เช่น รูปภาพ, localized strings, 
layout ซึ่งจะอยู่ในไดเร็คทอรี  

      2.2.5 Notification Manager  เป็นส่วนที่ท าหน้าท่ี 
ควบคุมอีเวนต์ (Event) ต่างๆ ที่แสดงบนแถบสถานะ (Status bar) 
เช่น ในกรณีที่ได้รับข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนอื่นๆ 
เป็นต้น 

     2.2.6 Activity Manager  เป็นส่วนควบคุม Life Cycle 
ของแอพพลิเคชัน 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

236



ACTIS 2017, January 25,2017, Southeast Bangkok College, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006 
 

     2.2.7 Telephony Manager เป็นกลุ่มของชุดค าสั่งที่ใช้
ในการเข้าถึงข้อมูลด้านโทรศัพท์ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที ่2-2 แสดงชั้นแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ค  
 

2.3 โปรแกรม Macromedia FLASH  (ยุทธชัย  รุจิรวิมล) 
Macromedia Flash 5 เป็นโปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์

กราฟฟิก และสร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับการสร้างเว็บไซต์ โดยมี
หลักการท างานของ Flash คือ เป็นการน าภาพที่เราสร้างข้ึน หรือที่
เราได้มาจากที่อื่นมาวางไว้บน Stage และท าการแปลงวัตถุน้ันเป็น 
Symbol ซึ่งเป็นลักษณะที่ Flash สามารถน าไปท าเป็น Animation 
ได้ เป็นข้ันตอนที่เราจะมาท า Symbol ให้เป็น Animation ซึ่งใน
ข้ันตอนน้ีเราสามารถจะใส่เสียง หรือ Script ค าสั่งเพ่ิมเติมลงไปได้ด้วย 
เมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว เราก็ท าการ Publish หรือการแปลง
ชิ้นงานของเราออกสู่สายตาประชาชน  ซึ่งนามสกุลของ Flash 
ประกอบไปด้วย ไฟล์นามสกุล Flash Movie (*.fla) เป็นรูปแบบไฟล์
มาตราฐานของ Flash ซึ่งจะท าการเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของ
ภาพเคลื่อนไหว จึงท าให้ไฟล์รูปแบบน้ีมีขนาดที่ใหญ่ ดังน้ันจึงเป็น
รูปแบบไฟล์ที่ใช้ส าหรับเก็บภาพเคลื่อนไหวที่ตกแต่งยังไม่เสร็จ  หรือ
ตกแต่งเสร็จแล้วต้องการน ามาปรับแต่งในอนาคต Flash Player 
(*.swf) เป็นรูปแบบไฟล์มาตราฐานส าหรับน าไปใช้งานจริงบนเว็บไซต์ 
ซึ่งรูปแบบจะมีขนาดเล็ก แต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ ดังน้ันหากเปิดไฟล์
รูปแบบน้ีโปรแกรมจะเรียก Flash Player มาเล่นให้ดูการท างานของ
ภาพเคลื่อนไหวเท่าน้ัน 

คณะผู้ด าเนินการวิจัยได้น า Flash มาใช้ในการสร้างรูปเพ่ือตกแต่ง
ระบบสารสนเทศ ซึ่งสาเหตุที่ผู้จัดท าโครงการวิจัยเลือกใช้ Flash            
ก็เพราะว่าสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบหรือลูกเล่นต่าง 
ๆ สร้างเว็บที่ตอบโต้กับผู้ใช้ได้ ชิ้นงานที่ได้ยังมีขนาดเล็กเน่ืองจากไฟล์
มัลติมีเดียที่สร้างโดย Flash มีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับไฟล์
มัลติมีเดียประเภทอื่นเป็นเพราะรูปแบบการเก็บรายละเอียดของรูป
เป็นลายเส้น ในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ จะบันทึกรายละเอียดของรูปทุก 

Pixels  ท าให้ไม่สร้างปัญหาเมื่อต้องน ามาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
และการใช้งานง่ายยังง่ายอีกด้วย 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

      ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง และประโยชน์
ต่อการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

สุกัญชลิกา (2548) ได้ด าเนินเสนอการค้นหาข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยจัดท าระบบการสนับสนุนการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี ให้กับผู้ใช้งานได้รับข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ได้รับความนิยมการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยว และถานที่
ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้กัน พร้อมกันน้ีระบบสนับสนุนการก าหนด
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวที่มีงบค่าใช้จ่ายอย่างจ ากัด โดยใช้เทคโนโลยี
การสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ในการพัฒนาระบบน้ันได้ใช้โปรแกรม
ต่างๆ และใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server2005 เพ่ือ
รองรับมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาเว็บ 

นริศ  อริยวาณิชกุล (2549) ได้ท าการออกแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการค้นหาแหล่งท่องเท่ียวในภาคตะวันออก โดย
ใช้เว็บแอบพลิเคชั่น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก
แหล่งท่องเที่ยวและเพ็กเก็จไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้พัฒนาใน
ลักษณะระบบเว็บแอพพลิ เคชั่ น  (Web Application)  บน
ระบบปฏิบัติการวินโดว์แฟลตฟอร์ม (Window Platform) โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมสามารถสรุปได้ว่าระบบที่
พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจใน
การค้นหาแหล่งท่องเท่ียวต่อไป     

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    3.1  ปัญหาของระบบงานเก่า 

การจัดท าวิจัยหัวข้อ การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศแอพพลิเคชั่น การออกแบบและพัฒนา
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ข้อมู ลการพัฒนาสารสนเทศ เ พ่ือสนับสนุนการท่อง เที่ ยว เชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน และประเมินผลการพัฒนาใน
ครั้งน้ี มาจากการมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึน  คณะผู้ วิจัยจึงได้
ท าการศึกษา โดยมีรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
           3.1.1 ศึกษาปัญหาความต้องการระบบ ข้ันตอนน้ีเป็น
การศึกษาถึงปัญหา และความต้องการของระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ของ การ พัฒนาส ารสนเทศ เ พ่ือส นับส นุนการท่อ ง เที่ ยว เชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการศึกษาระบบเก่าพบว่ายังขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โดยที่ระบบเดิม
จะแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียว ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนางานวิจัยดังกล่าวข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักแก่
บุคคลทั่วไป ในการศึกษาเครื่องมือส าหรับการใช้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เป็นการศึกษาถึงข้ันตอน วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศซึ่ งมีรายละเอียดดัง น้ี  โปรแกรมเว็บ                    
แอพพลิเคชัน (web application) ใช้ในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูล
ของวีดีโอ ข้อมูลรูปภาพแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ การก าหนดประเภทของ
ข้อมูล การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ความปลอดภัย  

 3.1.2  การพัฒนาระบบ  การด าเนินการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แอพพลิเคชั่น
ออรัสมา ในส่วนของผู้ใช้งาน ใช้การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นบน Web 
Service และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe 
Premiere pro และ Sony vegus ในการสร้างการตกแต่งภาพและแอ
นิเมชั่นประกอบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังกล่าวให้มีระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
และมีความสามารถในการจัดการการให้บริการต่อไป 

3.1.3 การทดสอบระบบ หลังจากพัฒนาระบบตามที่ได้
ออกแบบไว้ จึงมีการทดลองใช้ระบบโดยผู้พัฒนาและผู้ทดลองใช้            
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งานทั่วไปอีกจ านวน 10 คน 
โดยใช้วิธีการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black Box Testing) ที่ดูจาก
ข้อมูลน าเข้า (Input) และข้อมูลส่งออก (Output) และผลลัพธ์โดย
การแจกแบบสอบถามแบ่งออกได้ 3 ด้าน ดังน้ี 

   - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน เช่น ตรวจสอบ
ล าดับการท างานของโปรแกรม ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง

หน้าจอ และปุ่มควบคุมต่างๆ และความถูกต้องของข้อความท่ีแสดงบน
หน้าจอ 

  - ประเมินความพึงพอใจระบบ แบ่งออกเป็น ด้านเน้ือหา 
ด้านการใช้งานระบบ ด้านหน้าจอ และด้านการแสดงผล โดยใช้เกณฑ์
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศที่ ได้
พัฒนาข้ึน ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เกิน 3.51 ข้ึนไป ตามล าดับความหมายของ
ระดับคะแนนจากแบบสอบถามตามมาตราส่วนค่าชนิด 5 ระดับ 

3.1.4 การประเมินผลระบบ ในข้ันตอนการประเมินผลระบบ 
กระท าโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์
แบบสอบถามโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมาย
ของการทดสอบ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูล โดยใช้วิธีการทางด้านสถิติดังน้ี   
(มนต์ชัย, 2548)  
                 - การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต เป็นต้น 

    

X   =   x  
        N 

เมื่อ    X       แทน   ค่าเฉลี่ย 

      X     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
      n       แทน   จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  เป็น

การวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมากเขียนแทนด้วย  S.D. 
 

                      S.D.  =  nX2  -  (X)2 

                                       n(n – 1)          
  

   เมื่อ    S.D. แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                    X    แทน  ค่าคะแนน 
                    n    แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

                                  แทน   ผลรวม 
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4. ผลการด าเนินการวิจัย จากที่ผู้พัฒนาได้ท าการพัฒนาสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
และได้ท าการทดสอบว่าระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยได้ท าการทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ ใช้ งานทั่วไป ซึ่ งผลการด าเนินงานยกตัวอย่างบางส่วนโดยมี
รายละเอียดข้ันตอนดังน้ี  
    4.1 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน จะแบ่งส่วนของเมนูได้ดังน้ี  คือ 
เมนูส่วนหน้าหลักของแอพพลิเคชัน หน้าล็อกอิน และเก็บข้อมูล
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากน้ียังมีส่วนรายละเอียดรายการย่อย
ส าหรับเก็บข้อมูลของแอพพลิเคชันดังน้ี คือ ส่วนของการสร้าง
ฐานข้อมูล SQLite ดังภาพต่อไปน้ี 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

public void vaccinelist(String sortcolumn) { 

    

   // Permission StrictMode 

   if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT > 9) { 

      StrictMode.ThreadPolicy policy = new    

         

StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 

      StrictMode.setThreadPolicy(policy); 

   } 

 

      String url = 

"http://172.18.41.222/getJSON_epi.php"; 

      try { 

         JSONArray data = new 

JSONArray(getJSONUrl(url)); 

         String[] Sdescription = new 

String[Svaccinetype1.length]; 

         String[] Sdescription_th = new 

String[Svaccinetype1.length]; 

         String[] Sage = new 

String[Svaccinetype1.length]; 

         String[] Sdisease = new String[ 

Svaccinetype1.length]; 

             

         for(int i = 0; i < Svaccinetype1.length; i++) 

{ 

            for(int j = 0; j < data.length(); j++) { 

               JSONObject c = data.getJSONObject(j); 

               String vaccinetype_tmp = 

c.getString("VACCINETYPE"); 

               

if(Svaccinetype1[i].equals(vaccinetype_tmp)) { 

                  Sdescription[]= 

c.getString("DESCRIPTION"); 

Sdescription_th[i] = c.getString("DESCRIPTION_TH");            

                  Sage[i]= c.getString("AGE"); 

                  Sdisease[i]= c.getString("DISEASE"); 

               } 
            } 

         } 

 

ภาพที ่4-1 แสดง Source code ค่าจากฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ 
 

 

   4.2 หน้าจอแสดงล็อกอิน ในการใส่รหัสเพ่ือเข้าใช้งานข้อมูลสถานที่
ท่อง เที่ ยว เชิ งประวั ติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของอ า เภอเมื อง                
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
 

ภาพที ่4.2 หน้าจอล็อกอิน  
 

     4.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิ ง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ภาพที ่4.3 หน้าจอหลักรายละเอียด  
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     4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดของวีดีโอและแผนที่ของสถานที่
ท่อง เที่ ยวเชิ งประวั ติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของอ า เภอเมื อง              
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ภาพที ่4.4 หน้าจอการท างานของวีดีโอและแผนที่  
 
       4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การทดสอบเมื่อ
ท าการทดสอบโปรแกรมเสร็จสิ้น จึงได้น าระบบไปทดสอบ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไปท าการทดลองการใช้โปรแกรม พร้องทั้ง
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมได้ก าหนด
เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ 
(Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 
ระดับ ด้วยกัน โดยจะให้คะแนนในแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสมมี
ล าดับความหมายตามของตาราง แสดงดังตารางที่ 4-1 ซึ่งหัวในการ
ประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปน้ี  
 - ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Function Requirement Test) 
 - ด้านผลลัพท์ที่ได้จากโปรแกรม (Performance Test) 
 - ด้านการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) 
 - ด้านความปลอดภัย (Security Test) 
 
 

ตารางที่ 4-1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนเชิง

ปริมาณเฉลี่ย 
ความหมายเชิงคุณภาพ 

4.51 – 5.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับที่ดีมาก 
3.51 – 4.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับที่ดี 
2.51 – 3.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับที่พอใช้ 
1.00 – 1.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 

    จากการทดสอบความพึงพอใจของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญน า
ผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ  
ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Function 
Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56) ด้านผลลัพท์ที่ได้จากโปรแกรม (Performance Test) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) ด้านการใช้
งานโปรแกรม (Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49) ด้านความปลอดภัย (Security Test)                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) เมื่อน าผล
การทอดสอบแต่ละด้านมาผ่านระบบวิธีทางสถิติ เพ่ือท าการหา
ค่าเฉลี่ย รวมทั้งหมดจะท าให้ทราบค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.35 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ดังน้ันสามารถสรุปการประเมินผล
ความพึงพอใจของระบบโดยรวมได้ว่าการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  ของการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

จากการทดสอบความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป
น าผลที่ ไ ด้มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น             
4 ด้าน คือ  ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Function Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (ค่าเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น เ ท่ า กั บ  0.52)  ด้ า น ผ ล ลั พ ท์ ที่ ไ ด้ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม 
(Performance Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60) ด้านการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ด้านความปลอดภัย 
(Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64) เมื่อน าผลการทอดสอบแต่ละด้านมาผ่านระบบวิธีทางสถิติ เพ่ือ
ท าการหาค่าเฉลี่ย รวมทั้งหมดจะท าให้ทราบค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.29 
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(ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60)  ดัง น้ันสามารถสรุปการ
ประเมินผลความพึงพอใจของระบบโดยรวมได้ ว่าการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 
 
5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

     5.1 การสรุปผลการวิจัย การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดยได้น าเอาหลักการของ

เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือก่อให้เกิดความพึง

พอใจในการให้บริการ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ใช้งาน จากการพัฒนาระบบได้มีผลการทดลองการใช้งาน และ

ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์จ านวน 5 

คน และผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน 10 คน โดยพบว่าการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

     5.2  ข้อเสนอแนะ โดยในข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ว่าควรมีการ

พัฒนาศักยภาพให้มากข้ึนโดยท าให้ระบบสามารถท านายและ

คาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ และจัดท าให้ระบบสามารถ

น าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้งานร่วมด้วย โดยสามารถจัดการ

จองผ่านระบบมือถือได้โดยอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่นๆ 

รวมทั้งควรเพ่ิมเติมเน้ือหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุก ๆ 

ด้าน 

6. กิตติกรรมประกาศ 
        การจัดท างานวิจัยฉบับน้ี คณะผู้จัดท างานวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้ทุนสนับสนุน
ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอยา่งคือ  
บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ีสังกดั
คณะ  ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จ านวน 256 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ตาม
วิธีของครอนบาค  เท่ากับ  0.942 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
t-test  และ F-test  ผลการวิจยั  พบว่า 1) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิในขั้นการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 3.98 S.D = 0.597)  
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า บุ คลากร ท่ี มีระดับ
การศึกษาต่างกัน และสังกดัคณะต่างกัน มีระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ส่วนบุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน และประสบการณ์
ท างานต่างกันมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: การยอมรับ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, บุคลากร 

 
 

Abstract 

 This research has a purpose of studying information 
technology acceptance of personnel in Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi in the format 
of quantitative research. The sample group of this study 
was people from the faculty, Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi through the simple  random 
sampling which were 2 5 6  people in total. The 
questionnaire was used as a research tool for data 
collecting which had the reliability of Cronbach at 0.942  
whereas the percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F-test were used in the analysis process. The results 
indicated that: 1) Overall, the average of information 
technology acceptance in making decision of personnel 
in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
was in high level. ( = 3.98 S.D = 0.597); 2) It was found 
in the  hypothesis testing that the variables that related to 
the information technology acceptance of personnel at 
the statistic significant level 0.05 were as follows: 
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educational background and faculty. By contrast, there 
was no difference in the information technology 
acceptance of personnel in term of  different gender and 
work experience. 

Keywords: Acceptance, Information Technology, Personnel 
1. บทน า 
 ปั จ จุบัน เทคโนโลยีส ารสน เทศ มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัต่อการท างาน  การด าเนินงานของทุกองค์กร  
และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้ง
ดา้นการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวฒันธรรม 
ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
เปล่ียนแปลงไปมาก  นานาประเทศต่างมุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
แต่การท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่สังคมดงักล่าวได้ตอ้งมีการน า
ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ
เขา้ถึงและการแพร่กระจายความรู้ไปสู่เยาวชนและประชาชน
ไดเ้รียนรู้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ได้
เล็งเห็นความจ าเป็นถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การพฒันาบุคลากรและมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เป็นไปตามกระแส
การเปล่ียนแปลงของสังคมและการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลยัให้กา้วสู่ความเป็นหน่ึงของสถาบนัการศึกษา  จึง
ให้ความส าคญักบับทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ
เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันาองค์กรให้
สัมฤทธ์ิผล  จึงตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้ทนัสมยัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
ตลอดจนใชใ้นการจัดการศึกษาวิธีการเรียนการสอน  การน า
วิธีการใหม่ ๆ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาการทางเทคโนโลย ี 
ท  าให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างสูงสุด  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ในวงการ ศึกษ าซ่ึ ง เป็นนวัตกรรมให ม่   ฉะนั้ นการ
เปล่ียนแปลงจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
มีส่วนร่วมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียน
ก ารสอนอย่างจ ริ งจัง  ท  าให้ ก ารพัฒน าบุ คล ากรขอ ง
มหาวิทยาลยัจึงเป็นเร่ืองท่ีจ  าเป็นและส าคญัอนัดบัแรกเพราะถา้
บุคลากรมี คุณภาพในการน าเทคโนโลยีให ม่  ๆ  ม าใช้

ประกอบการเรียนการสอนก็สามารถท าให้การศึกษาบรรลุ
วตัถุประสงค์  แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้ นต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรด้วย  
มิฉะนั้นแลว้แทนท่ีเทคโนโลยจีะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รกลบั
จะเป็นภาระหรือตัวถ่วงท่ีท าให้องค์กรไม่สามารถปฏิบติังาน
ตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด  ฉะนั้ นจ าเป็นต้องศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ท าให้ทราบระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร ให้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามาใชใ้นอนาคต ตลอดจน
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 
2. วธิีด าเนินการวจิัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ บุคลกรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เฉพาะบุคลากรท่ีสังกดัคณะ  
จ านวนทั้ งส้ิน  707 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ก  าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ ยามาเน่  [1] ไดข้นาดตวัอย่าง จ  านวน  
256 คน 
2.2 กรอบแนวคดิในการวจิัย   
 การวิจยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงัรูปท่ี  1 
      ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
     
 
 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

บุคลากรมหาวิทยาลยั 

- เพศ  
- ระดบัการศึกษา   
- ประสบการณ์การท างาน    
- สังกดัคณะ 

การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร 
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2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล  มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์เพ่ือหา ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ จาก
แบบสอบถามตอนท่ี 1 
 2.  วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงแต่ละขอ้มีตวัเลือก 5 ระดบั โดย
มีหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนของ [2] 
 3.  ใช้ค่าสถิติ t-test ,  F-test  เปรียบเทียบการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ตามตัวแปรเพศ  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  และสังกัดคณะ ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าความแปรปรวน ก าหนดนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. แบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์เน้ือหาและสรุป
ขอ้เสนอแนะ 
 

3. ผลการวจิัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง  จ  านวน  136  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.3  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ  านวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.5   
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี  จ  านวน  106  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  40.0  สั งกัดคณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จ  านวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.4 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร ดงัตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 5 
ตารางท่ี  1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับ     
เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

การยอมรับ       
เทคโนโลยสีารสนเทศ  S.D 

ระดบัการ
ยอมรับ 

1. ขั้นความรู้ 3.93 0.596 มาก 
2. ขั้นการจูงใจ 3.83 0.580 มาก 
3. ขั้นการตดัสินใจ 3.98 0.597 มาก 
4. ขั้นการน าไปใช ้ 3.87 0.601 มาก 
5. ขั้นการยนืยนั 3.70 0.632 มาก 

รวม 3.86 0.532 มาก 
 

 จากตารางท่ี  1 สรุปได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.86  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.532 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขั้นการตดัสินใจมีระดบัการยอมรับ
มาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เท่ากบั  3.98  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.597 
ตาราง ท่ี  2  ผลการเปรียบเที ยบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรจ าแนกตามเพศ 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากตารางท่ี 2  สรุปได้ว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมี
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขั้นการยืนยนั  ส่วนขั้นความรู้  ขั้น
การจูงใจ  ขั้นการตดัสินใจ และขั้นการน าไปใช ้บุคคลากรท่ีมี
เพศต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
ตาราง ท่ี  3  ผลการเปรียบเที ยบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี  3   ส รุปได้ว่ า  บุ คลากรท่ี มีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่าง
กนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขั้นการจูงใจ  ขั้น
การตัดสินใจ  ขั้ นการน าไปใช้ และขั้ นการยืนยนั ส่วนขั้ น
ความรู้ บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  4 ผลการเป รียบ เที ยบการยอมรับ เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

 
 จากตารางท่ี 4 สรุปได้ว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
การท างานต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไม่
แตกต่างกนั ในทุกขั้น 
ตาราง ท่ี  5  ผลการเปรียบเที ยบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร จ าแนกตามสังกดัคณะ 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5 สรุปไดว้่าบุคลากรท่ีสังกดัคณะต่างกนั
มีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขั้นการตัดสินใจ  และขั้น
การน าไปใช้  ส่วนในขั้ นความรู้ ขั้ นการจูงใจ และขั้ นการ
ยืนยนั บุคลากรท่ีสังกัดคณะต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  พบว่าระบบ
อินเทอร์เน็ตขดัขอ้งบ่อยเกินไป  ตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ต หรือ 
Wi-Fi ไดทุ้กพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยั  และห้องปฏิบติัการควรใช้
อินเทอร์เน็ตไดทุ้กเคร่ือง 
 
4. อภปิรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ี   ผู ้วิจัยได้น ามาประมวลกับแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  สามารถน ามาอภิปรายผล
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  พบว่า ในขั้นการ
ตดัสินใจมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.98  เน่ืองมาจากบุคลากรได้

สัมผสันวตักรรม และเร่ิมศึกษาหาข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจ  
และพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับมาเหมาะสมกับสภาพตนเอง
หรือไม่ ฉะนั้นการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมนั้นข้ึนอยู่
กบัขั้นความรู้ และขั้นการจูงใจ ถ้าบุคลากรมีความรู้และเห็น
ประโยชน์ของนวตักรรมนั้ นก็จะตดัสินใจยอมรับนวตักรรม
นั้ น  และสามารถน าไปใช้ได้ หรือประสบปัญหาก็สามารถ
แกปั้ญหานั้นได ้บุคลากรจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตดัสินใจ เพราะบุคลากรไดรั้บความรู้และข่าวสารมาก มีผลท า
ให้บุคลากรนั้ นมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมมากกว่า
บุคล ากร ท่ี ได้ รับข้อ มูล ข่ าวส ารน้ อย   ซ่ึ ง เป็ น ไปตาม
กระบวนการยอมรับนวตักรรมของ   โรเจอร์ อา้งถึงใน [3] ท่ี
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นความรู้   ขั้นการจูงใจ  ขั้นการ
ตดัสินใจ  ขั้นการน าไปใช ้ และขั้นการยนืยนั 
 2.  การเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั   สังกดัคณะต่างกนั  มีการ
ยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
ส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0 .05  ส่ วน บุ คลากร ท่ี มี เพศต่ างกัน  และ
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ [4] 
พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ [5] พบว่า พนักงานบริษัท การ
บินไทย (มหาชน) ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
และพนักงานบริษัท การบินไทย (มหาชน) ท่ีมีเพศ และอายุ
การท างานต่างกนั มีระดบัการยอมรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
เพ่ือการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน หรือดังท่ี [6] กล่าวว่าการ
ยอมรับเป็นกระบวนการท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีไดรั้บรู้  เรียนรู้  หรือ  ไดรั้บการแนะน า  และในท่ีสุดก็รับเอา
ส่ิงนั้นๆ มาใชห้รือปฏิบติัให้เกิดประโยชน์  โดยระยะเวลาของ
กระบวนก ารน้ี จะช้า ห รือ เร็ว ข้ึนอยู่กับตัว บุคคลและ
คุณลกัษณะของนวตักรรม  และ Foster  อา้งถึงใน  [7]  กล่าว
ว่า การท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ผ่านการศึกษา  โดยผ่านขั้นตอน
การรับรู้  การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้ด้วยตวัเอง
และการเรียนรู้นั้นจะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติั
จนเม่ือแน่ใจว่าส่ิงประดิษฐ์นั้ นสามารถให้ประโยชน์อย่าง
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แน่นอน  จึงกลา้ลงทุนสร้างหรือซ้ือส่ิงประดิษฐ์นั้น และการ
ยอมรับนวัตกรรมของ Rogers  อ้างถึงใน  [7] กล่าวว่าเป็น
กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลจะผ่านขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่เร่ิม
รับรู้ว่ามีนวัตกรรมและเกิดทัศนคติอันน าไปสู่การตัดสิน
ยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม  จนถึงขั้นยืนยนัการตัดสินใจ
เก่ียวกบันวตักรรมนั้น 
 
4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นการตัดสินใจ  มีระดับ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  ถ้าบุคลากรมีความรู้เก่ียวกับนวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีความรู้สึกชอบและเห็นประโยชน์ ท  าให้ มี
แนวโน้มในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้ น ฉะนั้ นมหาวิทยาลัยควรมีช่องทางการส่ือสาร
เพ่ือให้บุคลากรไดรั้บความรู้เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมี
การศึกษาอบรมเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเม่ือมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะท าให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจดัการ และพฒันาระบบการเรียน
การสอน 
 2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนระบบเครือข่าย  ระบบ  Wi-Fi 
ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และทุก
อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อได ้  
 
4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป   ควรมีการศึกษาระดับ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
และเปรียบเทียบแต่ละศูนย์พ้ืนท่ีเพ่ือทราบข้อจ ากัดในการ
พฒันาแต่ละศูนยพ้ื์นท่ีให้ตรงประเด็น  พร้อมทั้งควรศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดท้ราบถึงเหตุผลอยา่งเป็นกระบวนการและ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  เพราะการศึกษาระดับการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีเฉพาะในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึงเท่านั้ น ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวคิดหรือ
กระบวนการไดต้ลอดเวลา 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีน าเสนอกรอบแนวคิดวิธีการในการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ของผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตท่ี
ใชง้านบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือจดัเก็บและ
น ามาประมวลผลต่อดว้ยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) มาใชร่้วมกบัเทคนิคการกรอง
แบบอิงเน้ือหา (Content-Based Filtering) ในการท าเหมือง
ขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชง้านบนส่ือสังคมออนไลน์ ในการเก็บ
ขอ้มูลบนส่ือสังคมออนไลน์นั้นไดมี้การจัดเก็บ 2 ส่ือ คือ เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 
บทความวิ จัย น้ี มี ว ัต ถุ ประสงค์ วิ เค ราะ ห์ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์บนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถสนับสนุน
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิต โดยใช้เทคนิค
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพ่ือเป็นการสร้างเหมือง
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของลูกคา้ ลูกคา้
ท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์แต่ละแบบเหมาะสม
กบัการเลือกซ้ือรูปแบบการประกนัชีวิตแบบไหน ท าให้บริษทั
ประกันชีวิตสามารถท าการตลาดตรงกับกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้ไม่ส้ินเปลืองเวลาการขาย งบประมาณในการ
ขาย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการตัดสินใจของบริษัท
ประกันชีวิตในการเสนอรูปแบบประกันชีวิตต่อลูกค้า  ซ่ึง

เหมืองขอ้มูลสามารถพยากรณ์ไดว้่าลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์น้ีสามารถซ้ือรูปแบบประกนัชีวิตตวัไหนได ้
ค าส าคญั : เหมืองขอ้มูล, ส่งเสริมการขาย, ธุรกิจการประกนัภยั 
 
Abstract 

This research presents a concept framework of the 
accessibility process to the primary personal information of 
users who are customers of the insurance company, activating 
on social media for data collection and evaluation on the 
classification information by using a decision tree technic and 
joining of Content-Based Filtering in the data mining of 
user’s behavior on social media. Data collections are 
collected from two social Medias; Facebook and Twitter by 
using an applied program on sample analyzing from 
Facebook and Twitter.  This research article aims to analyze 
the pattern of public relations in social media that can support 
the insurance company’s marketing activities. Using data 
mining technic to create the data mining of user’s behavior on 
social media. Which type of life insurance purchasing that 
can fit each type of customer’s behavior on social media?  It 
will help the insurance company to deal directly and 
appropriately with the customer. No waste of time and no 
waste of selling budget that is an alternative for the insurance 
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company's decision to offer a life insurance to customers. The 
data mining can predict what kind of customer’s behavior 
that will be matched to the type of life insurance purchasing. 
 
Keywords : Data mining, Sales promotion, Insurance 
marketing 
 
1. ค าน า 

สุขภาพและการดูแลชีวิตของมนุษยถื์อเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีมนุษยใ์ห้ความส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีภัย
หลายด้านท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิต มนุษยทุ์กคนจึงเห็นว่าการ
ดูแลรักษาสุขภาพชีวิตให้ปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคัญ การรักษา
โรคต่างๆ นั้ นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนจะให้การดูแลรักษาดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล แต่การเขา้
รักษาโรงพยาบาลเอกชนมีค่ารักษาท่ีสูงกว่า [1] ดังนั้ นธุรกิจ
ประเภทประกันชีวิตจึงมีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์ ซ่ึ ง
ปัจจุบนับริษทัประกนัชีวิตทุกแห่งในประเทศไทยมีการแข่งขนั
ทางการตลาดเสนอรูปแบบและวิธีการในการเลือกซ้ือประกนั
ชี วิ ต ห ล าก ห ล า ย รู ป แบ บ  [2] รู ป แ บ บ ห น่ึ ง ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ท่ีสามารถเรียกลูกค้าได้คือทางส่ือสังคม
ออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) นั้นไดเ้ขา้
มามีอิทธิพลในการติดต่อส่ือสารของมนุษยม์ากข้ึน กล่าวไดว้่า
ใน ชีวิตประจ าว ัน ไม่ว่ าจะเป็ น  Facebook, Twitter, Line, 
Instagram, My Space ฯ ล ฯ  [3] ท่ี เ ข้ า ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร
ติดต่อส่ือสารกนัของมนุษยใ์ห้ง่ายข้ึนและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และจากงานวิจยัของ Haruechaiyasak และคนอ่ืนๆ [4] [5] 
พบว่าปริมาณการใช้งานTwitter จากผูใ้ชง้านในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก และในส่ือสังคมออนไลน์แหล่งอ่ืนๆ เช่น 
Facebook [4] ก็มีปริมาณสูงข้ึนด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลหรือการส่ือสารระหว่างกลุ่ม  เม่ือ
พฤติกรรมของผู ้คนเป ล่ียนไปเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลายเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนมากข้ึน ท า
ให้นกัพฒันาหรือนกัธุรกิจท่ีหันมาสร้างหรือเปิดบริการผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์เพ่ือรองรับตลาดท่ีก าลงัเติบโตข้ึน ซ่ึงเครือข่าย

สังคมออนไลน์แต่ละประเภทนั้ นจะมีการบริการท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างกนัโดยผูใ้ชจ้ะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทศันคติท่ี
ตรงกบัตนเอง [2] เครือข่ายสังคมออนไลน์มกัปรากฏให้เห็น
ในลกัษณะของการน ามาใชเ้พ่ือด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของตวับุคคล และแสดงถึงพฤติกรรมของตัวบุคคลได้อย่าง
ชดัเจน ท าให้การเสนอขายรูปแบบการประกนัชีวิตของบริษทั
ประกนัชีวิตมีหลายวิธีหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค เพ่ือให้การเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคได้
อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกกลุ่มลูกค้า 
ซ่ึงรูปแบบการประชาสัมพนัธ์บนส่ือออนไลน์ก็เป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ในปัจจุบนับริโภคส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าส่ือโฆษณา
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาในธุรกิจการประกันชีวิตข้ึน เพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนในเร่ืองงบประมาณดา้นการตลาด
ของบริษทัประกนัชีวิต และการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
บนส่ือแลว้เลือกรูปแบบการประกนัชีวิตให้กบัผูบ้ริโภคไดต้รง
ตามความตอ้งการอตัโนมติั จะท าให้ง่ายต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค 
 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Machine Learning 

Machine Learning นั้ น เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง
ปั ญ ญ าป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (Artificial Intelligence) มี ก า ร น า ไ ป
ประยุกตใ์ชง้านมากมายทั้งทางดา้นการรู้จ  าค าพูด การพยากรณ์ 
การหาความสัมพนัธ์ของสินคา้ วิทยาการทางดา้นหุ่นยนต์ และ
การประยุกต์ใช้ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายอย่างหน่ึงคือการท าเหมือง
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการคน้หาสารสนเทศ ท่ีมีประโยชน์ต่อการใช้
และแก้ปัญหาต่างๆ จากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดยอาศยัการ
เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ โดยประเภทของการเรียนรู้นั้นแบ่งได้
สองประเภทคือการเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised Learning) 
และการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning )[6]. 
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2.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship 
Management) 

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ คือ การสร้างความสัมพนัธ์
กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมี
หลักการจะช่วยให้เกิดการบริการลูกค้าท่ีดีข้ึน การเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการใชจ่้ายและความตอ้งการของ
ลูกค้า ท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ  ซ่ึงมีเป้าหมาย
สุดท้ายในการเปล่ียนจากผูบ้ริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าของ
บริษัทตลอดไป การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications 
Technology: ICT) ในการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงสามารถวิเคราะห์
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้แต่
ละบุคคลท่ีมากข้ึน [7]. 
 
2.3 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

ในอดีตการคน้หาขอ้มูลท่ีมีประโยชน์จากฐานขอ้มูล
นั้นเป็นเร่ืองยาก ยิ่งถ้าเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลอยู่เป็นจ านวน
มากๆ  ยิ่งต้องใช้เวลาในการค้นหามากเช่นกัน  จึงท าให้ มี
นักพฒันาระบบคิดคน้วิธีการท่ีจะท าให้สามารถคน้หาข้อมูล
ส าคญัจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ตลอดจนความสัมพนัธ์กนัของ
ปัจจัยต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวิ เคราะห์ก าร
พยากรณ์ท่ีแม่นย  าถูกต้อง  ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดแนวทางหรือวางแผนในการปฏิบติังานขององคก์รให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดังนั้ นการท่ีเราจะค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลดิบท่ีมีอยูจ่  านวนมากนั้น เราจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ
ท่ีจะช่วยในการคน้หา ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือ การท าเหมืองขอ้มูล 
[8]. 

 
3. วธิีด าเนินงานวจิัย 

วธิกีารด าเนินงานของงานวจิยั มุ่งเน้น เพื่อพฒันา
แบบจ าลองการจ าแนกหมวดหมู่ขอ้ความข่าวสารรปูแบบการ
ประกนัชีวิตของบรษิัทประกนัชีวิตในประเทศไทยจากสื่อ
สงัคมออนไลน์ โดยมกีรอบแนวคดิดงัภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงกระบวนการการท าเหมืองขอ้มูล  
เพ่ือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาในธุรกิจการประกนัชีวิต 

 
3.1 การเตรียมขอ้มูล เป็นการเก็บร่วมรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคม
ออนไลน์ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยในการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบการประกนัชีวิต เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันา
แบบจ าลองการจ าแนกหมวดหมู่ขอ้ความการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบการประกนัชีวิตของบริษทัประกนัชีวิต และในการเก็บ
ขอ้มูลบนส่ือสังคมออนไลน์นั้นได้ใชโ้ปรแกรมประยุกต์การ
วิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งบนเฟซบุก๊และทวิตเตอร์ [9] 

3.2 การดึงข้อมูล เป็นขั้ นตอนการดึงข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมประยกุต์  จากนั้นท าการคดักรอง
ขอ้มูล และท าการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
การสร้างแบบจ าลอง โดยการน าข้อความมาตัดค าผ่าน
โปรแกรมตดัค าภาษาไทย  

จากนั้ นผูว้ิจัยได้ท  าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนเฟซบุก๊และทวิเตอร์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

3.1.1 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์การวิ เคราะห์ส่ือ
สังคมผ่านส่วนต่อประสานบนเฟซบุ๊ก  โดยใช้กราฟ เอพีไอ
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ของเฟซบุ๊ก เพ่ือเข้าถึงขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงจะแสดงผล
ออกมาเป็นรูปแบบเจซอน  (JSON) [10]. เพ่ืออ่านข้อมูลให้
แสดงผลในหนา้เว็บไซตข์องโปรแกรมประยกุต์ อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของส่ือสังคมเฟซบุ๊กในเร่ืองสิทธ์ิการเขา้ถึง
ขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งจ าเป็นตอ้งขอ
อนุญาตจากผูใ้ช้ก่อนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นการ
อนุญาตสิทธ์ิในการเขา้ถึงประวติัการใช้งานกระดานสถานะ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3.1.2 พฒันาโปรแกรมประยกุต์ส าหรับเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกระดานสถานะบนทวิตเตอร์โดยใชท้วิตเตอร์เอพีไอ 
[5] เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชต้ามขอบเขตของการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  
 3.3 การเปรียบเทียบขอ้ความของรูปแบบการประกนั
ชีวิตท่ีประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์กบัรูปแบบตาม
นโยบายของบริษทักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือเทียบว่าความเทียงตรงกนั 
จากนั้นส ารวจการขายของรูปแบบการประกนัชีวิตว่ารูปแบบ
ไหนท่ีมียอดขายจากการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์มาก
ท่ีสุด จุดคุม้ทุนต่องบประมาณดา้นการตลาด เพ่ือและเม่ือทราบ
ว่ารูปแบบการประกัน ชีวิตตัวไหนท่ีมียอดขายจากการ
ประชาสัมพนัธ์บนส่ือสังคมออนไลน์  

3.3.1 ท าการส ารวจข้อมูลของกลุ่มลูกค้าท่ีเลือกซ้ือ
รูปแบบการประกนัชีวิตท่ียอดขายสูงสุด โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง โดยการส ารวจพฤติกรรมการใช้
งานส่ือสังคมออนไลน์ในเบ้ืองตน้จากแบบสอบถาม เม่ือพบว่า
กลุ่มลูกคา้ตวัอย่างมีการใชเ้ฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ แลว้นั้น ก็เจาะไป
ยงักลุ่มลูกคา้น้ี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านบนส่ือออนไลน์ 
จากการวิจัยของคุณนิชากรณ์  พันธ์คง [10]. ได้เสนอการ
ก าหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยดังน้ี ลูกค้าท่ีใช้
งานเฟซบุก๊ ซ่ึงมีการโพสตเ์น้ือหาบนกระดานสถานะอยา่งนอ้ย 
50 รายการ และมีเพ่ือนอย่างน้อย 100 คน ผูใ้ช้งานทวิตเตอร์
ผูใ้ช้มีการโพสต์เน้ือหาบนกระดานสถานะอย่างน้อย  50 
รายการ และมีการติดตามท่ีอยู่ของช่ือบนส่ือสังคมออนไลน์ 
(URL) อ่ืน ๆ ซ่ึงมีผูติ้ดตามอย่างน้อย  100 คน และเน้ือหาท่ี
คดัเลือกมาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย 
และมีความยาวอยา่งนอ้ย 30 ตวัอกัษร  

3.3.2 การดึงข้อ มูลของลูกค้าก ลุ่มตัวอย่าง เป็น
ขั้ นตอนการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ประยกุต ์ จากนั้นท าการคดักรองขอ้มูล และท าการแปลงขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการสร้างแบบจ าลอง  โดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระดาน
สถานะบนเฟซบุก๊ และทวิตเตอร์ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชต้าม
ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิ เคราะห์
เปรียบเทียบตามกระบวนการเตรียมขอ้มูลอีกคร้ัง ซ่ึงการเตรียม
ข้อ มูล น้ี เป็นการน าเพ่ือ ศึกษาว่ าก ลุ่ม ลูกค้าตัวอย่างท่ี มี
พฤติกรรมในแต่ละรูปแบบมีการเลือกซ้ือรูปแบบการประกัน
ชีวิตแบบไหน  
 3.4 การสร้างรูปแบบ เป็นการสร้างเหมืองขอ้มูลดา้น
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของลูกค้า ลูกค้าท่ี มี
พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์แต่ละแบบเหมาะสมกับ
การเลือกซ้ือรูปแบบการประกันชีวิตแบบไหน ท าให้บริษัท
ประกันชีวิตสามารถท าการตลาดตรงกับกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้ไม่ส้ินเปลืองเวลาการขาย งบประมาณในการ
ขาย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการตัดสินใจของบริษัท
ประกนัภยัในการเสนอรูปแบบประกนัชีวิตต่อลูกคา้  ซ่ึงเหมือง
ขอ้มูลสามารถพยากรณ์ไดว้่าลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมน้ีสามารถซ้ือ
รูปแบบประกนัชีวิตตวัไหนไดเ้ลย [11]. 
 
4. สรุปงานวจิัย 

การท าเหมืองขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา
ในธุรกิจการประกันชีวิต  เป็นการพัฒนาแบบจ าลองการ
พยากรณ์การเลือกซ้ือรูปแบบประกนัชีวิตของลูกคา้โดยดูจาก
พฤติกรรมการโพสต์ของกลุ่มลูกค้าจากแหล่งข่าวสาร
สาธารณะภาษาไทยจากเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์ และท าเหมือง
ขอ้ความในการวิเคราะห์ ขอ้มูลพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ก และ
ทวิตเตอร์ ของลูกคา้ และท าการพยากรณ์พยากรณ์การเลือกซ้ือ
รูปแบบประกนัชีวิตของลูกคา้ จากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์  

จากแนวคิดท่ีน าเสนอไปจะเห็นไดว้่าการท าเหมือง
ขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาในธุรกิจการประกนัชีวิต
นั้น สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการเลือกรูปแบบการประกนั
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ชีวิตท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ซ่ึงเม่ือมีการส่งค าถาม
ไปยงัลูกคา้ และลูกคา้ตอบกลบัมา เป็นค าถามท่ีสามารถน าเขา้
ไปในฐานข้อมูลเพ่ือท าการจัดหมวดหมู่อนุกรมวิธานของ
รูปแบบการประกันชีวิตก็สามารถเสนอขายให้กับลูกค้าได้
ทนัที 

จากการสรุปงานวิจยัยงัพบขอ้เสนอแนะในเร่ืองของ
กรอบแนวคิดและผลการทดสอบท่ีไดน้ าเสนอไปในงานวิจยัน้ี
ย ังเป็น เพียงสมมติฐานท่ีได้จากการวิ เคราะห์ ซ่ึงอาจไม่
ครอบคลุมรายละเอียดท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด ซ่ึงในการท า
เหมืองขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาในธุรกิจประกัน
ชีวิตในอนาคตอาจเพ่ิมการเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมากกว่าเอพีไอ
ของส่ือสังคมออนไลน์ก  าหนดไวเ้พ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถ
น าไปสร้างตน้ไมต้ัดสินใจท่ีซับซ้อนข้ึน และสามารถแนะน า
รูปแบบการประกันชีวิตท่ีตรงใจลูกค้ายิ่งข้ึน  ทั้ งยงัมีความ
จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงพฤติกรรมของลูกค้า
เพ่ือให้สามารถพัฒนาเหมืองข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการขาย 
กรณีศึกษาในธุรกิจประกนัชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บ
ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย 
ปราการเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีให้ค  าแนะน าช้ีแนะ
แนวทางและดูแลเอาใจใส่ในการท าวิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบ คุณ คณ าจ ารย์ใน ภ าควิ ช าวิ ท ยาก าร
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผูว้ิจยั
ให้สามารถท าวิจยัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ส าหรับทุนอุดหนุนการท าวิจยั 
 ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกๆ
ท่าน ท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ก  าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอ
มาจนสามารถท าวิจยัได ้
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บทคดัย่อ 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ส าหรับค้นหา
สถานท่ีออกก าลงักาย มีวตัถุประสงค์เพ่ือ คน้หาสถานท่ีออก
ก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม พบว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูรั้บบริการและผูดู้แลระบบสามารถ
เข้าดูระบบงานและสามารถค้นหาสถานท่ีออกก าลังกายได ้ 
จากการส ารวจความพึงพอใจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ซ่ึงให้ผลเป็นท่ีหนา้พอใจอยูใ่น
ระดบัดี 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การออกก าลงักาย, 
ระบบฐานขอ้มูล  
 

Abstract 
 The objective of Geographic Information System 
for Searching Fitness Center was to find fitness centers in 
Amphoe Mueang, Nakhon Pathom province. The system 
worked as intended. Users and system administrator could 
view and search for location of fitness centers. The 
satisfaction survey results were as follow; system efficiency 
average score was 4.43, standard deviation was 0.56.  It 
indicated that the respondent satisfaction on Geographic 
Information System for Searching Fitness Center was at a 
high level. 
Keywords: Geographic Information System, fitness, database 

1. ค าน า 
 การออกก าลงักายเป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ อวย เกตุสิงห์[1] ได้กล่าวถึงประโยชน์การออกก าลัง
กายไวว้่า ช่วยให้ขนาดกลา้มเน้ือหนาข้ึน หัวใจมีขนาดใหญ่ข้ึน 
สูบฉีดเลือดได้ดีข้ึน กระทรวงสาธารณสุข [2] ได้น าเสนอว่า
การออกก าลงักายให้เกิด ประโยชน์แก่สุขภาพคือ การจดัชนิด
ของความหนกั ความนาน และความบ่อยของการออกก าลงักาย 
ให้เหมาะสมกับเพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพแวดล้อม และ
จุดประสงค์ของแต่ละคน ซ่ึงจะให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 
จิตใจ เช่นเดียวกบัแนวคิดของสุขพชัรา ซ้ิมเจริญ [3] อธิบายไว้
ว่า การออกก าลงักายเป็นวิธีธรรมชาติท่ีท าให้ระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายต้องท างานมากกว่าปกติโดยเฉพาะ อย่างยิ่งระบบ
โครงสร้าง ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบ
ประสาทซ่ึงจะต้องท างาน  ความสัมพันธ์กันด้วยความ
เหมาะสม เป็นผลดีต่อร่างกาย ท าให้ประชาชนมีการนิยมออก
ก าลงักายกนัมากข้ึน แต่ปัญหาท่ีพบ คือบุคคลเหล่านั้นไม่ทราบ
สถานท่ีตั้ง ของสถานท่ีออกก าลงักายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีตรง
กบัความตอ้งการ  หรือไม่ทราบรายละเอียดในแต่ละสถานท่ี 
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีตั้ง อุปกรณ์ท่ีมีให้บริการ ราคาในการใช้
บริการแต่ละคร้ังหรือราคาสมาชิก ท าให้ไม่มีความสะดวก 
เน่ืองจากไม่มีการรวบรวมขอ้มูลของสถานท่ีออกก าลงักายไว ้

ดังนั้ น  จึ งได้ เกิ ด แน ว คิ ด ใน ก ารส ร้ างระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ท่ีช่วยในการค้นหาสถานท่ีออก
ก าลังกายข้ึนมา เพ่ือความสะดวกสบายให้กับผูท่ี้ต้องการใช้
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บริการในการคน้หาสถานท่ีออกก าลงักาย การใชบ้ริการคน้หา
สถานท่ีออกก าลังกายถือเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบโจทยไ์ด้เป็น
อย่างดีส าหรับผูท่ี้ไม่ค่อยรู้จักสถานท่ีออกก าลังกายและผูท่ี้
ตอ้งการความสะดวกสบาย ในการออกก าลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

2. หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หมายถึงระบบ
สารสนเทศท่ีออกแบบมาเพ่ือใชเ้ก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
และสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้ไดผ้ลออกมาเป็น
ขอ้สารสนเทศแลว้น ามาใชใ้นการตดัสินใจ  
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือ ชุดเคร่ืองมือ 
(Tools) ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล(Collecting) เรียกค้น
ขอ้มูล (Retrieving) การแปลงขอ้มูล (Transforming) และการ
แสดงผล (Displaying) [4]  
 กล่าวโดยสรุปคือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ
เคร่ืองมือท่ีใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บขอ้มูลพิกัด 
แผนท่ีหรือส่ิงท่ีเก่ียวข้อง โดยท างานร่วมกันกับฐานข้อมูล 
โปรแกรม อุปกรณ์ และบุคลากร ซ่ึงน ามาใชเ้พ่ือการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงแผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการท างาน รวมทั้งน ามาใชใ้น
การตดัสินใจ 
2.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
 ศุภชยั จิวะรังสินี และ ขจรศกัด์ิ สังเจริญ [5] อธิบาย
ความหมายไวว้่า ระบบฐานข้อมูลจะประกอบท่ีส าคัญของ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานธุรกิจ  หรืองานในสาขาอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก  
 ฐานข้อมูลในความหมายแบบง่ายๆ คือ ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับในเร่ืองหน่ึงท่ีน ามาจดัเก็บรวมในท่ีเดียวกนัเพ่ือ
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวไดส้ะดวก ตวัอย่างเช่น 
ฐานขอ้มูลของระบบร้านเช่าหนังสือการ์ตูนอาจประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัในการท าธุรกิจร้านเช่าหนังสือการ์ตูน เป็น
ตน้ 
 

2.3 Google Map API 
 Google Map API คือ Google Maps API ท่ีสามารถ
พัฒ น าโป รแก รม เพ่ื อ แท รก  Google Maps เข้ าไป เป็ น
องคป์ระกอบส่วนหน่ึงในเวบ็เพจท่ีตอ้งเราการไดโ้ดยเขียนเป็น
ภาษา html และ javascript ในรูปแบบท่ีไม่สลับซับซ้อนนัก
ส าหรับงานแผนท่ีง่ายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถ
กวา้งขวางเนน้ในดา้นการน าเสนอขอ้มูลแผนท่ีในลกัษณะหมุด
ปัก (Push pin/Place marker) ซ่ึงสามารถก าหนดให้แสดงขอ้มูล
ประกอบแผนท่ี เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีตวัหมุดปักนั้นๆหรือองคแ์ผนท่ี
แบบ เส้ น  (Polyline) พ้ื น ท่ี  (Polygon) และภ าพ  (Ground 
overlay)  
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณรงค์ พลีรักษ์ [6] ไดท้  าการศึกษาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพ่ือจดัการ การท่องเท่ียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรี 
พบว่าปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของประเทศ 
ดงันั้นจึงมีการพฒันาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ข้ึนมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว วตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัน้ี คือ การส ารวจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ประเมิน
มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และจัดท าเส้นทางการ
ท่องเท่ียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรี 
 คณะสังคมศาสตร์  ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [7] ได้ด าเนินโครงการ ประเมินผล
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัลา้นนา ในส่วนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมตน้จากรวม
รวบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑ์ในโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยการส ารวจข้อมูลภาคสนาม และ
ข้อมูลจากการ ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้จ  าแนกแหล่ง
ท่องเท่ียวออกเป็น ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวเชิง 3 เท่ียว
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม และแหล่งท่อง
เชิงประวติัศาสตร์ จากนั้ นน าฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและ
ผลิตภัณฑ์ต าบลมาเช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชยกฤต  ม้ าล  าพ อ ง  [8] ได้ป ระยุก ต์ ใช้ร ะบบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับ การ
วางแผนการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษา
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือช่วยในการ
ตั ด สิ น ใจ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ว า ง แ ผน ก าร ข น ส่ ง ม ว ล ช น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. วธิีการด าเนินงาน 
3.1 ระบบงานทีต้่องการ 
 จากการศึกษาสถานท่ีออกก าลังกายในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม พบว่ายงัไม่มีผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ในการเก็บรวบรวมสถานท่ีออกก าลังกายไว้ มี
เพียงแต่เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานท่ีเพียงสถานท่ีเดียว
เท่านั้นจึงสามารถแยกการท างานไดด้งัน้ี 
1 การจดัการขอ้มูล (เพ่ิม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล) 
    -รายละเอียดการคน้หา คือ สถานท่ีตั้ง ระยะทาง 
     -ขอ้มูลสถานท่ีออกก าลงักาย คือ ช่ือสถานท่ีออก
ก าลังกาย ประเภทกีฬา รายละเอียดอุปกรณ์ เวลาเปิด -ปิด 
ขอ้มูลติดต่อและ ราคาค่าบริการ 
3.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนการไหลของข้อ มูลระดับ สู งสุด  (Context 
Diagram) พบว่า มีความสัมพนัธ์กับส่ิงท่ีอยู่ภายใน (External 
Entity) 2 กลุ่ม คือ 
 1. ผูดู้แลระบบ หมายถึง เจา้ของกิจการสามารถดูแล
จดัการขอ้มูลไดท้ั้งระบบ  
 2. ผูใ้ช้ระบบ หมายถึง ผูท่ี้ต้องการออกก าลังกายท่ี
สามารถค้นหาสถานท่ีออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวดั
นครปฐมและสามารถจดัการขอ้มูลไดบ้างส่วน 

 
ภาพที ่1 : Context Diagram ของการพฒันาระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ 

3.3 ก า ร อ อ ก แ บ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย  ER-Diagram (Entity 
Relationship Diagram) 
 ผู ้วิจัยได้มีแนวคิดในการออกแบบฐานข้อ มูล 
ประกอบดว้ยตารางและฟิวขอ้มูล อธิบายดว้ย ER-Diagram ดงั
รูปท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 : อีอาร์ไดอะแกรมการพฒันาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพ่ือค้นหาสถานท่ี ออกก าลังกายในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือ
คน้หาสถานท่ีออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผู ้
ศึกษาได้วิ เคราะห์และพัฒนาระบบเพ่ือช่วยในการค้นหา
สถานท่ีออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กส่วนของระบบ 
ผูดู้แลคือผู ้ท่ีได้รับสิทธ์ิในการเข้าไปท างานโดยต้องมีช่ือ
ผูใ้ช้งานและรหัสผ่านเข้าไปจัดการระบบต่างๆ เม่ือผูดู้แล
ระบบตอ้งการเขา้ไปใชง้านในส่วนน้ี สามารถท าไดโ้ดยกรอก 
ช่ือผูใ้ช้งาน และ รหัสผ่าน ลงในช่องของผูล้็อกอินระบบ 
จากนั้นท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบ เป็นผูดู้แลระบบ 
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ภาพที ่3: หนา้จอล๊อคอิน(ผูดู้แลระบบ) 
 
หน้าจอจัดการข้อมูลสถานท่ี  ในส่วนน้ีเป็นฟอร์ม

หลักในการจัดการข้อมูลสถานท่ีส าหรับผู ้ดูแลระบบ ซ่ึง
สามารถเพ่ิมลบ แกไ้ขขอ้มูลสถานท่ีออกก าลงักายได ้ดงัภาพท่ี 
4 

 
ภาพที ่4 : หนา้จอจดัการขอ้มูลสถานท่ี 

 
4.2 ส่วนของผู้ใช้ระบบ 

ในหน้าหลักของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เพ่ือคน้หาสถานท่ีออก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 
หนา้แรกจะมีเมนูต่างๆ ประกอบไปดว้ย หนา้หลกัแผนท่ี, หน้า
คน้หาสถานท่ี, หน้าผูดู้แลระบบ, หนา้แฟนเพจFacebook, หน้า
เก่ียวกบัเว็บไซต์, หน้าเว็บไซต์ wordpress สถานท่ีออกก าลัง
กายทั้งหมด, หน้าเว็บไซต์ wordpress สถานท่ีออกก าลังกาย
สถานท่ีเดียว 

 
ภาพที ่5 : หนา้จอหลกั 

หนา้จอแสดงแฟนเพจ Facebook สถานท่ีออกก าลงั 
ในส่วนน้ี เป็นฟอร์มหลักในการแสดงแฟนเพจ Facebook 
สถานท่ีออกก าลงักาย ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 : หนา้จอแฟนเพจ Facebook สถานท่ีออกก าลงักาย 
 

หน้าจอเว็บไซต์ wordpress สถานท่ีออกก าลงักายท่ี
ท าการลิงคไ์ฟลม์าจาก Google Map API  ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7: หน้าจอเว็บไซต์ wordpress สถานท่ีออกก าลังกาย
สถานท่ีเดียว 
 
4.3 สรุปผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละดา้น 
ซ่ึงแสดงดว้ยค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบ โดยผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัตารางท่ี  1  มีดงัน้ี 
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ตารางที ่1: ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
                โดยรวมท่ีไดพ้ฒันาในแต่ละดา้น 
 

รายการ ประสิทธิภาพ 

X  S.D ระดับ 

1. ด้านความสามารถการใชง้าน
การทดสอบความต้องการของ
ฟังกช์นั 

4.42 0.57 ดี 

2. ด้ าน คว าม ถู ก ต้อ งใน ก าร
ท างานของโปรแกรมทดสอบ
ฟังกช์นั 

4.35 0.55 ดี 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อ
การใชโ้ปรแกรม 

4.52 0.57 ดีมาก 

ผ ล ส รุ ป ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม 

4.43 0.56 ดี 

 
5. สรุปผลการด าเนินงานวจิัย 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือคน้หาสถานท่ี
ออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ไดท้ดลองใช้
งานจริง และท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูท่ี้
ออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม และผูท่ี้สนใจใน
โปรแกรมไดผ้ลสรุป ดงัน้ีผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 ซ่ึงให้ผลเป็นท่ีหนา้พอใจอยูใ่นระดบัดี 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน คณะผูจ้ดัท  ามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิม
ความน่าสนใจ รูปแบบท่ีหลากหลายและการพฒันาระบบงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

2.ควรพฒันาให้มีการออกแบบให้สวยงามมากข้ึน 
เพ่ือดึงดูดความสนใจ 

3.ควรให้เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักายให้มากกว่าน้ี 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฎนครปฐมท่ี เอ้ือ เฟ้ือสถานท่ีในการท าวิจัย รวมทั้ งผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีให้ความช่วยเหลือจนงานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การจ าแนกข้อมูลบนชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลและค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลการใช้ เค รือ ข่ายสั งคมออนไลน์ของนักศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยได้
ท าการแก้ปัญหาโดยปรับความสมดุลของข้อมูลด้วยวิธีเทคนิค
การสุ่ม เพ่ิมตัวอย่างกลุ่ม น้อย (Synthetic Minority Over-
sampling Technique : SMOTE) แล้ วพัฒ นาตัวแบบ ด้วย
เทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจ  J48, ID3, RandomForest และ CART 
โดยใช้ 10-fold cross validation ในการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุด
ข้อมูลสอนและชุดข้อมูลทดสอบ และได้ใช้ค่าความแม่นย า 
(Accuracy)  ในการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ ผลการทดสอบ
พบว่า การใช้เทคนิค SMOTE ร่วมกับเทคนิค RandomForest 
ได้ค่าความแม่นย าดีกว่า J48  ID3 และ  CART ซึ่งมีค่าความ
แม่นย าร้อยละ  86.47% และการค้นหากฎความสัมพันธ์ พบว่า 
มีกฎที่ดีที่สุดทั้งหมด 10 กฎ 
 

ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล, เทคนิคการสุ่มเพ่ิมตัวอย่างกลุ่มน้อย , 
การหากฎความสัมพันธ์ 
 
Abstract 

This research is to improve classification in 
imbalanced datasets and finding the relationship of 
usage online social networks dataset of the students 
in Nakhon Pathom Rajabhat University using data 
mining techniques. In order to improve the quality of 
data, SMOTE were used to increase the minority 
class. Then decision trees J48, ID3, RandomForest and 
CART were used to build the classification models. 
Moreover, 10-fold cross validation were utilized to 
split the data into the training and test set. This 

research has measured performance models with 
accuracy. Experimental result demonstrated that 
SMOTE combines RandomForest superior to J48, ID3 
and CART with accuracy 86.47% and the result of 
association rule found 10 best rules. 

 

Keywords: Data Mining, SMOTE, Association Rule.  
 
1. บทน า 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างรวดเร็ว 
และได้เปลี่ยนวิถีทางการด าเนินชีวิตการด าเนินธุรกิจ และการ
สื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้งานที่เพ่ิมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เมื่อเทคโนโลยีมี
ความก้ าวไกลทั นสมั ยม าก ข้ึน  จึ งท าให้ ม นุษ ย์สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกมุมโลก และเป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็น
ที่นิยมอย่างมากของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่ง
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจส่งผลให้มีพฤติกรรมความ
หลงใหลจนผิดปกติในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการใช้
มากกว่าที่ต้ังใจ การหยุดใช้ไม่ได้ การขาดความสัมพันธภาพกับ
คนรอบข้าง ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน 
การท างาน ชีวิตส่วนตัวและบุคคลรอบข้างได้ 
 ปัจจุบันได้มีการน าความรู้เก่ียวกับการท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) มาใช้ในการจ าแนกในงานด้านต่าง ๆ  และ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ก็เป็นเทคนิคหน่ึงของ
การท าเหมืองข้อมูลด้านการจ าแนกที่ ได้รับความนิยมจาก
นักวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งน้ีได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการสุ่มนักศึกษา จ านวน 300 
คน จากข้อมูลที่ได้เมื่อน ามาวิเคราะห์พบว่ามีปัญหาข้อมูลไม่
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สมดุล (Class Imbalance) ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่ง ออกเป็น 2 
อย่าง คือ ข้อมูลกลุ่มน้อย (Minority Class) จะเป็นข้อมูลที่มีอยู่
จ านวนน้อยในชุดข้อมูล และข้อมูลกลุ่มมาก (Majority Class) 
จะเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากในชุดข้อมูล เมื่อต้องการ
จ าแนกประเภทข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้เมื่อจ าแนกข้อมูลจะถูกจ าแนก
ไปในกลุ่มข้อมูลกลุ่มมาก  

ดังน้ันผู้ วิจัยจึงได้น าเทคนิคต้นไม้ ตัดสินใจร่วมกับ
เทคนิคการสุ่มเพ่ิมตัวอย่างกลุ่มน้อยหรือที่เรียกว่า SMOTE เพ่ือ
ปรับสมดุลข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจให้
จ าแนกกลุ่มตัวอย่างข้างน้อยได้ดีข้ึน เมื่อท าการวิจัยเสร็จแล้ว
สามารถน าค่าความแม่นย าที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และการตัดสินใจต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ 
 พฤติกรรมความหลงใหลจนผิ ดปก ติ  (System 
Addiction) [1] พฤติกรรมโดยทั่วไป เช่น การใช้ยา การด่ืมสุรา 
การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การเล่นการพนัน 
การสูบบุหรี่  การมีเพศสัมพันธ์ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
แม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออินเตอร์เน็ตอาจเป็นเรื่องที่
ปกติหรือผิดปกติได้ ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ปกติจะเป็นกิจกรรมที่
แสดงออกอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ แต่เมื่อใดเป็นการกร าที่
มากเกินไปจนไม่สารถเลิกท าได้ ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ให้ท า 
มีความรู้สึกคับข้องใจ กระวนกระวายเมื่อไมได้ท า และก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน และ
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการย้ า
ท า หรือการหลงใหลจนผิดปกติทั้งสิน 
 
2.2 การท าเหมืองข้อมูล 
 การท าเหมืองข้อมูล [2] เป็นการค้นหาความสัมพันธ์
และรูปแบบทั้งหมด ซึ่งมีอยู่จริงในฐานข้อมูลแต่ได้ถูกซ่อนไว้
ภายในข้อมูลจ านวนมาก การท าเหมืองข้อมูลจะท าการส ารวจ 
และวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ ในปริมาณข้อมูลจ านวนมากให้อยู่
ในรูปแบบที่เต็มไปด้วยความหมายและอยู่ในรูปของกฎ โดย
ความสัมพันธ์เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ใน
ฐานข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลจ าแนกออกเป็นประเภทของ
รูปแบบได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 2.2.1 การท าเหมืองข้อมูลเพ่ือหาหรือก าหนดลักษณะ
หรือคุณสมบัติของข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาลักษณะหรือ
คุณสมบัติของกลุ่มข้อมูล การหาลักษณะของกลุ่มข้อมูลทั่วไปใน
ฐานข้อมู ลซึ่ งจะหาคุณลักษณะ 3 แบบคือ หาลักษณ ะ

คุณลักษณะที่ตรงกัน หาลักษณะคุณลักษณะที่ต่างกัน และหา
ลักษณะที่มีทั้งความต่างและเหมือนกัน 
 2.2.2 การท าเหมืองข้อมูลเพ่ือใช้ในการท านายสิ่งที่จะ
เกิดข้ึน เป็นการวิเคราะห์หาโมเดลเพ่ือท านายแนวโน้มหรือ
คุณสมบัติของข้อมูลที่ยังไม่ปรากกฎ 
 
2.3 ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเคร่ือง 
 ในการจ าแนกประเภทของข้อมูล จ าเป็นต้องใช้เหมือง
ข้อมูลที่ถูกสร้างข้ึนตามข้อมูลสอนระบบ (Training Dataset) 
ซึ่งมีอัลกอริธึมที่เป็นที่นิยมและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในการสร้าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือใช้ในการจ าแนกประเภทของข้อมูล
โดยอัลกอริธึมที่เลือกใช้มาทดลองเปรียบเทียบ คือ เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ ดังน้ี 
 2 .3 .1  Random Forest [2 ] เป็ น อั ล ก อ ริ ธึ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมี
ขนาดที่ใหญ่ อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการสร้างแผนภาพต้นไม้
จากข้อมูลสอนระบบ (training dataset) และข้อมูลทดสอบ 
(testing dataset) ซึ่งมีความถูกต้องแม่นย าสูง 
 2 .3 .2  J48  ห รือ อั ลกอริ ธึม ขอ ง C4 .5  [2 ] เป็ น
อัลกอริธึมที่ใช้และเป็นที่รู้จักกัน ซึ่งจะท าการสร้างแผนภาพ
ต้นไม้โดยอาศัยหลักแบ่ง (Divide and conquer) ส่วนรูปแบบ
การจ าแนกจะสร้างกฎข้ึนมาจากข้อมูลสอนระบบ (Training 
dataset) เมื่อท าการทดสอบจะเริ่มต้นไล่หาจากโหนดราก 
(root node) และไล่ล าดับไปเรื่อยๆตามกฎที่ได้สร้างข้ึน โดยตัว
ค าตอบสุดท้ายจะอยู่ที่โหนดใบ (leave node) 
 2.3.3 Classification   and   Regression   Trees 
(CART)  [3] เป็นอัลกอริธึมในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจแบบ 
Binary ซึ่งประกอบด้วย กิ่งหรือแขนง 2 กิ่งส าหรับแต่ละโหนด 
เทคนิคน้ีจะท าการแบ่งระเบียนในชุดข้อมูลฝึกสอนออกเป็น 
ระเบียนย่อยที่ให้ค่าเป้าหมายที่เหมือนกัน 
 2 .3 .4  Iterative Dichotomiser 3 (ID3 ) [3 ] เป็ น
อัลกอริธึมในการสร้างต้นไม้ ตัดสินใจโดยใช้หลักการทฤษฎี
สารสนเทศค่าที่วัดได้จะน ามาใช้ตัดสินใจว่าจะใช้ตัวแปรใดใน
การแบ่งข้อมูลโดยวิธีก าหนดโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจจะเป็นการ
เลือกข้อมูลตามล าดับของตัวชี้วัดหรือค่าเกน (Gain) สูงที่สุดเป็น
ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลถัดไปมีค่าลดหลั่นกันตามล าดับ 
 
 
2.4 เทคนิคการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย 
 เทคนิคการสุ่มเพ่ิมตัวอย่างกลุ่มน้อย (SMOTE) [3] 
เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ต้องการจ าแนกข้อมูลไม่สมดุล 
ซึ่งข้อมูลมีจ านวนตัวอย่างแตกต่างกันมากในแต่ละคลาส เมื่อท า
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การจ าแนกประเภท จะท าให้มีการเรียนรู้แต่ข้อมูลกลุ่มที่มาก 
ผลที่ได้ก็จะจ าแนกไปในข้อมูลกลุ่มมากวิธี SMOTE เป็นวิธีการ
เพ่ิมจ านวนข้อมูลประเภทที่มี ข้อมูลน้อย ให้เพ่ิมปริมาณข้อมูล
ใกล้เคียงกับประเภทที่มีมากท่ีสุดโดยสุ่มค่าข้ึนมาหน่ึงค่า และหา
ค่าระยะห่างระหว่างค่าที่เลือกกับทุกๆ ค่า เลือกค่าที่ใกล้เคียง
ที่สุด 
 
2.5 วิธีการวิเคราะห์ความแม่นย า  
 การตรวจสอบไขว้กัน (K-fold cross-validation) [3] 
เป็น วิธีการตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ของตัว
แบบโดยพ้ืนฐานของวิธีการการตรวจสอบไขว้กันคือ การสุ่ม
ตัวอย่างโดยเริ่มจากแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และน า
บางส่วนจากชุดข้อมูลน้ันมาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการท าการ
ตรวจสอบไขว้กันมักถูกใช้เป็นตัวเลือกในการก าหนดตัวแบบ ใน
กรณีการท า K - fold cross-validation จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 
K ชุดเท่าๆ กัน 
 
2.6 การหากฏความสัมพันธ์  
 การหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules) [4] ใน
การหากฏความสัมพันธ์น้ีมีอยู่หลายวิธี แต่ส าหรับบทความน้ีจะ
แสดงการหากฏความสัมพันธ์ด้วยวิธี Apriori ซึ่งจะมีอยู่ 2 
ข้ันตอนใหญ่ๆ คือ 
 2.6.1 การหา frequent itemset เป็นการหารูปแบบ
ของข้อมูลที่เกิดข้ึนร่วมกันบ่อยๆ ในฐานข้อมูล   หรือ มากกว่า
ค่า minimum support ที่ผู้ใช้ก าหนด ในข้ันตอนน้ีจะแบ่งได้
อีกเป็น 2 ข้ันตอนย่อย คือ  
  1) การสร้างรูปแบบของ itemset  (join) 
จะใช้รูปแบบของ itemset ที่มีค่ามากกว่า minimum support 
มาท าการสร้างรูปแบบของ itemset ที่มีขนาดยาวมากข้ึนทีละ
หน่ึงข้ันไปเรื่อยๆ 
  2) ก า ร นั บ ค่ า   support   (count) 
หลังจากท่ีสร้างรูปแบบของ itemset ได้แล้ว ข้ันถัดมาจะท าการ
ค านวณค่า support ที่ เกิด ข้ึน โดยที่  support คือจ านวน
เปอร์เซ็นต์ที่พบ itemset ในฐานข้อมูล 
 2.6.2 การสร้าง  association rule หลั งจากที่ ห า 
frequent itemset ได้แล้วจะน ารูปแบบที่หาได้มาสร้างเป็นกฏ
ความสัมพันธ์โดย เช่น Shirts => Pants หมายความว่าเมื่อ
ลูกค้าซื้อ Shirts แล้วลูกค่าจะซื้อ Pants ร่วมไปด้วย 
3. วธิีการด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี น าเสนอตัวแบบการพยากรณ์ 
การเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจร่วม กับ
เทคนิคการสุ่มเพ่ิมตัวอย่างกลุ่มน้อย โดยได้มีด าเนินการ 4 

ข้ันตอนดังต่อไปน้ี  1) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 2) การ
เตรียมข้อมูลส าหรับท าเหมืองข้อมูล 3) น าข้อมูลมาทดลอง 4) 
การตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ ภาพการท างานโดยรวม
แสดงดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

3.1 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยข้อมูล
ตัวอย่างที่ใช้ในจากแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จ านวน 300 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
วันที่ 10 - 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
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3.2 การเตรียมข้อมูลส าหรับท าเหมืองข้อมูล 
 ชุดข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ได้จาก การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการสุ่ม
จ านวน 300 คนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ
น าส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  300
ระเบียน มาหาค่าความแม่นย าและปรับข้อมูลที่ไม่สมดุล รวมถึง
หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งคุณลักษณะข้อมูลที่ใช้ปรากฏดัง 
ตารางที่ 1  

จากการส ารวจพบว่า ข้อมูลไม่สมดุลดังน้ัน ผู้วิจัยจึง
น าวิธี SMOTE มาใช้เพ่ือปรับสมดุลข้อมูลคือเพ่ิมจ านวนข้อมูล
กลุ่มที่มีข้อมูลน้อย ก่อนที่น าเข้าสู่กระบวนการต่อไป และท า
การปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม เริ่มต้นที่ร้อยละ 500 600 
700 800 ตามล าดับ 
 
3.3 การวัดประสิทธิภาพ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้โปรแกรม Weka [5] ซึ่งได้มี
การรวบรวมอัลกอริธึมทั้ง 5 ที่กล่าวมาข้างต้นไว้แล้ว ส าหรับ
การวัดค่าความแม่นย าโดยเลือกใช้วิธีการสุ่มเลือกข้อมูลใช้การ
ทดสอบความแม่นตรงแบบ 10-fold Cross-Validation เพ่ือให้
ข้อมูลทุกตัวมีโอกาสเป็นชุดทดสอบและชุดสอน โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็นชุดข้อมูลสอน (Training Data) และข้อมูลทดสอบ 
(Testing Data) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน ใช้ 9 
ส่วนเป็นชุดข้อมูลสอน และอีก 1 ส่วนเป็นชุดข้อมูลทดสอบ ซึ่ง
จะท าสลับกันจนครบทั้ งหมด 10 รอบ  ในส่ วนการ วัด
ประสิทธิภาพในงานวิจัยน้ีได้วัดจากค่าความแม่นย า และส าหรับ
การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล  ได้ใช้การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยอัลกอริธึม Apriori 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 น า
ข้อมูลมาปรับสมดุลด้วยวิธีการ SMOTE โดยท าการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม และน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ
จ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจได้แก่ J48, ID3, CART 
และ RandomForest เพ่ือหาค่าความแม่นย าของข้อมูลการ
ด าเนินงานได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ไม่ได้ปรับ
สมดุลกับข้อมูลที่ผ่านการปรับสมดุล โดยใช้ค่าความแม่นย า เพ่ือ
วัดประสิทธิภาพ  ส่วนที่ 2 ผลการค้นหากฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลด้วยอัลกอริธึม Apriori ทั้ง 2 ส่วนได้ผลการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
ตารางที่ 1:  คุณลักษณะข้อมูลที่ใช้ 
 

ล าดับ ชื่อคุณลักษณะ ค าอธิบาย 
N 1 Gender เพศนักศึกษา 

N 2 Old อายุ 
N 3 Living ที่อยู่อาศัย 
N 4 Staying อาศัยอยู่กับ 
N 5 Status_MF สถานภาพบิดา-มารดา 
N 6 Drink การด่ืมแอลกอฮอล์ 
N 7 Cigarette การสูบบุหรี่ 
N 8 Income รายได้ต่อเดือน 
N 9 Studying คณะที่ก าลังศึกษาอยู่ 
N 10 Year ชั้นปีการศึกษา 
N 11 GPA ผลการเรียน 
A 1 Use_CH ช่องทางการเข้าใช้ 
A 2  Use_for ใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือ

วัตถุประสงค์ใด 
A 3 Features ลักษณะเด่นของโซเชียลมีเดีย 
A 4 Interested แหล่งหรือสื่อที่ท าให้สนใจ 
A 5 Wakeup ใช้ขณะต่ืนนอน 
A 6 Beforebed ใช้เวลาก่อนนอน 
A 7 Bathroom ใช้ขณะเข้าห้องน้ า 
A 8 Meal ใช้ขณะทานอาหาร 
A 9  Travel ใช้ขณะเดินทางไป 
A 10 Return ใช้ขณะเดินทางกลับ 
A 11 Wait_F ใช้ขณะรอเพ่ือนหรือคนรู้จัก 
A 12 Alert ใช้ขณะมีการแจ้งเตือน 
A 13 Wait_T ใช้ขณะรออาจารย์เข้าสอน 
A 14 Post โพสต์ข้อความ/รูปภาพ/วีดีโอ 
A 15 Chat การสนทนา 
A 16 Read การเปิดอ่านข้อมูล 
A 17 Break ใช้ขณะพักเบรค 
A 18 End_S ใช้ขณะเลิกเรียน 
A 19 All ระยะเวลาในการใช้งาน 
class Class 1 = Facebook 

2 = Twitter 
3 = Line 
4 = Instagram 

 
ส่วนที่ 1 ค่าความแม่นย าผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นย า 
สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2: ผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นย า (ร้อยละ) 
เทคนิค ค่าเดิม SMOT

E 500 
SMOT
E 600 

SMOTE 
700 

SMOTE 
800 
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ID3 58.91 70.16 72.30 74.24 76.15 

J48 73.34 78.15 80.71 81.12 83.15 
RF 74.94 85.01 85.33 86.00 86.47 

Cart 75.35 75.91 77.67 81.00 81.13 
  

จากตารางการวัดค่ าความแม่นย าซึ่ ง ถือ ว่าเป็น
ประสิทธิภาพโดยรวม ผลการทดลองพบว่า ข้อมูลที่ผ่านการ
ปรับสมดุลด้วยวิธี SMOTE ท าให้ค่าความแม่นย าของตัวแบบ
สูงข้ึนทุกเทคนิคโดยเฉพาะเทคนิค RandomForest ที่ปรับ
ค่าพารามิเตอร์ของ SMOTE ที่ร้อยละ 800 ให้ค่าประสิทธิภาพ
ความแม่นย าสูงสุดคือ 86.47% รองลงมาคือ J48 83.15% , 
Cart 81.13% และ ID3 76.15% ตามล าดับ 
 
ส่วนที่  2 ผลการค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริธึม 
Apriori  จ านวน 10 กฎ ดังน้ี 

1) . Drink=2 Cigarette=2 Income=1 Use_CH=1 
Features=1 ==> class=1 conf:(0.95) 
 ถ้า ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์  ไม่สูบบุหรี่  เงินเดือนระหว่าง 
2,000-5,000 บาท  ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งาน  คุณสมบัติ
ที่ชอบคือรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็ว แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วง
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

2).Use_CH=1 Beforebed=1   Wait_F=1    All=4 
==> class1 conf:(0.95) 
 ถ้า ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งาน  เข้าใช้งานในเวลา
ก่อนนอน  ใช้งานขณะรอเพ่ือนหรือคนรู้จัก ระยะเวลาในการใช้
งานมากกว่า 4 ชั่วโมง แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 

3).Drink=2 Features=1 Interested=1 ==> 
class1 conf: (94) 
 ถ้า ไม่ ด่ืมแอลกอฮอล์   คุณสมบั ติที่ ชอบคือรับรู้
ข่าวสารที่รวดเร็ว  สื่อที่ท าให้สนใจคือเว็บไซต์ แล้ว ใช้งาน
FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 94 

4).Gender=2 Cigarette=2 Income=1 Use_CH=1 
Feature=1 ==> class 1 conf:(0.94) 
 ถ้า เป็นเพศหญิง ไม่สูบบุหรี่ เงินเดือนระหว่าง 2,000-
5,000 บาท  ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งาน  คุณสมบัติที่ชอบ
คือรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็ว แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 94 

5) . Use_CH=1 Wakeup=1 Beforebed=1  
Wait_f=1 ==> class=1 conf:(0.94) 

 ถ้า ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งาน  ใช้งานในเวลาต่ืน
นอน ใช้งานในเวลาก่อนนอน ใช้งานขณะรอเพ่ือน  แล้ว ใช้งาน 
FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 94 

6) . Use_CH=1    Beforebed=1     End_S=1     
ALL=4 ==> class=1 conf:(0.94) 
 ถ้า ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งาน  ใช้งานในเวลา
ก่อนนอน  ใช้งานช่วงเวลาเลิกเรียน  ระยะเวลาในการใช้งาน
มากกว่า 4 ชั่วโมง  แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 94 

7) . Drink=2 Income=1 Read=1 ==> class1 
conf:(0.94) 
 ถ้า ไม่ ด่ืมแอลกอฮอล์  เงินเดือนระหว่าง 2 ,000-
5,000 บาท เปิดอ่านหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารในระหว่างเรียน/
ท างานทุกครั้ง  แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 94 

8).Drink=2 Cigarette=2 Income=2 Read=3 ==> 
class=1 conf:(0.94) 
 ถ้า ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์  ไม่สูบบุหรี่ เงินเดือนระหว่าง 
5,001 - 10,000 บาท เปิดอ่านหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารใน
ระหว่างเรียน/ท างานเป็นบางครั้ง แล้ว ใช้งาน FACEBOOK    
มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 94 

9).Income=1   Read=3   ==>   class=1  conf: 
(0.94) 
 ถ้า เงินเดือนระหว่าง 2,000-5,000 บาท เปิดอ่านหรือ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารในระหว่างเรียน/ท างานเป็นบางครั้ง แล้ว 
ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 94 

10) .Gender=2 Cigarette=2 Use_CH=1  
Beforebed=1 ALL=4  ==>  class=1 conf:(0.94) 
 ถ้า เป็นเพศหญิง  ไม่สูบบุหรี่  ใช้สมาร์ทโฟนในการ
เข้าใช้งาน  ใช้งานในเวลาก่อนนอน  ระยะเวลาในการใช้งาน
มากกว่า 4 ชั่วโมง  แล้ว ใช้งาน FACEBOOK มีช่วงความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการแก้ปัญหา
ข้อมูลที่ไม่สมดุล และค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยฉบับน้ี
ใช้เทคนิค SMOTE ร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยอัลกอริธึม Apriori จากการทดลอง
พบว่าการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลด้วยเทคนิค SMOTE สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้ตัวแบบเพ่ิมข้ึนในทุกเทคนิคที่ได้น ามา
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conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)
conf:(0.95)


 
 

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะเทคนิค SMOTE ที่ปรับค่าพารามิเตอร์ 
ที่ ร้ อ ย ล ะ  800 ร่ ว ม กั บ เท ค นิ ค  RandomForest ให้ ค่ า
ประสิทธิภาพความแม่นย าสูงสุดคือ 86.47% ลองลงมาคือ J48 
83.15% , Cart 81.38% และ ID3 76.15% ตามล าดับ และผล
การค้นหากฎความสัมพันธ์ พบกฎที่ดีที่สุดทั้งหมด 10 กฎ ซึ่ง
น ามาพัฒนาเพ่ือเป็นตัวแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้
สาหรับการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุล และการหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่อไป 
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การสร้างระบบโทรกลับอัตโนมัติโดยใช้ VOIP ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
Call Back Automatically VOIP System via Smart Phone 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มีหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งแบบใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เอกสารกระดาษ 
แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทั้ งสองฝ่ายและเข้าใจมากข้ึน จึง
จ าเป็นต้องใช้การพูดคุยผ่านโทรศัพท์  ในปัจจุบันระบบ
โทรศพัท์ภายในองค์การผ่านโครงข่ายโทรศพัท์ยงัเป็นระบบ
เก่าอยูซ่ึ่งเป็นระบบอนาล็อกจึงท าให้มีขอ้จ ากดัในการโทร เช่น 
การโทรหากันระหว่างสาขาจะต้องโทรเข้าเบอร์กลาง ของ
สาขานั้ นๆก่อนซ่ึงทุกคร้ังท่ีโทรก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต ่าอยู่ท่ี 3 
บาท และเม่ือความตอ้งการในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ก็จะ
ประสพปัญหาด้านการค่าใช้จ่ายท่ีสู งข้ึน จึงได้ออกแบบ
อุปกรณ์และพฒันาโปรแกรมเพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายการใช้
ประโยชน์จากการสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีใชแ้บบท่ีไม่ไดจ้  ากดั
ปริมาณการใช้ โดยลักษณะใช้งานคือใช้การโทรศัพท์เข้า
ศูนยก์ลางเพ่ือเป็นการเรียกสัญญาณจากนั้นระบบจะท าการตดั
สายท่ีโทรออกนั้ นกลับคืนมายงัต้นทาง และศูนยก์ลางจะท า
การโทรออกไปยงัปลายสายท่ีเรียกตอนตน้ให้โดยอตัโนมติั ท า
ให้เกิดความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในองคก์รได ้ 
ค าส าคัญ : ระบบโทรกลับ, เสียงผ่านอินเตอร์โปรโตคอล ,  
โครงข่ายโทรศพัท ์

Abstract 
 Currently, there are various kinds of 
communication such as electronic mail, paper mail and voice 
call. To get clearer and greater understanding in 
communicating, the telephone communication is necessarily 
required. Nevertheless, the current intercom via calling 
network system is still an old version using analog with 
limited call since the call must be made to office’s call center 
first and costs at least three baht for each call. If it is needed 
to make more calls, the expenses will be higher respectively. 
Therefore, the new device is designed and the program is 
developed to save cost on making calls via unlimited internet. 
The VoIP system is used to make a call through call center in 
order to trigger signals to automatically dial and the system 
will disconnect the call back to the source to make a call from 
the call center to the receiver automatically. This calling back 
system is convenient to use and help the organization save 
cost on telephone calls. 
Keywords: Call back system, VoIP, Calling Network 
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1. ทีม่าและความส าคญั 
 จากความต้องการการส่ือสารในระหว่างองค์กรท่ี
มากข้ึน ท าให้เกิดช่องทางในการติดต่อส่ือสารหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งรูปแบบการเขา้พบถึงตวับุคคลโดยตรงหรือแมก้็ใช้
เคร่ืองมือส่ือสารประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองประชุมทางไกล เป็นตน้ มาเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อส่ือสาร โดยเม่ือปริมาณการติดต่อส่ือสารท่ีมากข้ึน 
ปริมาณผูใ้ช้เคร่ืองมือสือสารก็มากข้ึนค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงใน
กรณีศึกษานั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึงเดือนละ 25,790 บาทต่อเดือน
ในการด าเนินการก็สูงข้ึนเช่นเดียวกัน ทั้ งน้ีผูว้ิจัยจึงได้หา
แนวทางท่ีจะหาทางพฒันารูปแบบการใชง้านเคร่ืองมือส่ือสาร
โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานท่ีมีอยู่ ร่วมกับการเขียนโปรแกรม
สนับสนุนชุดค าสั่งเพ่ิม เพ่ือน ามาเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการโทร
ระหว่างกนั 
 

2.วตัถุประสงค์ 
เพ่ือประยุกต์ใชร้ะบบ VoIP กบัเครือข่ายขององค์กร

ท่ีให้บริการเครือข่ายอยู่แล้วร่วมกับโปรแกรม Asterisk, Free 
PBX สนับสนุนชุดค าสั่ง เพ่ือให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสารและสามารถขยายการเช่ือมต่อไปสู่การติดต่อกบั
องคก์รภายนอกในอนาคตไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 
3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
3.1 VoIP  
มาจากค าว่า Voice Over Internet Protocol VoIP เป็นช่ือของ
เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณเสียงพูดและแฟ็กซ์ไปบน
โครงข่าย  IP  (Internet Protocol Network) โดยไม่จ าเป็นต้อง
เป็นอินเตอร์เน็ต อาจเป็นในวง LAN หรือในโครงข่ายของ
บริษัทหรือส านักงานแบบ Intranet ก็ได้ ท่ีรับส่งข้อมูลด้วย
โปรโตคอลไอพี  เทคโนโลยี  VoIP (Voice Over Internet 
Protocol) ในการส่งผ่านสัญญาณเสียง ซ่ึงสัญญาณเสียงนั้นจะ
ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือท่ีเรียกว่าแพกเก็ต (Packet) 
โดยสัญญาณเสียงท่ีส่งไปมักส่งแบบ UDP (User Datagram 
Protocol) มากกว่า TCP (Transmission Control Protocol) 

เน่ืองจากการส่งขอ้มูลแบบ UDP นั้นจะมีการส่งข้อมูลไดเ้ร็ว
กว่ าจึงเหมาะท่ีจะน ามาเพ่ือใช้ในการส่งข้อ มูล เสียงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลเสียงนั้ นจะต้องอาศัย
โปรโตคอลหลักท่ีใชใ้นการส่งสัญญาณระหว่างต้นทางและ
ปลายทาง ซ่ึงเป็นโปรโตคอล SIP (Session Initiation Protocol) 
จึงท าให้ตน้ทางและปลายทางสามารถส่ือสารกนัได ้
3.2 Pass Through 
ค า ว่ า  "Pass Through" ห รื อ เรี ย ก ไ ด้ อี ก อ ย่ า งห น่ึ ง คื อ 
"Transparent" หมายความว่า Asterisk จะไม่ท าอะไรท่ีเก่ียวกบั 
Codec เลย รับมาแลว้ก็ส่งต่อไป ปล่อยให้ตน้ทางและปลายทาง
ส่ือสารกันเอง นั่นก็แสดงว่าทั้งต้นทางและปลายทางจะต้อง
รองรับ Codec เดียวกนั ลองดูตวัอยา่งดงัรูปน้ี  

 
ภ าพ ที่  1 : ก ารท า  Code Pass Though เป็ น ก าร เ ช่ื อ ม ต่ อ
เคร่ืองโทรศพัทผ์า่น VoIP Server 

 
3.3 VoIP Gateway  

เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ซ่ึงท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณเสียงพูด
หรือแฟ็กซ์ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถรับส่ง
สัญญาณเสียงพูดหรือแฟ็กซ์กบัปลายทางผา่นอินเตอร์เน็ตและ
โครงข่าย VoIP ได ้เพ่ือให้อุปกรณ์ VoIP Gateway สามารถท า
หน้าท่ีอย่างท่ีแนะน าไว้นั้ น  ภายในตัวมันจะต้องมีหลาย
ส่วนประกอบ แต่ละส่วนก็ท  าหน้าท่ีแตกต่างกัน  และย ัง
สามารถเช่ือมต่อ พอร์ต WAN ต่อออก โดยใช้บริการของผู ้
ให้บริการโทรศพัทอ์นาล็อกผา่นนอกองคก์รได ้
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ภาพที ่2: เคร่ือง VoIP Gateway ประเภทท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั 
WAN ภายนอกโดยสามารถใชซิ้มการ์ดได ้
3.4ประโยชนข์องระบบ VoIP ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร 
ระบบ VoIP มาใช้ในองค์กรและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
องคก์รคือ 
• การติดต่อกบัสาขาไดถู้กลงก่อนท่ีจะมีเทคโนโลยี VoIP การ
ติดต่อระหว่างสาขาของบริษทัจะโทรผ่านผูใ้ห้บริการโทรศพัท์
พ้ื น ฐ า น เ ช่ น  TOT, TRUE, TT&T ห รื อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซ่ึงมีค่าใชจ่้ายอยู่ระดบัหน่ึง แต่เม่ือมีการน า 
VoIP เข้ามาใช้ โดยการติดตั้ งอุ ปกรณ์ VoIP Gateway,VoIP 
ATA, IP Phone ท่ีสาขาต่างๆ ก็ท  าให้ติดต่อระหว่างกนัได้ฟรี 
ไม่มีค่าใชจ่้ายในการโทรศพัท ์
• มีระบบส่ือสารภายในองค์กรโดยใช้งบประมาณลงทุน
เล็กน้อยองค์กรท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนระบบส่ือสารเดิมๆ เช่น 
ตู้สาขาโทรศพัท์แบบอนาล็ อก ท่ีรองรับความต้องก ารได้
จ  ากัดและขยายไม่ได้แล้ว ก็สามารถปรับเปล่ียนมาใช้ระบบ 
VoIP ท าหน้าท่ีแทนได ้สามารถขยายเพ่ิมไดเ้ร่ือยๆจากตูส้าขา
โทรศพัท์ธรรมดาก็เปล่ียนไปเป็นตูส้าขาโทรศพัท ์IP หรือ IP 
PBX แทน นอกจากนั้ นองค์กรท่ีก่อตั้ งใหม่ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
ติดตั้งตูส้าขาโทรศพัท ์ก็เปล่ียน ไปเป็นติดตั้ง IP PBX แทน ก็
จะประหยดัไปได้มาก เพราะสามารถขยายได้เร่ือยๆ และท่ี
ส าคญัไม่ตอ้งเดินสายโทรศพัท ์
•เพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจ สินคา้และบริการ ไดด้ว้ยงบประมาณท่ี
ไม่แพง องคก์รท่ีจะตอ้ง 
ติดต่อกับลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีต้องให้บริการลูกค้า รับ
แจง้ป ญหาจาก ลูกค้า โดยมากมกัจะติดตั้ งระบบ Call Center 
ไวร้องรับความตอ้งการดงักล่าว ระบบ Call Center สามารถน า

เทคโนโลยี VoIP มาท าได้ ซ่ึงลงทุนไม่มากเพียงแค่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และ IP Phone ก็สามารถมีระบบ Call 
Center ประสิทธิภาพไวใ้ชง้าน 
 
4.ระเบียบวจิัย 
ท าการติดตั้ งโปรแกรม Elastix ผ่านระบบปฏิบัติการ Linux 
เพ่ือการรับส่งขอ้มูลระหว่างตน้ทางและปลายทางผา่นช่องทาง
ในการโทรออกบริษทัท่ีท าการทดลองน้ีมีทรัพยากรอยู่แลว้ คือ 
เบอ ร์ภ ายนอก ท่ี รับส ายจาก ลูกค้า ท่ี  8  ห มายเลข  และ
โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง 11 หมายเลข  จึงได้ท  าการวาง
แผนการโทรออกใหม่ดงัน้ี 
• ยกเลิกบริการ sim มือถือจาก 11 หมายเลขเหลือ 5 หมายเลข 
• เช่าบริการ True Net Talk 4 หมายเลข 
• ดึงเบอร์ภายนอกมาใชท้  า call Back หน่ึงหมายเลข 
เพ่ือใช้ในการโทรออกตอนเช้าพร้อมกันท่ี 9 หมายเลข และ
ตอนกลางคืนท่ี 4 หมายเลข เบอร์ใช้ส าหรับรับ call Back  1 
หมายเลข ออกแบบและสร้างระบบ VoIP ระบบ Call Back
โดยก าหนดหมายเลขท่ีใช้ ภายในและภายนอก โดยก าหนด
เป็น Diagram Network ตามรูปน้ี 
 
 

 
ภาพที่ 3: Diagram Network ของรูปแบบการเช่ือมต่อท่ีมีการ
ใชร้ะบบ VoIP ร่วมกบัระบบอนาล็อก  
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ภาพที ่4: โปรแกรม Elastix ท่ีใชใ้นออกค าสั่งระบบ VoIP  

 
เขียน  Code เพ่ือ เช่ือมต่อ  gateway โดยผ่าน  Web 

Interface สร้างค าสั่งในการโทรเข้าโทรออก  หลังจากติดตั้ ง 
server VoIP เสร็จแล้วก็ท  าการเช่ือมต่อ server VoIP เข้ากับ
อุปกรณ์ gate way โดยก าหนด Peer Details , USER Context 
ดงัรูป 

 
ภาพที่  5: สร้างค าสั่งการเช่ือมต่อระหว่าง คู่สาย

รับเขา้ผา่น VoIP gateway 
Destination after Callback เลื อกว่ าจะก าหนดให้ 

VoIP Server ท าอะไรเม่ือโทรกลับไปหาและรับสายแลว้ ใน
ตวัอยา่งให้เรียก DISA ท่ีช่ือ For Callback ให้ท  างาน ดงัรูป 

 
ภาพที่ 6:เง่ือนไขการค าสั่งการ Call back ผ่านเว็บ

อินเตอร์เฟส  
จากนั้นท าการก าหนดเบอร์โทรศพัทเ์พ่ือใชเ้ป็นเบอร์

โทรออกเพ่ือให้โทรกลบัมายงัเบอร์ตน้ทางการเรียก โดยท่ีตน้
ทางเป็นผูจ้ะได้ยินท่ีเป็น Dial tone จากนั้ นสามารถกดเบอร์
ภายในต่อได ้และใชโ้ปรแกรม Zoiper  ท่ีเป็นโปรแกรมไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายไดอี้กช่องทางหน่ึง 

 

 
ภาพที ่7:โปรแกรม Zoiper ท่ีมีหนา้ต่างการใชง้านใน

การเช่ือมต่อดว้ยสัญญาณดิจิตอล มีการตั้งค่าใชง้านดงัน้ี  
•ใส่ข้อมูลผูใ้ช้: คร้ังแรกท่ีใช้งาน ต้องตั้ งค่าการใช้

งานก่อน เขา้ไปตั้งค่าท่ีเมนู Config. เลือก Account เลือก Add 
account เลือก SIP แลว้ใส่ขอ้มูลตามท่ีไดรั้บ 

• ส าหรับโปรแกรม Zoiper บงัคบัให้ใส่ขอ้มูล 4ช่อง 
• Account name: ใส่ช่ือบญัชี 
• Host: ใส่ sip.dcash.biz 
• User name: ใส่ขอ้มูลตามท่ีไดรั้บจากระบบ 
• Password: ใส่ขอ้มูลตามท่ีไดรั้บจากระบบ  
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• เม่ือโปรแกรมบอกว่า Account is ready คือพร้อม
ใชง้านแลว้ สามารถโทรได ้ 

• การโทรออก หากหน้าจอไม่มีแป้นโทรศพัท์ ให้
เลือกแท็บ Dialer หรือ เลือกถอยออกจากโปรแกรมแล้วเข้า
โปรแกรมมาใหม่อีกคร้ังก็ได ้หน้าจอแรกท่ีเขา้มาจะเป็นแป้น
โทรศพัทใ์ห้      

• กดเบอร์โทรตามปกติ ไม่ตอ้งใส่รหัสประเทศ แลว้
กดปุ่มโทรออก   

หลงัจากนั้นสามารถกดเบอร์โทรออกไดเ้ลย เพราะ
ระบบ VoIP จะสลับช่องทางการโทรตามช่องสัญญาณท่ี
ก าหนดให้ เองส าหรับต้นทางอยู่ภายข้างนอก หรือลูกค้าท่ี
ตอ้งการติดต่อบุคคลภายในสามารถใชบ้ริการ   call Back โดย
ให้ลูกค้าโทรมาท่ีเบอร์ 02XXXXXXX  ระบบจะท าการโทร
กลบั พร้อมทั้งกดเบอร์ภายในท่ีตอ้งการติดต่อไดเ้ลย  รูปการณ์
ก าหนดค่า Call Back 

 
5. ผลการด าเนินงาน 
ระบบสามารถเช่ือมต่อจากการติดต่อโดยผ่านการ

โทรออกไปยงัเบอร์ท่ีก  าหนดไว ้ดงัรูป 

 
ภาพที่:  7 เบอร์โทรศพัท์และCode ท่ีก  าหนดเพ่ือใช้

ในการ  call back น าเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งานรวมกับ
อุปกรณ์ sim gateway และใช้ก  าหนดรูปแบบการโทรต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีเวลาท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

• ก าหนดให้โทรช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 
น. ให้โทรไดท้ั้ง Sim และ Net Talk รวมทั้งส้ิน 10 คู่สาย  

• ก  าหนดให้โทรช่วงเวลากลางคืน 18.01 น. – 7.59 
น. ให้โทรไดแ้ค่ Net talk รวมทั้งส้ิน 4 คู่สาย 

•ตัด  9  ออกหมาย เลข  4 ห ลัก  ห รือ  โทรออก
ต่างประเทศโดยผา่น Net Talk 

 
 

6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในส่วนของตน้ทุนท่ีสามารถลดไดส้ามารถ ประหยดั
รายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน จาก เดิมเดือนละ 
27,500 บาท ลดลงเหลือเพียงเดือนละ  5,310 บาท 

 
ภาพที่ 8: การเปรียบค่าใชจ่้ายท่ีลดลงก่อนและหลัง

ปรับปรุง 
นอกจากส่ิงท่ีได้จากการลดต้นทุนให้กับองค์กร

ดังก ล่ าวย ังส ามารถน าม าใช้ป ระโยชน์ ส่ ง เส ริมด้าน
ความสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้ไดอี้กช่องหน่ึง โดยน ามาใชใ้นกรณ
ท่ีลูกค้ามีความประสงค์ ท่ีต้องการติดต่อกับบุคคลภายใน
องค์กรก็สามารถให้ลูกค้าเพียงแค่กดเบอร์บุคคลภายใน 
อุปกรณ์ VoIP sever ก็จะท าการด าเนินการยกเลิกสัญญาณเรียก
เขา้แลว้ท าหน้าท่ีโทรกลบัมาหาลูกคา้พร้อมกับโทรให้บุคคล
ภายในให้อัตโนมติั ซ่ึงก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ลูกคา้ในการติดต่อ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ไดด้ว้ย 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ ในจงัหวดันนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความ
ตอ้งการบณัฑิตในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ สถานประกอบการท่ีใช้ในการวิจยั คือ สถาน
ประกอบการท่ีมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 394 แห่ง เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05  ผลการวิจ ัยพบว่า  ต าแหน่ งงาน ท่ีสถาน
ประกอบการตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ สถานประกอบการมี
ความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีวนิยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบ
ในวิชาชีพ บณัฑิตท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาส่ิงใหม่ ๆ ในการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง บณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
บณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย บณัฑิตท่ียอมรับ
ฟัง และพิจารณาความคิดเห็นของผูอ้ื่น ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ความคิดเห็น
ของตนเป็นหลัก บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการซ่อมบ า รุงระบบ
คอมพิวเตอร์ดา้นฮาร์ดแวร์  
 

ค ำส ำคัญ:.คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์..สถานประกอบการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
 Purposes of this research were to study desirable 
characteristic of Information Technology graduate according 
to demand of establishment in Nonthaburi Province and to 

examine different demand for Information Technology 
graduate according to establishment. In this research, 394 
establishments including Information Technology department 
were used. A questionnaire was employed as research 
instrument. In addition, statistics applied in the research were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA and 
statistical significance was specified at level .05. It was found 
that System Administrator was the most desirable position 
for establishments. it was stated that graduate being 
disciplined, responsible, and behaving in accordance with 
profession regulations was desirable for establishments. 
graduate with characteristics of being eager to learn new 
things for continuous self-development was desirable for 
establishments. graduate including analysis thinking 
ability was desirable for establishments graduate being 
responsible for assigned job was desirable for 
establishments. graduate accepting and considering 
others’ opinion and not being intolerant was desirable for 
establishments. graduate with ability of providing 
maintenance for computer hardware was desirable for 
establishments.  
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ในจังหวัดนนทบุรี 

Desirable Characteristic of Information Technology Graduate According  
to Demand of Establishment in Nonthaburi Province  
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1. บทน ำ 
 1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ปัจจยัส าคญัท่ีสามารถจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงก็คือ
การพฒันาคนให้มีคุณภาพท่ีจะท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  และมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ หากไม่สามารถตอบความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานไดแ้ลว้ ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาการผลิต
แรงงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด จนอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงาน และท าให้ เกิดปัญหาการว่างงานตามมา 
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ไดก้  าลงัคนท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานนั้ น จ  าเป็นต้องพิจารณาจากความ
ตอ้งการของสถานประกอบการท่ีใชแ้รงงานผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยผลิตออกไปในแต่ละปี เพ่ือหาแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพของบณัฑิต ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของสถานประกอบการได้ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
ย่อมเกิดจากการประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคการศึกษาและสถานประกอบการ 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูล
เบ้ืองต้นในการผลิตบณัฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือช่วยลดปัญหาการ
ว่างงานของบณัฑิตต่อไป  
  
 
 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในจงัหวดันนทบุรี 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการบัณฑิตใน
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ โดยจ าแนกตามประเภทของ
สถานประกอบการ ลกัษณะของสถานประกอบการ และขนาด
ของสถานประกอบการ 

 

2. งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ธานี   ค งเพ็ ช ร์  และ  สนทยา  เขมวิ รัตน์  (2550 )  ได้
ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู ้บริหารสถาน
ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร การวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคศึ์กษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริหาร
สถานประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร ใน 3 
ดา้น คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลการการ
ท างาน  โดยจ าแนกตาม  เพศ  อ ายุ  ป ระ เภทของสถ าน
ประกอบการ 
 กชกร  บันลือ และคณะ (2551) ได้ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สถานประกอบการ ในจงัหวดัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความต้องการของบุคคลากรทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานประกอบการ โดยการสุ่มตวัอย่าง สถาน
ประกอบการ ในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี ท าการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 แห่ง จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน 
20,000 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ต าแหน่งท่ีสถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ รองลงมา ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ระบบแม่ข่าย 
 พัฒนา  ศรีชาลี (2555) ได้ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความ
ตอ้งการของสถานประกอบการต่อคุณลกัษณะพึงประสงคข์อง
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นกัศึกษาฝึกวิชาชีพ กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัอุบลราชธานี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึง
ความตอ้งความตอ้งการของสถานประกอบการต่อคุณลกัษณะ
พึงประสงค์ขอ งนัก ศึกษ าฝึกวิช าชีพ  ก ลุ่ม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี โดยสอบถาม
จากสถานประกอบการจ านวน 50 แห่ง โดยเลือกแบบสุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของสถานประกอบการต่อ
ลกัษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสามารถในการซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ออฟฟิศ เป็นตน้  
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
 3.1.สถำนประกอบกำร และกลุ่มตวัอย่ำง 

3.1.1 สถานประกอบการท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
สถานประกอบการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัด
นนทบุรี มีทั้งหมด 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอไทรน้อย อ  าเภอบาง
กรวย อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอบางใหญ่ อ  าเภอปากเกร็ด และ
อ าเภอเมืองนนทบุรี รวมทั้งหมด 24,876 แห่ง (ขอ้มูลจากกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ สถาน
ประกอบการท่ีมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจงัหวดันนทบุรี 
จ  านวน 24,876 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 394 แห่ง โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
  

  3.2.เคร่ืองมือในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม

คุณลักษณะของบัณฑิ ต ท่ี พึ งประสงค์  ด้าน เทคโน โลยี

สารสนเทศ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ใน

จงัหวดันนทบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1..ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ 
เพศ อายุ ประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะของสถาน
ประกอบการ และขนาดของสถานประกอบการ เป็นตน้ โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิด แบบค าถามมีรายการให้เลือก (Multiple 
choice questions) 

ตอนท่ี 2 ใช้สอบถามข้อมูล เก่ียวกับความต้องการ
บณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ
ในด้านต าแหน่งงานท่ีต้องการ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด 
แบบค าถามมีรายการให้เลือกโดยผูต้อบสามารถเลือกค าตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้  (Multiple Choose questions) 

ตอนท่ี 3..ใช้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซ่ึงได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ 1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 4)ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผดิชอบ 5)ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข และการส่ือสาร 6) 
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
4.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิต

ท่ีพึงประสงค์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ในจงัหวดันนทบุรี 

 

ตำรำงที่ 1 ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความต้องการบณัฑิต
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในดา้น
ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ 

ความต้องการบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความถ่ี ร้อยละ 

โมบายแอปพลิเคชั่นโปรแกรมเมอร ์ 116 8.3 
โปรแกรมเมอร ์ 124 8.9 
เว็บโปรแกรมเมอร ์ 140 10.1 
เจ้าหน้าท่ีตัดต่อ 66 4.7 
นักวิเคราะห์ระบบ 101 7.3 
ผู้ดูแลระบบ 176 12.6 
ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล 106 7.6 
นักออกแบบกราฟิก 103 7.4 
นักออกแบบเว็บมาสเตอร์ 58 4.2 
เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 143 10.3 
ผู้สอน ผู้อบรม การใชง้านเทคโนโลยี 93 6.7 
พนักงานขายอุปกรณ์หรือบริการไอที 68 4.9 
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พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบคอมฯ 35 2.5 
เจ้าหน้าท่ีน าเข้าข้อมูล 52 3.7 
รวม 394 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ความต้องการบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในด้านต าแหน่ง
งานท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผูดู้แลระบบ รองลงมา ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และเว็บ
โปรแกรมเมอร์ 

4.2 ผลการสรุปค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้ ง 6 
ดา้น 
 

ตำรำงที่ 2 สรุปค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คุณลักษณ ะของบัณ ฑิ ต ท่ี พึ งประสงค์ ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ทั้ง 6 ดา้น 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  

X S.D. 
แปล
ค่า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.37 0.63 มาก 
ด้านความรู้ 4.25 0.71 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.22 0.71 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

4.21 0.72 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
และการสื่อสาร 

4.02 0.76 มาก 

ด้ านค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.99 0.78 มาก 

รวม 4.18 0.72 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมา 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข และการส่ือสาร 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็น
คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 

4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ
บณัฑิตในด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ กบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ประเภทของสถานประกอบ 
ลักษณะของสถานประกอบการ และขนาดของสถาน
ประกอบการ ไดด้งัน้ี 

 ความต้องการบัณ ฑิ ตในด้าน การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามประเภทของสถานประกอบการ พบว่า 
กลุ่มประเภทของสถานประกอบการต่าง ๆ มีความต้องการ
บณัฑิตในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมไม่มี
ควำมแตกต่ำงกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความตอ้งการบณัฑิตในด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาพรวม จ าแนกตามลักษณะของสถานประกอบ พบว่า 
กลุ่มลักษณะของสถานประกอบการต่าง ๆ มีความต้องการ
บัณฑิตในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม
แตกต่ำงกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความตอ้งการบณัฑิตในด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาพรวม จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบ พบว่า กลุ่ม
ขนาดของสถานประกอบการต่าง ๆ มีความตอ้งการบณัฑิตใน
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่ำงกันอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
 
 

5. สรุปผลกำรวิจัย 

การน าเสนอสรุปผลการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้  าการเสนอเป็น
ภาพรวม และสรุปผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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5.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายตุ  ่ากว่า
40 ปี ส่วนมากจะมีประสบการณ์ท างาน 9-14 ปี มีต าแหน่งงาน
เป็นหัวหนา้แผนก/ฝ่าย ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารเรียง
ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีลกัษณะของสถานประกอบการเป็น
ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการค้า เรียงตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีประเภทของสถานประกอบการเป็นบริษัทจ ากัด 
และมีขนาดของสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเล็กเรียงตามล าดบั   

5.2 ต าแหน่งงานท่ีสถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านผู ้ดูแลระบบ รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ี ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เว็บโปรแกรมเมอร์ เรียง
ตามล าดบั 

5.3 คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้ ง 6 
ดา้น พบว่า สถานประกอบการมีความตอ้งการบณัฑิตใน 1)ดา้น
คุณธรรม จริยธรรมพบว่า ต้องการบัณฑิตท่ีมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบในวิชาชีพ 2)ด้านความรู้
พบว่า ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาส่ิงใหม่ ๆ 
ในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 3)ดา้นปัญญาพบว่า ตอ้งการ
บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4)ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบพบว่า 
ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5)
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข และการส่ือสารพบว่า ตอ้งการ
บณัฑิตท่ียอมรับฟัง และพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยึด
มัน่ถือมัน่ความคิดเห็นของตนเป็นหลกั 6)ดา้นความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ต้องการบัณฑิตท่ี มี
ความสามารถในการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ 

5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการบณัฑิต
ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ความตอ้งการของสถานประกอบการกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยจ าแนกตามประเภทของสถานประกอบการท่ี
ต่างกนัพบว่า มีความตอ้งการบณัฑิตโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่
ถา้จ าแนกตามลกัษณะของสถานประกอบการ และขนาดของ

สถานประกอบการท่ีต่างกันพบว่ามีความต้องการบัณฑิต
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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แบบจ ำลองป้องกันกำรโจรกรรมทรัพย์สินผ่ำนชำยแดนด้วยเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการโจรกรรมทรัพยสิ์นขา้มชายแดนสามารถ
ทาํได้ง่ายเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่าทรัพยสิ์นนั้ นเป็นของ
เจ้าของหรือถูกโจรกรรมมาเพราะเจ้าหน้าท่ีสอบถามเพียง
รายล ะเอีย ดแบบ ไป ซ่ึ งทําให้ ท รัพย์สิ น ท่ี ถู ก โจรก รร ม
เคล่ือนยา้ยข้ามชายแดนได้บ่อยคร้ัง ดังนั้ นทางคณะผูว้ิจยัจึง
เสนอแบบจาํลองป้องกนัการโจรกรรมทรัพยสิ์นผ่านชายแดน
ดว้ยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ซ่ึงประกอบด้วยสามมอดูลย่อย 
ไดแ้ก่ มอดูลฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น มอดูลอาร์เอฟไอดีและมอดูล
แจง้เตือน แบบจาํลองน้ีใชส้ําหรับตรวจสอบสินคา้ท่ีออกจาก
ชายแดนว่าเป็นทรัพย์สินท่ีถูกโจรกรรมมาหรือไม่ หากถูก
โจรกรรมมาระบบจะทําก ารแจ้งเตือน  ก ารทํางานขอ ง
แบบจาํลองอาศยัเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดยเร่ิมจากมอดูล
ฐานข้อมูลทรัพย์สิน เม่ือลงทะเบียนทรัพย์สินแล้ว หาก
ทรัพยสิ์นท่ีลงทะเบียนถูกโจรกรรม เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งเข้า
แจ้งความเพ่ือลงทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรม เม่ือมีการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นผา่นจุดตรวจเคร่ืองอ่านจะรับสัญญาณและ
ส่งขอ้มูลไปยงัมอดูลแจง้เตือนเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ี
ถูกโจรกรรมมาหรือไม่ ถ้าเป็นทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมมา 
ระบบจะแจง้เตือนให้เจา้หน้าท่ีไปตรวจสอบทรัพยสิ์นและส่ง
อีเมล์แจ้งเตือนให้ เจ้าของทรัพย์สินทันที ผลการทดสอบ
แบบจาํลองป้องกันการโจรกรรมทรัพยสิ์นผ่านชายแดนดว้ย
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  พบว่าสามารถเข้าถึงทรัพย์สินท่ี

เคล่ือนยา้ยขา้มชายแดนไดดี้ยิ่งข้ึนและทาํให้ทรัพยสิ์นท่ีจะถูก
โจรกรรมมีจาํนวนลดนอ้ยลง 
 
คาํสาํคญั: การโจรกรรมทรัพยสิ์น, ชายแดน, อาร์เอฟไอดี 
 

Abstract 
 Currently, the properties robbery cross border is 
easy because the officer is just asking details about property 
stolen, so many properties were often stolen across border. 
Hence, we proposed a model of Properties Robbery 
Protection by Crossing Border via RFID Technology which 
consists of three modules, which were RFID Module, 
Properties Database Module and Alert Module. When user 
bought some goods, they would register their goods with 
RFID tag identification in the system. Whenever their 
properties were stolen, they had to inform at the police 
station and then an officer would keep your data and your 
property data into the server. If the thief with stolen 
properties walked through the boarder, RFID reader would 
read tag identification and then checked with informed data 
in database on server. The system would alert to officers who 
call and give information to police. After that the police 
would check and send email notifications to property owner 
immediately. From result, our system can work properly. 
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1. ค ำน ำ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัการป้องกันการโจรกรรมทรัพยสิ์น

ผ่านชายแดนมีระบบการป้องกัน คือสอบถามข้อมูลจากผูน้ํา
ท รั พ ย์สิ น ห รื อ สิ น ค้ า อ อ ก จ า ก ช าย แ ด น  ซ่ึ ง บ าง ค ร้ั ง 
ในการสอบถามผูต้อ้งสงสัยอาจจะไม่ตอบความจริง ทาํให้ยาก
ในการระบุว่าทรัพยสิ์นหรือสินคา้ท่ีผา่นชายแดนถูกขโมยหรือ
โจรกรรมมาหรือไม่ 

 การพฒันาแบบจาํลองป้องกนัการโจรกรรมทรัพยสิ์น
ผา่นชายแดนดว้ยเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี (Model of Properties 
Robbery Protection by Crossing Border via RFID 
Technology) ซ่ึงประกอบดว้ยมอดูลยอ่ย 3 ส่วนดงัน้ี มอดูลอาร์
เอฟไอดี (RFID Module) มอดูลแจง้เตือน (Alert  Module) และ
มอดูลฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น (Properties Database Module) เป็น
งานวิจยัท่ีคิดและพฒันาโดยอาศยัหลกัการจากการสอบถาม
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินหายท่ีเก่ียวข้องนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการออกแบบและพฒันาระบบความปลอดภัย การทาํงาน
ของระบบอาศยัเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ในการตรวจสอบจะ
ทาํงานเม่ือมีผูอ้อกจากประเทศผ่านทางชายแดน โดยเร่ิมจาก
มอดูลอาร์เอฟไอดีซ่ึงจะตรวจจบัขอ้มูลทรัพยสิ์นจากแทก็ท่ีติด
มากบัสินคา้ แลว้ส่งขอ้มูลไปยงัส่วนของแอปพลิเคชนัเพ่ือดึง
ข้อมูจากมอดูลฐานข้อ มูลทรัพย์สินมาเพ่ือตรวจสอบว่า
ทรัพยสิ์นดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้ว 
เป็นทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมมา ระบบจะส่งข้อมูลไปให้กับ
มอดูลแจ้งเตือนโดยจะแสดงสัญลักษณ์ว่าทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นทรัพยสิ์นท่ีถูกขโมยหรือโจรกรรมมา และเม่ือเจา้หน้าท่ี
เห็นแอปพลิเคชนัแจง้เตือนก็จะตรวจสอบ และแจง้ให้ตาํรวจ
ทราบแลว้ตาํรวจจะส่งแจง้เตือนไปยงัผูเ้สียหายผ่านทางอีเมล์
ของเจา้ของทรัพยสิ์นซ่ึงไดแ้จง้ความเอาไวห้รือไดป้้อนขอ้มูล
ไวใ้นแอปพลิเคชนัดงักล่าว    
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นคณะผูจ้ ัดทาํงานวิจัยน้ีจึงได้
นําเสนอแบบจําลองป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินผ่าน
ชายแดนด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Model of Properties 

Robbery Protection by Crossing Border via RFID 
Technology) 
 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยั [1] ไดท้าํวิจยัเร่ือง อาร์เอฟไอดีกลยุทธ์การ

ลดตน้ทุนเพ่ิมกาํไร ไดถู้กนาํมาประยุกต์ใชเ้พ่ือพฒันารูปแบบ
การให้ บ ริก ารในห้ อ งส มุด  เห ตุ ผล ห ลัก ข อ งก ารเลื อ ก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในห้องสมุด ก็คือความสะดวก
ขอ งก ารดําเนิ น งานแล ะค วามยืด ห ยุ่น ข อ งก ารใช้ แท็ ก
จุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดค่าใชจ่้าย 
การใช้ประโยชน์จากระบบท่ีช่วยในเร่ืองของการรักษาความ
ปล อ ด ภัย  จ น ถึ งก ารค วบ คุ ม ค ลังห นั งสื อ แล ะส่ื อ วัส ดุ
สารสนเทศอ่ืน ๆโดยเร่ิมตั้ งแต่การติด tag เพ่ือป้องกันการ
ขโมย การให้บริการยืมและคืน ท่ีผูเ้ข้าใช้บริการสามารถยืม
และคืนหนังสือได้ด้วยตนเองเองผ่าน เค ร่ืองยืม และคืน
อตัโนมติั การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษ าแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้จาก
ห้องสมุด ตลอดจนถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีRFID ให้เขา้
มามีส่วนช่วยในการบริหารการจดัการ 
       งานวิจัย [2] ได้ทาํวิจัยเร่ือง RFID เทคโนโลยีสารพัด
ประโยชน์  มีแนวคิดหรือแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ท่ีทําให้ประเทศไทยมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีทดแทนการนาํเขา้จากต่างประเทศได ้โดยนักวิจัย
ของศูนยพ์ฒันาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยมีหานคร ไดอ้อกแบบชิปวงจรรวมซีมอส (CMOS) 
สําห รับป้ ายไร้ส ายซ่ึ งส ามารถ พัฒ น าต่ อยอ ด เป็ นบัต ร
เอนกประสงค์ชนิดไม่มีหน้าสัมผสัได ้พร้อมกนันั้ นไดพ้ฒันา
ตน้แบบเคร่ืองอ่าน RFID สําหรับอ่านขอ้มูลจากป้ายโดยการ
ส่ือสารผ่านคล่ืนวิทยุความถ่ี 13.56 เมกะเฮิรตซ์ (ย่านความถ่ี
สูง) ในระยะใกล้ เพ่ือใช้งานร่วมกับต้นแบบชิป RFID ท่ีได้
ออกแบบไว ้ซ่ึงผลการทดสอบในห้องปฏิบติัการในภาคสนาม
ประสบความสาํเร็จ  
    งานวิจยั [3] ไดท้าํวิจยัเร่ือง RFID หน่ึงในเทคโนโลยี
ท่ีน่าจับตามอง องค์ประกอบ RFID แท็กมีสองส่วนคือชิปท่ี
เก็บประมวลผลขอ้มูลและเสาอากาศในการรับและส่งสัญญาณ 
การอ่านขอ้มูลเขา้รหัสบนแท็กรับส่งสัญญาณวิทยุสองทางท่ี
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เรียกว่าซักไซห้รือเคร่ืองอ่านส่งเสียงสัญญาณไปยงัแทก็โดยใช้
เสาอากาศ RFID คือ พาสซีฟหรือแบตเตอร่ี แท็กอาร์เอฟไอดี
แบบแพสซิฟ (RFID passive) จะใชพ้ลงังานคล่ืนวิทยซุกัไซใ้น
การถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเก็บไว ้การขบัเคล่ือนแท็ก RFID จะฝังตวั
อยู่กบัแบตเตอร่ีขนาดเล็กท่ีอาํนาจการถ่ายทอดขอ้มูล ในการ
ตั้งค่าการค้าปลีกแท็ก RFID อาจจะแนบมากับบทความของ
เส้ือผา้ เม่ือมีการเช่ือมโยงสินค้า คลังท่ีใช้อ่าน RFID แบบใช้
มือถือในการสแกนเก็บรักษากางเกงยีนส์ร่วมจะสามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างสองคู่ของกางเกงยนีส์ท่ีเหมือนกนัข้ึนอยู่
กับข้อ มูล ท่ี เก็บ ไว้ในแท็ ก  RFID แต่ ล ะคู่จะมีห มายเล ข
ประจาํตวั 
 
3. วธิีด ำเนินกำร 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้าง
ของแบบจาํลองป้องกันการโจรกรรมทรัพยสิ์นผ่านชายแดน
ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Model of Properties Robbery 
Protection by Crossing Border via RFID Technology) แ ล ะ
วิธีดาํเนินการของมอดูล 

 
ภำพที ่1 : โครงสร้างของระบบ 

 
แต่ละส่วนซ่ึงประกอบด้วย 3 มอดูลย่อย ได้แก่ 

มอดูลอาร์เอฟไอดี (RFID Module) มอดูลฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น 
(Properties Database Module) แล ะม อดู ล แจ้งเตือ น  (Alert  
Module) ดงัภาพท่ี 1 ซ่ึงแต่ละส่วนทาํงานอยา่งต่อเน่ือง มอดูล

ท่ีหน่ึงเป็นส่วนของการอ่านค่าของแท็ก มอดูลท่ีสองเป็นส่วน
ของฐานขอ้มูลซ่ึงฐานขอ้มูลจะส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองบริการเพ่ือ
เปรียบเทียบขอ้มูล ส่วนมอดูลสุดทา้ยจะรับค่าจากเคร่ืองบริการ
มาแสดงผลและส่งอีเมลแ์จง้เตือน 
 
4.  ผลกำรด ำเนินกำร 

งานวิจัยน้ีพัฒนาแบบจาํลองป้องกันการโจรกรรม
ทรัพยสิ์นผ่านชายแดนดว้ยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดยคณะ
ผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาระบบให้เป็นไปตามท่ีออกแบบตามขอบเขต
และตามวตัถุประสงค์ท่ีก ําหนดไว ้โดยรายละเอียดของการ
พฒันา มีดงัต่อไปน้ี 

 
4.1  มอดูลฐำนข้อมูลทรัพย์สิน 

ผูใ้ช้ต้องนําสินค้ามาลงทะเบียนข้อมูลสินค้า ซ่ึง
ประกอบดว้ย รหัสบาร์โคด้สินคา้ ประเภทสินคา้ รายละเอียด 
อีเมล ์เบอร์โทร สินคา้ ดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภำพที ่ 2 : หนา้ลงทะเบียนขอ้มูลสินคา้ 

 
เจ้าห น้าท่ีสามารถเข้าไปดูข้อ มูลการแจ้งความ

ทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมไดใ้นระบบได ้และสามารถลบขอ้มูล
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ของทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมไดเ้ม่ือพบทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรม
ไปแลว้ส่งคืนเจา้ของทรพยัสิ์น 
 
4.2  มอดูลอำร์เอฟไอดี 

เม่ือมีทรัพยสิ์นผ่านบริเวณเคร่ืองอ่าน เคร่ืองอ่านจะ
อ่านข้อ มูล ท่ีอยู่ในแท็กแล้วนําข้อมูลมาเป รียบเทียบกับ
ฐานขอ้มูลท่ีมีการแจง้ความไว ้ 
 
4.3  มอดูลแจ้งเตือน  

มอดูลน้ีจะทาํหน้าท่ีรับค่ามาเพ่ือประมวลผลหลงัจาก
ท่ีตรวจสอบแล้ว เม่ือค่าท่ีประมวลผลตรงกับฐานข้อมูลท่ีมี 
การแจง้ความทรัพยสิ์นสูญหาย จะส่งค่าไปแสดงทางหน้าจอ
ให้ผูท่ี้เฝ้าระวงัการเขา้ออกบริเวณชายแดนตรวจสอบสินคา้ท่ี
กาํลงัจะผา่นออกชายแดน ดงัแสดงในภาพท่ี 3 หนา้แจง้เตือน 

 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่ 3 : หนา้แจง้สินท่ีถูกโจรกรรม 
 

 
 

ภำพที ่ 4 : เมลแ์จง้เตือน 

ผูเ้ฝ้าระวงัต้องแจ้งกับทางตํารวจเพ่ือให้ตาํรวจลบ
ข้อมูลทรัพยสิ์นท่ีพบและตํารวจจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยงั
เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรม ดงัภาพท่ี 4 อีเมลแ์จง้เตือน 
 
4. สรุป 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือคิดค้นเเบบจาํลอง
ป้องกันการโจรกรรมทรัพยสิ์นผ่านชายเเดนด้วยเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดีเพ่ือใช้ในการต่อยอด และนําไปใช้พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสําหรับการใช้งานผ่านชายเเดน เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกในการลดส่ิงของหรือยานพาหนะสูญหาย
ซ่ึงเเบบจาํลองน้ีถูกออกแบบข้ึนมาสามารถกรอกขอ้มูลความ
เป็นเจา้ของเเละป้องกนัไดม้ากกว่าปัจจุบนัท่ีสอบถามว่าส่ิงของ
น้ีเป็นของใคร โดยคณะผูว้ิจัยได้คิดค้นแบบจาํลองมาเพ่ือใช้
งานให้เหมาะสมเเละมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันากรอบงานโดย
การพฒันาโมดูลการตัดยอดสินค้าในกรอบงานออฟบิส ซ่ึง
เป็นส่วนการท างานหน่ึงของระบบคลังสินค้าท่ียงัมีส่วนท่ี
สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ โดยการเพ่ิมรูปแบบการตัดยอด
สินคา้ในแบบต่างๆ ให้ไดเ้ลือกใช ้คือ แบบเขา้ก่อนออกก่อน 
(First In First Out), แบบหมดอายุก่อนออกก่อน (First Expire 
date First Out) และแบบเขา้ทีหลงัออกก่อน (Last In First Out) 
ซ่ึงส่วนของการตัดยอดสินค้าน้ีจะช่วยให้ระบบคลังสินค้ามี
ความสมบูรณ์แบบมากข้ึน สามารถจัดการกับสินค้าได้ง่าย
ยิ่งข้ึน โดยการพัฒนาน้ีจะใช้ภาษาจาวาเป็นหลัก และเม่ือ
พฒันาเสร็จจะท าการทดสอบว่าใช้งานได้จริงและไม่ท าให้
ส่วนอ่ืนๆ ของกรอบงานท างานผดิปกติ 
 
ค าส าคญั: กรอบงานออฟบิส ระบบคลงัสินคา้ ภาษาจาวา  
 
Abstract 
 This research studies about the development of 
stock cut-off module for Ofbiz framework.  The cut-off 
module is a part of warehouse system that can be extended 
using various ways of cut-off forms, for example FIFO (First 
In First Out) , FEFO (First Expire date First Out)  and LIFO 
( Last In First Out) .  The cut-off module will make the 
warehouse system more complete and handle easily.  The 
research uses Java language for development and the results 
show that the cut-off module performs well while the rest of 
the framework operate normally. 
 
Keywords: Ofbiz framework Warehouse system Java 

Language 
 
 

1. ค าน า 
กรอบงาน (Framework) คือ โครงสร้างพ้ืนฐานของ

ซอฟต์แวร์ท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับ
ซอฟต์แวร์นั้ นๆ และเทคนิคใหม่ๆท่ีใช้ในการแกไ้ขปัญหาท่ี
มกัจะเกิดข้ึนในซอฟต์แวร์นั้ นๆ โดยการน าตวักรอบงาน มา
เพ่ิมเติมชุดค าสั่งบางส่วนเพ่ือให้ท  างานไดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์สามารถพฒันาซอฟต์แวร์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระบบการจัดการคลังสินค้าเป็นระบบท่ีใช้ในการ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการท าธุรกิจ 
คือ ถา้สินคา้ท่ีต้องใชใ้นการผลิตขาด อาจท าให้การผลิตหยุด
และผลิตสินคา้ไม่ทนั ถ้ามีสินค้าคา้งในคลังมากๆนานๆ การ
หมุนเวียนของสินคา้นอ้ย การท าก าไรนอ้ยลงดว้ย การน าระบบ
คอมพิว เตอร์มาจัดการคลังสินค้าย ังใช้ได้น้อย ไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบคลงัสินคา้มีความซับซ้อนและมี
เง่ือนไขมากมายในการน าคอมพิวเตอร์มาจดัการคลงัสินคา้ 

กรอบงานออฟบิส (Ofbiz Framework) เป็นกรอบ
งานแบบเปิดเผยแหล่งท่ีมา (Open Source) มีความยืดหยุ่นใน
การใช้งาน มีคลาสและเมธอดท่ีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ต่างๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วร์ของคลงัสินคา้ ท าให้สามารถพฒันา
ระบบคลงัสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงัมีส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
เช่น โมดูลของการตัดยอดสินค้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมี
ความส าคญัของระบบ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ระบบคลงัสินค้า 
 “คลงั” หมายถึง สถานท่ีส าหรับเก็บของเป็นจ านวน
มากๆ ดงันั้ น “คลังสินค้า” (Warehouse) จึงหมายถึง สถานท่ี
ส าห รับเก็บสินค้าจ านวนมากๆ และ “การคลังสินค้า” 
(Warehousing) หมายถึง การเก็บรักษาสินค้านั่น เอง การ
คลงัสินคา้เป็นหน้าท่ีหน่ึงของระบบการจดัจ าหน่าย ท าการเก็บ
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รักษาสินคา้ในช่วงเวลาท่ีสินค้าได้ผลิตเสร็จแล้วและรอการ
จ าหน่าย [1-2] 
2.1.1 ลกัษณะและความส าคญัของการคลงัสินค้า  

คลังสินค้าท าหน้ าท่ี ในการเก็บ สินค้าระหว่าง
กระบวนการจัดส่ง ซ่ึงสินค้าท่ีเก็บไวส้ามารถแบ่งได้หลาย
ประเภท วตัถุประสงค์ของการใช้คลงัสินค้ามีหลายประเภท
ดงัต่อไปน้ี [2] 

1. เพ่ือให้เกิดการประหยดัในการขนส่ง 
2. เพ่ือให้เกิดการประหยดัในการผลิต 
3. เพ่ือต้องการลดการสั่ ง ซ้ือจ านวนมากห รือ

ส่วนลดจากการสั่งซ้ือล่วงหนา้ 
4. เพ่ือเป็นแหล่งของวตัถุดิบ ส่วนประกอบ และ

ช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 
5. เพ่ือสนบัสนุนนโยบายการให้บริการลูกคา้ 
6. เพ่ือให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของ

สภาวะทางการตลาด เช่น ความตอ้งการสินคา้ท่ี
ผนัผวน ความต้องการสินคา้แบบฤดูกาล หรือ
สภาวะการแข่งขนัท่ีสูง 

7. เพ่ือลดเวลาน า (Lead time) ของการสั่งซ้ือสินคา้ 
8. เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

(JIT) ของผูข้ายปัจจยัการผลิตและลูกคา้ 
9. เพ่ือให้สามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภท 
10. เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บสินค้าชัว่คราวส าหรับสินค้าท่ี

ตอ้งท้ิงหรือท่ีตอ้งน าไปผลิตใหม่ 
 
2.2 ภาษาจาวา 

ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน
โดยทีมวิจยัโครงงานช่ือ Green ของบริษทั Sun Microsystems 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาภาษาท่ีใช้สร้างโปรแกรม หรือ
ระบบงานท่ีสนบัสนุนการท างานของแต่ละระบบงานยอ่ยๆ ท า
ให้จาวาถูกพฒันาข้ึนบนคุณสมบติัดงัน้ี [3]   

1. ง่ายต่อการเรียนและเขา้ใจ เน่ืองจากมีกลไกของ
ภาษาไม่ซบัซอ้น 

2. มีความคงทน (Robust) เน่ืองจากมีการตรวจจบั
ขอ งผิดพ ล าด  (Exception Handling) แล ะ มี
กลไกในการคืนพ้ืนท่ีในหน่วยความจ าอตัโนมติั 
(Garbage Collection) 

3. มีความปลอดภยัสูง 
4. ท างานได้ในทุกระบบ คือ มีคุณลักษณะของจา

วาแพลตฟอร์ม (Platform Independent) 
5. มีคลาสและอินเตอร์เฟสให้ใชเ้ป็นจ านวนมาก 

จากคุณสมบติัดงักล่าวท าให้จาวาสนบัสนุนการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ ท่ีเน้นการแบ่งงานให้เป็นส่วนย่อยๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัและเป็นอิสระจากส่วนย่อยของงานอ่ืนๆ ซ่ึง
ช่วยลดความซ ้ าซ้อนและเวลาของการพฒันางาน อีกทั้งเม่ือ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ขงาน จะไม่ส่งผลกระทบไปยงังาน
อ่ืนๆ ท าให้ลดตน้ทุนในการพฒันาและบ ารุงรักษา 
 
2.3 กรอบงานออฟบิส 

กรอบงานออฟบิส เป็นโปรเจคของอะแพชี (Apache) 
ท่ีเป็นแบบเปิดเผยแหล่งข้อมูล (Open Source) ท่ี เป็น ERP 
(Enterprise Resource Planning)  ท่ี ส ร้ า ง ข้ึ น เ พ่ื อ พั ฒ น า
ซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กรท่ีมีความยืดหยุ่นมากกว่ากรอบงาน
แบบเปิดเผยแหล่งขอ้มูลตวัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ การ
ติดตั้ง การใชง้าน การปรับแต่งแกไ้ข การดูแลรักษาระบบ ฯลฯ 
และเน่ืองจากความยืดหยุน่และความมีประสิทธิภาพของออฟ
บิสท าให้ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้านทัว่โลก และปัจจุบนัยงั
เป็น TLP (Top Level Project) ของอาปาเช่อีกดว้ย [4] 

กรอบงานออฟบิส มีวตัถุประสงค์หลัก คือ ธุรกิจอี
คอมเมิ ร์ซ ซ่ึงมี เคร่ืองมือท่ีสามารถปรับแต่งได้ง่าย เช่น 
รูป แบบของระบบการจัด ก ารค ลัง สิ นค้า  (Warehouse 
Management System) ระบบบัญ ชีและการสั่ ง ซ้ือแบบเต็ม
รูปแบบและการจัดการสินค้า และยงัมีส่วนหน้าเว็บไซต์
ส าหรับลูกค้าและระบบรถเข็น ซ่ึงมีเคร่ืองมือและคุณสมบติั
เทียบเท่ากบัเวบ็ไซต์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น Amazon ออฟบิสร
องรับหลายสกุลเงินและหลายภาษาซ่ึงสามารถแสดงขอ้ความ
ในภาษาต่างๆ ไดต้ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ [5] 
 
3. วธิีด าเนินการ 
3.1 ศึกษากรอบงานออฟบิส 
 กรอบงานออฟบิสถูกสร้างข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคห์ลกั 
คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มีเคร่ืองมือท่ีสามารถปรับแต่งได้ง่าย มี
ความยืดหยุ่น และเป็นแบบเปิดเผยแหล่งข้อมูล ท าให้ เรา
สามารถศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของกรอบงานน้ีได้ และตัว
กรอบงานยงัมีตวัอยา่งทดลองใชอ้ยู่ในส่วนของแอพพลิเคชนั 
(Application) ซ่ึงมีให้ลองใชล้องศึกษาอยู่มากมาย และส่วนท่ี
เลือกศึกษา คือ ส่วนของการจดัการคลังสินค้า ซ่ึงอยู่ในส่วน
ของ Product  
 ในส่วนของ Product เป็นส่วนท่ีมีการจัดการสินค้า
ในคลัง ท่ีใช้ได้ทั้ งคลังขนาดเล็กส าหรับร้านค้า ไปจนถึง 
คลงัสินคา้ขนาดใหญ่ และจากท่ีไดล้องศึกษาดูในส่วนของการ
จดัการน้ีได้พบว่า ยงัไม่มีการตัดยอดสินคา้ท่ีครอบคลุม เช่น 
การตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน การตดัยอดตามวนัหมดอาย ุ
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หรือ การตดัยอดแบบเขา้หลงัออกก่อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและ
ส่งผลต่อก าไรของร้านคา้หรือบริษทันั้นๆ อย่างมาก เน่ืองจาก
ถา้เกิดการเปล่ียนผูดู้แลกลางคนัแลว้ไม่มีการจดัการในส่วนน้ี
ไว ้สินค้าท่ีหมดอายุอาจค้างอยู่ในคลังและท าให้เกิดความ
เสียหายได ้ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในส่วนน้ีจึงไดเ้ลือกท่ี
จะศึกษาในส่วนน้ี 
3.2 ออกแบบการท างาน   

การท างานของการตดัยอดสินคา้เร่ิมจากการดึงขอ้มูล
สินค้าท่ีต้องการออกมาจากรายการสินค้าทั้ งหมด โดยใช้
ชุดค าสั่งท่ีมีให้ใน ProductServices.java ของแอพพลิเคชั่น 
Product ในส่วนของ findProductbyId ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งในการ
คน้หาสินคา้ตามรหัสของสินคา้ 

หลงัจากไดร้หัสสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ น ารายการของ
รหัสสินค้าท่ีได้ส่งให้ชุดค าสั่งส าหรับตรวจสอบ โดยจะแบ่ง
การตรวจสอบเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. แบบเขา้ก่อนออกก่อน คือ สินคา้ท่ีบนัทึกวนัน าเขา้
ก่อนให้น าสินคา้ช้ินนั้นออกก่อน มีรูปแบบการท างาน คือ  
 ก าหนดให้รายการของรหัสสินคา้ท่ีส่งมาเป็น listA 
และก าหนดให้ prodIn เป็นตวัแปรแบบตวัเลขเพ่ือใชเ้ก็บล าดบั
ของสินค้าท่ีมีว ันน าเข้าท่ีมาก่อนช้ินอ่ืนๆ แล้วน า listA ไป
ตรวจสอบ  

for(int i=0; i<listA.size();i++){ 
      int prodIn = 0; 
          if(listA.get(i).getTotal()!=0){ 

  for(int j=0; j<listA.size();j++){ 
         if(listA.get(j).getTotal()!=0){ 

if(listA.get(i).getFromDate()>lis
tA.get(j).getFromDate()){ 

    prodIn[i] = j; 
   } 
        } 

}listA.get(i).setIndex()=prodIn; 
           } 
 }  

2. แบบหมดอายุก่อนออกก่อน คือ  สินคีท่ีมีว ัน
หมดอายุมาก่อนสินค้าช้ินอ่ืนๆ ให้น าสินค้านั้ นออกก่อน มี
รูปแบบการท างาน คือ  
 ก าหนดให้รายการของรหัสสินค้าท่ีส่งมาเป็น listB 
และก าหนดให้ prodIn เป็นตวัแปรแบบตวัเลขเพ่ือใชเ้ก็บล าดบั
ของสินคา้ท่ีมีวนัหมดอายุท่ีหมดก่อนช้ินอ่ืนๆ แลว้น า listB ไป
ตรวจสอบ 

for(int i=0; i<listB.size();i++){ 
      int prodIn = 0; 
          if(listB.get(i).getTotal()!=0){ 

  for(int j=0; j<listB.size();j++){ 
        if(listB.get(j).getTotal()!=0){ 

if(listB.get(i).getExpDate()>list
B.get(j).getExpDate()){ 

    prodIn[i] = j; 
   } 
        } 

}listB.get(i).setIndex()=prodIn; 
           } 
 } 

3. แบบเขา้หลงัออกก่อน คือ สินคา้ท่ีบนัทึกวนัน าเข้า
ทีหลงัให้น าสินคา้ช้ินนั้นออกก่อน รูปแบบการท างาน คือ 
 ก าหนดให้รายการของรหัสสินค้าท่ีส่งมาเป็น listC 
และก าหนดให้ prodIn เป็นตวัแปรแบบตวัเลขเพ่ือใชเ้ก็บล าดบั
ของสินค้าท่ีมีว ันน าเข้าท่ีมาหลังช้ินอ่ืนๆ แล้วน า listC ไป
ตรวจสอบ  

for(int i=0; i<listC.size();i++){ 
      int prodIn = 0; 
          if(listC.get(i).getTotal()!=0){ 

  for(int j=0; j<listC.size();j++){ 
        if(listC.get(j).getTotal()!=0){   

if(listC.get(i).getFromDate()<lis
tC.get(j).getFromDate()){ 

    prodIn[i] = j; 
   } 
        } 

}listC.get(i).setIndex()=prodIn; 
           } 
 } 
 
3.3 ด าเนินการพัฒนา 
 ในส่วนของการด าเนินการพฒันา ก็จะเร่ิมจากการน า
ส่ิงท่ีออกแบบไว ้ไปเขียนไวใ้นกรอบงานเพ่ือให้ตวัทดลองดึง
ไปใช้งาน โดยผูว้ิจยัเขียนไวใ้น EntityUnit.java ท่ีอยู่ในส่วน
ของ Service  

โดยแยกเป็น 3 ชุดค าสั่ ง  ตามท่ีออกแบบไว้ คือ 
fifoCutOff, fefoCutOff และ lifoCutOff รับค่าเป็นรายการของ
สินคา้ท่ีตอ้งการ ตามรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ส่วนพฒันาใน EntityUtil.java 

 
 รูปแบบการท างานของทั้ง 3 ชุดค าสั่งจะคล้ายๆกัน 
โดยส่งรายการของสินค้าท่ีตอ้งการ สร้าง  prodIn เป็นตวัเลข
เก็บค่าเร่ิมต้นเป็น 1 ถัดมาจะเป็นการวนลูปเพ่ือตรวจสอบ
สินคา้แต่ละช้ินในรายการนั้นๆว่าตรงตามเง่ือนไขหรือไม่ คือ  

fifoCutOff     เง่ือนไข   เลือกวนัน าเขา้ท่ีบนัทึกก่อน 
fefoCutOff    เง่ือนไข   เลือกวนัหมดอายท่ีุหมดก่อน 
lifoCutOff     เง่ือนไข   เลือกวนัน าเขา้ท่ีบนัทึกทีหลงั 
เม่ือจบลูปในแต่ละรอบจะท าการเซตค่า Index เพ่ือ

เป็นการจดัล าดบัของสินคา้ในการจดัการสินคา้ช้ินนั้นๆ 

 
4.4 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ในการทดสอบจะใช้ตวัทดลองใช้งานท่ีทางออฟบิ
สมีให้อยูแ่ลว้ มาดดัแปลงเพ่ือใชท้ดสอบ โดยการเพ่ิมส่วนของ
การตดัยอดเข้าไป และเน่ืองจากในตวัทดลองยงัไม่มีการเก็บ
ขอ้มูลวนัหมดอาย ุจึงตอ้งท าการสร้างและท าการบนัทึกขอ้มูล
วนัหมดอายขุองสินคา้บางช้ินลงไปเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ตาม
รูปท่ี 2 และ 3  
 

 
รูปท่ี 2 เพ่ิมพ้ืนท่ีส าหรับทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 3 การบนัทึกขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 หลงัจากเพ่ิมพ้ืนท่ีเสร็จ ก็ลองสั่งสินคา้เพ่ิมตรวจสอบ
การท างานของชุดค าสั่ง โดยก าหนดให้สินค้าท่ีช่ือว่า Game 
เป็นสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อน Iron เป็นสินคา้แบบหมดอายุ

ก่อนออกก่อน และ clock เป็นสินค้าแบบเข้าทีหลังออกก่อน 
และได้ท  าการสั่งสินค้าออกไป คือ Game 15 ช้ิน clock 5 ช้ิน 
และ Iron 30 ช้ิน ตามรูปท่ี 4   

 

 
รูปท่ี 4 รายการการสั่งสินคา้ 

 
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ระบบจะท าการตดัยอดจากสินคา้ท่ีมี 
Index ล าดบัแรกก่อน ถ้าไม่พอจะเล่ือนไปตดัใน Index ล าดับ

ถดัไปเร่ือยๆ จนครบ และท าการอพัเดต Index ให้เป็นปัจจุบนั 
ตามรูปท่ี 5 6 และ 7 
 

 
รูปท่ี 5 ผลลพัธ์ของเขา้ก่อนออกก่อน 

 

 
รูปท่ี 6 ผลลพัธ์ของหมดอายกุ่อนออกก่อน 

 

 
รูปท่ี 7 ผลลพัธ์ของเขา้ทีหลงัออกก่อน 

 
6. สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ พฒันา และทดสอบการเรียกใช้
ชุดค าสั่งท่ีพฒันาข้ึนผ่านตวัทดลองใชง้านของกรอบงาน Ofbiz 
ท่ีมีให้ พบว่า ชุดค าสั่งส าหรับการตดัยอดในรูปแบบต่างๆ ท่ีได้
พฒันาเพ่ิมเติมเข้าไปในตัวกรอบงานนั้ น สามารถท างานได้
ตามรูปแบบท่ีวางแผนไว ้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบนัทึกขอ้มูล
และการท างานเดิมของตัวทดลองและตัวทดลองยงัสามารถ
เรียกใชชุ้ดค าสั่งท่ีมีอยูแ่ลว้ในกรอบงานไดต้ามปกติ 
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ระบบควบคุมเป้าพลกิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Flip Target Controller System by Microcontroller 
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บทคดัย่อ 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบควบคุมเป้า
พลิกส าหรับฝึกซ้อมยงิปืนเพ่ือฝึกทกัษะการยิงเร็ว รองรับเป้า
กระดาษและเป้าเพลทเหล็กซ่ึงนับคะแนนอัตโนมติั แสดง
คะแนนบนจอแอล ซี ดี แบบตัวอักษ รและบนหน้ าจอ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ควบคุมการ
ท างานของระบบด้วยบอร์ดอาดุยโน ยูโน อาร์ 3 ใช้มอเตอร์
กระแสตรง 12 โวลทส์ าหรับพลิกแผ่นเป้า  ลิมิตสวิทช์ส าหรับ
นับคะแนนจากเพลทเหล็ก  บลูทูธโมดูลเพ่ือเช่ือมต่อระหว่าง
บอร์ดอาดุยโนและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์ พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาซีและแอพอินเวนเทอร์  
  ประเมินความถูกต้อ งของการใช้งานโดยกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญจากสนามยิงปืนกองพันทหารส่ือสารท่ี 1 รักษา
พระองค์  ผลประเมินการใช้งานจากกล่องควบคุมมีค่าเฉล่ีย 
4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และ
ผลป ระ เมิ น ก าร ใช้ ง าน จ าก โป ร แก รมป ร ะยุ ก ต์ บ น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์มีค่าเฉล่ีย 4.48 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 
  
ค าส าคญั: เป้าพลิก, ปืนสั้นยงิเร็ว, อาดุยโน, แอนดรอยด ์
 

Abstract 
 The purpose of this research is to create Flipping 
Target Controller System for rapid file pistol practice.  The 
system supports paper targets and steel target.  In addition, 

steel target automated score detection. Score can be displayed 
on character LCD in the controller box and Android 
smartphones.  The Flipping Target Controller System control 
the system process by Arduino UNO R3 board. 12 volt DC 
motor is used for target flipping. Limit switch for shooting 
score detection on steel plate. Bluetooth module is used to 
communicate between Arduino and Android Smartphones. 
System has been developed on C++ and App Inventor. 

Accuracy of functions is evaluated by specialist 
from 1st Signal Battalion King's Guard. The result of 
functionality evaluation of controlled box is good with 
average value of 4.65 and standard deviation of 0.29. The 
result of  functionality evaluation of Android application is 
good with average value of 4.48 and standard deviation of 
0.52. 
 
Keywords: Flip Target, Rapid Fire Pistol, Arduino, Android 
 
นิยามศัพท์: โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หมายถึง โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 
 
1.  ค าน า  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
    กีฬายิงปืนได้รับการบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬา
สากล ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์ ตามกติกาการ
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แข่งขนัของสมาพนัธ์กีฬายงิปืนนานาชาติ [1] นอกจากนกักีฬา
แล้วบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนควรฝึกซ้อม
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ    แต่สนามยงิปืนท่ีมี 
ระบบฝึกซอ้มยงิเร็วมีไม่มากนกัเน่ืองจากชุดอุปกรณ์มีราคาสูง 
     ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการสร้างระบบเป้าพลิกส าหรับ
ฝึกซ้อมยิงเร็วท่ีรองรับทั้ งเป้ากระดาษและเป้าเพลทเหล็ก 
สามารถเลือกรูปแบบการยิง แสดงผลคะแนนเม่ือใชเ้ป้าเพลท
เหล็ก  รวมทั้ งเช่ือมต่อกับโทรศัพท์เคล่ือนผ่านบลูทูธเพ่ือ
สั่งงาน แสดงคะแนน รวมถึงบนัทึกผลการยิงและแสดงสถิติ
ก าร ยิ ง  เพ่ื อ เป็ น ต้น แบบส าห รับผู ้ มี ค ว าม รู้ท างด้ าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปสร้างดว้ยตนเอง 
1.2   วตัถุประสงค์ของโครงการ 
       1)  เพ่ือสร้างเป้าพลิกส าหรับฝึกซอ้มยงิปืนแบบยงิเร็ว  
       2)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการฝึกทกัษะยงิเร็วให้สมาชิกสนาม 
ยงิปืนขนาดเล็ก 
1.3   ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1 สามารถพลิกแผ่นเป้าจากต าแหน่งพร้อมยิง 
(Show) สู่ต าแหน่งพกัยงิ (Hide) หรือในทางกลบักนัตามเวลาท่ี
ก าหนด โดยเลือกรูปแบบการยิงจากกล่องควบคุมห รือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

1.3.2 รองรับเป้าพลิกแบบกระดาษ ขนาด 21.5 x 21.5 
น้ิว 

1.3.3 รองรับเป้าพลิกแบบเพลทเหล็ก ขนาด 15x15 
ซ.ม. แสดงคะแนนบนจอแอลซีดีและ/หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
บนัทึกผลการยงิ แสดงสถิติการยงิ และลบสถิติการยงิ 
 
2.   ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 งานวจิัยเร่ือง "เป้าปืนและระบบฝึกซอ้มยงิปืนรณยทุธ์" 
โดย ผศ.เจริญ วงษชุ่์มเยน็ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั [2]  
 สร้างระบบฝึกยงิปืนแบบรณยุทธ์ รองรับปืนอดัลม
ชนิดเบาท่ีใชก้ระสุนพลาสติกขนาด 6 ม.ม. มีการจดัฉาก จบั
เวลาและนบัคะแนน ควบคุมการท างานของเป้าตามรูปแบบท่ี
ก าหนดโดยใชบ้อร์ด FriendlyARM  รับแรงสั่นสะเทือนท่ีเป้า

ดว้ยวสัดุเพียโซ ควบคุมมอเตอร์เป้าลม้ลุกโดยรับค าสั่งผา่น
อุปกรณ์ XBEE  ผา่นโพรโตคอล Zigbee    
2.2   งานวิจัยเร่ือง "เป้ายิงระบบต่อสู้อตัโนมติัแบบตอบโต้" 
กองก ากบัการ 3 กองบงัคบัการฝึกพิเศษ กองบญัชาการต ารวจ 
ตระเวนชายแดน จงัหวดัอุบลราชธานี [3]  
 จดัสร้างเป้าซอ้มยงิแบบลม้ลุกและแบบพลิก สามารถ
ยงิตอบโตด้ว้ยปืนอดัลมมายงัจุดใกลเ้คียงท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูย้ิง เป้ายิงจะปรากฎให้เห็นเม่ือผูย้งิอยู่ ณ จุดยิงท่ีก  าหนดดว้ย
อุปกรณ์ตรวจจบัวตัถุเซนเซอร์อินฟราเรด ควบคุมการตั้งเป้า
ลม้ลุกดว้ยรีเลยส์วิทช์ ควบคุมเวลาตอบโตด้ว้ยไทเมอร์สวิทช ์
และมอเตอร์สั่งงานแขนกลเพ่ือยงิโตต้อบ 
2.3  กติกาการแข่งขั้นปืนส้ันยิงเร็วของสมาพันธ์กีฬายิงปืน
นานาชาต ิ[1]  

ระยะ 25 เมตร ก าหนดให้ยงิ 3 ชุดๆ ละ 5 นดั จบัเวลา
การยิงและการพัก เช่น แบบยิง 3 วินาที พัก 5 วินาที ยิง 3 
วินาที พกั 7 วินาที แบบยิง 5 วินาที พกั 7 วินาที เป็นตน้ และ
แบบชุดละ 5 นดั ก าหนดเวลายงิ เช่น 4 วินาที 6 วินาที 8 วินาที 
เป็นตน้ 

งานวิจยัน้ีก  าหนดให้จบัเวลาการพลิกเป้าในรูปแบบ
เดียวกบักติกาการแข่งขนัปืนสั้นยงิเร็ว ระยะ 25 เมตร 
2.4 บอร์ดอาดุยโน [4-5]  
 บอร์ดอาดุยโนเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลเอวี
อาร์ชนิดหน่ึงแบบโอเพนซอร์ส สามารถน าไปประยกุต์ใชเ้พ่ือ
ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
ภาษาซีพลสัพลสั  บอร์ดอาดุยโน ยโูน อาร์ 3 มีขารับส่งขอ้มูล
แบบดิจิทลัจ านวน 14 ขา พฒันาโปรแกรมด้วยชุดพฒันาของ
อาดุยโนและติดตั้งผา่นพอร์ตยเูอสบี   
 งาน วิ จัย น้ี ใช้บ อ ร์ดอาดุยโน  ยูโน  อา ร์  3 เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุมการท างานของระบบพลิก
เป้า  เช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน เช่น วงจรเอช-บริดจ์ จอแอลซีดี 
บลูทูธโมดูล  เป็นตน้ 
2.5   วงจรเอช-บริดจ์ [6-8] 
 วงจรเอช-บริดจ์เป็นช่ือเรียกวงจรควบคุมการกลับ
ทิศทางมอเตอร์     การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์
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กระแสตรงท าไดโ้ดยการสลบัขั้วแหล่งจ่ายไฟ สามารถใชว้งจร
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไอซีส าเร็จรูป หรือ รีเลย ์

งานวิจยัน้ีใชว้งจรเอช-บริดจเ์พ่ือควบคุมการหมุนเป้า
ให้อยู่ในต าแหน่งยิงหรือพักยิง โดย เลือกใช้รีเลย์เป็นตัว
ก าหนดการท างานของวงจร ซ่ึงมีขอ้ดีคือกระแสไฟท่ีไหลผา่น
มอเตอร์ไม่ตก สามารถใชง้านไดเ้ต็มก าลงั 
3.  วธิีด าเนินการ  
     ระบบควบคุมเป้าพลิกดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  มี
ขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล  
 ศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูลกติกาการยิงปืนและ
สัมภาษณ์ความตอ้งการของสมาชิกสนามยงิปืน  
 3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 
ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ อ อ ก แบ บ ให้ ร ะ บ บ ค วบ คุ ม เป้ าพ ลิ ก ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือชุดเป้าพลิก 
กล่องควบคุม และโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดงั
ภาพท่ี 1  

Controlled Box

1. Shooting Mode

2. turn L/R 4. send 1, when hit

3. Shoot

1. Shooting Mode

5. Score

 
 

ภาพที ่1: แผนภาพสถาปัตยกรรมของระบบควบคุมเป้าพลิก 
 

 3.2.1 ชุดเป้าพลิก  ประกอบดว้ยฐานเป้าและโครงเป้า  
จ  านวน 2 ชุดคือ โครงส าหรับเป้ากระดาษขนาด 21.5x21.5 น้ิว 
และโครงส าหรับเป้าเพลทเหล็กขนาด 15x15 ซ.ม. หนาไม่เกิน 
10 ม.ม. ดงัภาพท่ี 2  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนโครงเป้าไดเ้อง 
 

 
 

ภาพที ่2: โครงเป้าเพลทเหล็กและลิมิตสวิทช ์
 

ใชม้อเตอร์กระแสตรง 12 โวลทห์มุนเป้า โดยลิมิตสวิทช ์2 ตวั 
ติดตั้งดา้นซา้ยและหลงัแกนหมุนเป้า    เพ่ือสั่งให้มอเตอร์หยดุ 
การท างานเม่ือเป้าหมุนถึงต าแหน่งยงิหรือพกัยงิ   เพ่ือป้องกนั 
ขดลวดมอเตอร์ไหม ้ 
   โครงเป้าเพลทเหล็กซ่ึงสามารถนับคะแนนการยงิได้
โดยมีลิมิต 1 ตัวดา้นหลงัเพลทเหล็ก ซ่ึงเม่ือยิงโดนเป้า เพลท
เหล็กถูกกระแทกไปดา้นหลงัปะทะลิมิตสวิทช์และส่งค่า 1 ไป
ยงับอร์ดอาดุยโนเพ่ือนบัคะแนน 

3.2.2 กล่องควบคุม ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ
ระบบเป้าพลิก ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3: การเช่ือมต่อของอุปกรณ์ในกล่องควบคุม 
 

ภายในกล่องควบคุมประกอบดว้ยบอร์ดอาดุยโนเป็น
หน่วยประมวลผลหลกั เช่ือมต่อกบัวงจรเอช-บริดจเ์พ่ือควบคุม
การพลิกเป้า ดังภาพท่ี 4 โดยส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัมอเตอร์ท่ี
ฐานของเป้าพลิก รวมทั้งเช่ือมต่อกับจอแอลซีดีเพ่ือแสดงผล 
และบลูทูธโมดูลส าหรับเช่ือมต่อกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ภาพที ่4: วงจรเอช-บริดจค์วบคุมการพลิกเป้า 
 

วงจรเอช-บริดจมี์หนา้ท่ีรับค่าตรรกะ 01 หรือ 10 จาก
บอร์ดอาดุยโนเพ่ือสั่งงานมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลทท่ี์ฐาน
ของเป้าพลิกเพ่ือให้หมุนเป้าไปดา้นซา้ยหรือขวา  

3.2.3 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เค ล่ือน ท่ี 
สามารถเลือกรูปแบบการยงิ สั่งเร่ิมยงิและหยดุ   แสดงคะแนน  
บนัทึกคะแนน แสดงสถิติการยงิ และลบสถิติ ดงัภาพท่ี 5  

 
ภาพที ่5:  แผนภาพยสูเคสของโปรแกรมประยกุต ์
บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 
3.3 การพัฒนาระบบ   
 ระบบควบคุมเป้าพลิกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ควบคุมการท างานของบอร์ดอาดุยโนโดยใชภ้าษาซีพลสัพลสั  
เพ่ือควบคุมการหมุนเป้า นับคะแนน ส่งคะแนนไปแสดงยงัจอ
แอลซีดีหรือบนหนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพฒันาโดย
ใช้แอพอินเวนเทอร์[9]  มีรูปแบบการยิง 4 รูปแบบ และผูใ้ช้
สามารถก าหนดเวลาโดยดว้ยตนเอง ดงัภาพท่ี 6   

  

           
 

ภาพที ่6: การเลือกรูปแบบการยงิและการแสดงคะแนน 
บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 
กดปุ่ม Start เม่ือตอ้งการเร่ิมยงิ เป้าจะพลิกตามเวลาท่ี

ก าหนด กด Stop เม่ือตอ้งการหยดุยงิ  แสดงคะแนนท่ียงิถูกเป้า 
รวมทั้งสามารถบนัทึกผลการยงิและแสดงสถิติการยงิได ้          
 3.4   การทดสอบความถูกต้อง 
 ทดสอบความถูกตอ้งของเวลาในการพลิกเป้าเขา้สู่ 
ต าแหน่งยงิและพกัยงิโดยเช่ือมต่อลิมิตสวิทชข์องแกนโครงเป้า
กบัวงจรนาฬิกาจบัเวลาแสดงหน่วยเวลาเป็นวินาที  

ทดสอบการแสดงผลคะแนนเม่ือใช้เป้าเพลทเหล็ก
โดยใชก้ารกระแทกเพลทเหล็กให้แสดงคะแนนบนจอแอลซีดี
บนกล่องควบคุมและบนหนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รวมทั้งการ
บนัทึกผลคะแนน และแสดงสถิติการยงิ 
           

4.   การทดสอบและประเมนิผล  
 ประเมินผลการใชง้านโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 คน 
จากสนามยิงปืนกองพันทหารส่ือสารท่ี 1 รักษาพระองค ์
ประกอบดว้ยครูฝึกยิงปืนประจ าสนามและสมาชิกสนามยิงปืน  
ผูท้ดสอบแต่ละคนยงิคนละ 3 คร้ัง ดงัน้ี  

คร้ังท่ี 1  เลือกรูปแบบยิง 3 วินาที พกั 7 วินาที หรือ 
ยิง 5 วินาที พกั 7 วินาที โดยใช้กระสุน 15 นัดแบ่งเป็น 3 ชุด
ยิง  ทดสอบจากกล่องควบคุมจ านวน 7 คน และทดสอบจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  านวน 8 คน 

คร้ังท่ี 2  เลือกรูปแบบยิง 6 วินาที หรือ 8 วินาที โดย
ใชก้ระสุน 5 นัด  ทดสอบจากกล่องควบคุมจ านวน 7 คน และ
ทดสอบจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวน 8 คน 

คร้ัง ท่ี  3 ผู ้ใช้ก  าหนดเวลาเอง ใช้กระสุน  5 นัด 
ทดสอบจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  านวน 15 คน 
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 ทดสอบโดยใช้กระสุนขนาด .22 จ านวน 275 นัด 
ขนาด 9 ม.ม. จ  านวน 100 นัด และขนาด 11 ม.ม. จ  านวน 100 
นดั รวม 375 นดั   ผลทดสอบดงัตารางท่ี 1 และ 2 
 
 ตารางที่ 1: ผลประเมินความถูกตอ้งของระบบโดยใชง้านผ่าน
กล่องควบคุม 

หัวข้อประเมนิ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

1. ความถูกตอ้งของการพลิกเป้า 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความถูกตอ้งของคะแนน 4.00 0.67 ดี 

3. ความเร็วในการตอบสนอง 4.60 0.52 ดี 

4. สามารถเพ่ิมทกัษะการยงิเร็ว 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.65 0.29 ดี 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้ เห็นว่าผลประเมินความ
ถูกต้องของการใช้งานกล่องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย 
4.65 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 
 
ตารางที ่2: ผลประเมินความถูกตอ้งของระบบโดยใชง้าน 
ผา่นโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

หัวข้อประเมนิ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

1. ความถูกตอ้งของการพลิกเป้า 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความถูกตอ้งของคะแนน 4.10 0.57 ดี 

3. ความเร็วในการตอบสนอง 4.40 0.52 ดี 

4. ความถูกตอ้งของสถิติการยงิ 4.60 0.52 ดี 

5. การลบขอ้มูลสถิติการยงิ 4.30 0.48 ดี 

รวม 4.48 0.52 ดี 

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้ เห็นว่าผลประเมินความ
ถู ก ต้อ งข อ งก าร ใช้ ง าน ผ่ าน โป รแก รมป ระยุก ต์ บ น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย 4.48 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 
 
5.   สรุป  
 จ าก ก ารพัฒ น าร ะบบ ค วบ คุ ม เ ป้ าพ ลิ ก ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สรุปผลการประเมินความถูกตอ้งของ
การใช้งานผ่านกล่องควบคุมมีค่าเฉล่ีย 4.65 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.29 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี  และความถูกตอ้งของการใช้
ง าน ผ่ าน โป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ บ น โท ร ศัพ ท์ เค ล่ื อ น
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์มีค่าเฉล่ีย 4.48 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.52 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี    สามารถเพ่ิมโอกาสให้ผูใ้ช้
ได้ฝึกทกัษะการยิงเร็วเน่ืองจากปัจจุบนัสนามยิงปืนกองพัน
ทหารส่ือสารท่ี 1 รักษาพระองค์ไม่มีระบบน้ี และเป็นตน้แบบ
ให้สนามยิงปืนขนาดเล็กอ่ืนๆ น าไปสร้างระบบเป้าพลิกได้
ดว้ยตนเอง 
เอกสารอ้างองิ 
[1] International Shooting Sport Federation. "Official Statutes  
 Rules and Regulations", 4th Print. Germany, International  
  Shooting Sport Federation, 2013. 
[2] เจริญ วงษชุ่์มเยน็, "เป้าปืนและระบบฝึกซอ้มยงิปืน 
 รณยทุธ์", สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
 ลาดกระบงั, 2555. 
[3] กองก ากบัการ 3 กองบงัคบัการฝึกพิเศษ ต ารวจตระเวณ 
 ชายแดน, "เป้ายงิระบบต่อสู้อตัโนมติัแบบตอบโต"้, 
 กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน อุบลราชธานี, 2556. 
[4] เอกชยั มะการ, "เรียนรู้ เขา้ใจ ใชง้านไมโครคอนโทรล 
 เลอร์ ตระกูล AVR ดว้ย Arduino". บริษทั อีทีที จ  ากดั,  
 กรุงเทพฯ, 2552. 
[5] Evans, Brian, "Beginning arduino programming", Apress,  
 2011. 
[6] วโรดม ตูจิ้นดา, "ระบบควบคุมฝังตวั", ส านกัพิมพ ์
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559. 
 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

288



 
 

[7] Platt, Charles, "Encyclopedia of Electronic Components  
 Volume 1", O'Reilly, 2013. 
[8] ศุภชยั สุรินทร์วงศ,์ "มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง",  
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2535. 
[9] Walter, Derek and Sherman, Mark, "Learning  MIT App  
 Inventor: A Hands-On Guide to Building Your Own  
 Android Apps", Addison-Wesley, 2015. 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

289



 
 

แบบจ ำลองกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 
Model of Growth Control 

วสุพล เผอืกน ำผล1, ปรัชญำ  ใจสุทธิ2, ประทุมทิพย ์สร้อยเพชร3, ปำรวี บุญมี4 

 
1, 2, 3, 4สำขำวิชำเทคโนโลยเีครือข่ำยคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี  
41 ม.5 ต.ท่ำชำ้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22100 โทรศพัท ์: 0-39319111  

E-mail: vasupon.p@rbru.ac.th, bird21904@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
โครงการแบบจ าลองการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช้ิน้ีมี 
วัต ถุประส งค์ก ารจัดท า เพ่ื อส ร้ างแบบจ าลอ งควบ คุม 
สภาพแวดล้อมส าหรับการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี 
เน่ืองจากสตรอวเ์บอร์รีเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีเจริญเติบโ
ตได้ดีในสภาพอากาศท่ีเย็น อีกทั้ งเมืองไทยเป็นเมืองร้อน 
จึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสมไม่มากดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงได้
น าระบบเซ็นเซอร์มาใช้อ่านขอ้มูลสภาพแวดลอ้มเพ่ือค้นหา 
และควบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของ
สตรอว์เบอร์รีใน รูปแบบ สภาพแวดล้อมท่ีได้จ  าลองข้ึน 
โดยการจ าลอง แสง  อุ ณ ห ภู มิ  ค ว า ม ช้ื น  ธ า ตุ อ า ห า ร 
และปฏิกิริยาของดิน ท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ 
สตรอว์เบอร์รีเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีดี และยงัได้คุณภาพตาม 
ความต้องการของท้องตลาด เพราะฉะนั้ นผูจ้ ัดท าจึงท าการ 
วิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม  โดยการจ าลองสภาพ 
แวดล้อมโดยใช้บอร์ดอาร์ดูยโน ยูโน อาร์สามส าหรับการ 
ควบคุมการสภาพแวดล้อม การให้แสงสว่าง การให้สาร 
อาหาร การให้น ้ า จากปริมาณความช้ืนในดิน อีกทั้ งมีการ 
ติดตั้งพดัลมเพ่ือใชใ้นการปรับสภาพอากาศให้เยน็ข้ึนรวมถึง 
การส่ งข้อ มูลสภาพแวดล้อมไปเก็บไว้ย ังระบบคราวด ์
เพ่ือใชใ้นการเขาถึงขอ้มูลได ้
 
ค ำส ำคญั: อตัโนมติั เพาะปลูก สตรอวเ์บอร์รี สภาพแวดลอ้ม 
 

Abstract 
 The model controls of growth control has an 
objective to create model of environment controlling for 
strawberry. The strawberry is an economic crop that usually 
grows in cold weather. Because Thailand is a tropical 
country, most of land is not suitable for planting. Hence, we 
proposed the system that uses several sensors; for example, 
light sensor, temperature sensor, moisture sensor, to read 
environment information and control environment in growth 
chamber. We used Arduino UNO R3 to get data from all 
sensors and then sent to cloud system for flexible data access. 
 
Keywords: Automatic, Farming, Strawberry, Environment 
 
1. ค ำน ำ 
 สตรอวเ์บอร์รีเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีเติบโตได้
ดีในแถบประเทศยุโรปหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศหนาวเย็น 
ในประเทศไทยได้น าสตรอว์เบอร์ร่ีเข้ามาปลูกในภาคเหนือ
และบนท่ีสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมำเป็นเวลำนำน 
ประเทศไทยไดมี้การส่งออกสตรอวเ์บอร์รีในเชิงอุตสาหกรรม
ไปยัง ต่ างประ เทศตั้ งแ ต่ ปีพ .ศ .2531  และส ร้างรายได ้
หลายร้อยล้านบาทต่อปี ต่อมาปริมาณการส่งออกลดลง 
เน่ืองจากไม่ไดมี้การพฒันาการปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตมากข้ึน 
รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพอากาศท่ีเหมำะสมในการเพาะปลูกมีนอ้ย  
ซ่ึงสวนทำงกับควำมต้องการของตลาดทั้ งภายในประเทศ 
และต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนดังนั้ นจึงมีงานวิจัย
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เพ่ือกำรเพาะปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ีจ ากดั ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั 
ในการควบคุมการ เจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอวเ์บอร์รี 
งำนวิจัยน้ีได้มีแนวคิดในการสร้างแบบจ าลองการควบคุม 
การเจ ริญ เติบโตของพืช  (M ode l o f G row th  C on trol) 
โดยส าม ารถจ าลอ งสภาพแวดล้อ มให้ เห มาะสมกับ 
สตรอวเ์บอร์รีเพ่ือให้ไดผ้ลผลิต ซ่ึงเป็นไปตามพนัธุกรรม 
 
2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 งำน วิ จัย  [1] ศึ ก ษ ำวิ จัย เ ร่ื อ งแบบ จ ำล อ งก ำร
เจริญเติบโตของพืชมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงคว ำมเข้ำใจ
กระบวนกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง องค์ประกอบและ
กระบวนกำรท ำงำนของ แบบจ ำลองกำรเจริญเติบโตของพืช 
กำรประยุกต์ใชแ้บบจ ำลองกำรเจริญเติบโตของพืชซ่ึงจะเป็น 
ประโยชน์ในกำรช่วยงำนวิจัยท่ีมีข้อจ ำกัดด้ำนเง่ือนไขของ
สภำพแวดลอ้ม สถำนท่ี และเวลำได ้

งำนวิจัย [2] ศึกษำวิจัยเร่ืองกำรออกแบบสร้ำงตัว
ควบคุมอุณหภูมิและควำมช้ืนแบบฟัซซีลอจิกส ำหรับตูฟั้กไข่
ขนำดเล็กมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษำอุณหภูมิและควำมช้ืนภำยใน
ตูใ้ห้อยู่ในย่ำนท่ีก ำหนดไวแ้ละทดสอบสมรรถนะตวัควบคุม
แบบฟัซซีลอจิกเปรียบเทียบกบัตวัควบคุมแบบเปิด-ปิด 

งำนวิจยั [3] ศึกษำวิจยัเร่ืองผลของควำมถ่ีของกำรให้
น ้ ำ  ปุ๋ยทำงระบบน ้ ำและวัสดุป รับปรุงดินต่อกำรผลิตมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของกำรให้ปุ๋ยร่วมกบัระบบน ้ ำต่อ
ประสิทธิภำพกำรใชปุ๋้ย 

 
3. วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

สร้ำงแบบจ ำลองกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 
(Model of Growth Control) ซ่ึ งมีส่ วนประกอบแยกเป็น  6 
มอดูลยอ่ย ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 มอดูลวดัควำมช้ืน 

ประกอบดว้ยเซนเซอร์วดัควำมช้ืนใชเ้พ่ือตรวจสอบ
กำรเปล่ียนแปลงควำมช้ืนในดินและมอดูลคล่ืนควำมถ่ีสูงท่ีใช้
ส ำหรับตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ ำในถงัท่ีใชใ้น
กำรให้น ้ ำจำกนั้ นมอดูลทั้งสองมอดูลจะส่งข้อมูลไปยงัส่วน
ประมวลผลเพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขกำรท ำงำนส ำหรับกำร
สั่งงำนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงกำรท ำงำนของมอดูลวัด

ควำมช้ืนมีกระบวนกำรคือ จ่ำยกระแสไฟฟ้ำไปยงับอร์ดอำดูย
โน อำร์สำม เพ่ือส่งไฟเล้ียงอุปกรณ์ท่ีต่อพ่วง กำรท ำงำนเร่ิม
จำกเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิจะวดัควำมตำ้นทำนท่ีเกิดข้ึนในดินซ่ึง
จะแปลงค่ำควำมต้ำนทำนในดินเหล่ำนั้ นไปเป็นควำมช้ืนใน
ดินจำกนั้นจะส่งขอ้มูลไปยงับอร์ดอำดูยโน อำร์สำม ถำ้ระดบั
น ้ ำเพียงพอและมีควำมช้ืนน้อยกว่ำท่ีต้องกำร บอร์ดอำดูยโน่ 
อำร์สำม จะส่งกระแสไฟไปยงัมอดูลรีเลยเ์พ่ือสั่งให้วำลว์โซลิ
นอยด์ และป๊ัมน ้ ำท  ำงำนระหว่ำงกำรให้น ้ ำตวัวดัควำมช้ืนจะท ำ
กำรวดัควำมช้ืนตลอดเวลำและแสดงผลท่ีหน้ำจอ ค่ำตวัเลขท่ี
หน้ำจอจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ เม่ือถึงระดับควำมช้ืนท่ีก ำหนด
บอร์ดอำดูยโน อำร์สำมจะตดักำรท ำงำนและรอเวลำกำรให้น ้ ำ
รอบถดัไป โดยแสดงแบบจ ำลองไดด้งัภำพท่ี 1  

 
ภำพที ่1 : มอดูลวดัควำมช้ืน 

3.2 มอดูลควบคุมอุณหภูมิ 
ในส่วนของมอดูลควบคุมอุณหภูมิจะวดัอุณหภูมิ

ภำยในตูถ้ำ้อุณหภูมิสูงเกินท่ีก ำหนดจะระบำยควำมร้อนดว้ย
พดัลมท่ีติดตั้งไว ้ซ่ึงกำรท ำงำนของมอดูลควบคุมอุณหภูมิมี
กระบวนกำรคือ เม่ืออุณหภูมิถึงค่ำท่ีก  ำหนด กำรท ำงำนของพดั
ลมจะท ำงำนทดัที โดยแสดงแบบจ ำลองไดด้งัภำพท่ี 2 

 
ภำพที ่2 : มอดูลควบคุมอุณหภูมิ 

3.3 มอดูลควบคุมสำรอำหำร 
 ก ำรท ำงำนของมอ ดูลวัด ระดับส ำรอ ำห ำร มี
กระบวนกำรคือ ตรวจสอบระดบัสำรอำหำรท่ีไดจ้ำกกำรน ำปุ๋ย
มำละลำยน ้ำในถงั ถำ้ระดบัสำรอำหำรต ่ำเกินท่ีเรำก ำหนดจะไม่
มีกำรให้สำรหำร แต่ถำ้สำรอำหำรในถงัมีระดบัเพียงพอวำล์ว
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โซลินอยด์และป๊ัมจะท ำงำนโดยกำรสูบสำรอำหำรไปพ่น
ให้กับสตรอว์เบอร์รี เม่ือครบเวลำท่ีก ำหนดระบบกำรจ่ำย
สำรอำหำรจะหยดุกำรท ำงำนและรอเวลำรอบถดัไปตำมเวลำท่ี
ก ำหนดไวอี้กคร้ัง โดยแสดงแบบจ ำลองไดด้งัภำพท่ี 3 

 
ภำพที ่3 : มอดูลควบคุมสำรอำหำร 

3.4 มอดูลควบคุมแสงสว่ำง 
มอดูลควบคุมแสงสว่ำงจะเป็นกำรตั้ งเวลำเปิด-ปิด

หลอดไฟท่ีใช้ในกำรให้แสงแก่พืชกำรท ำงำนของมอดูลวดั
ควบคุมแสงสว่ำงมีกระบวนกำรคือ เม่ือถึงเวลำท่ีก ำหนดไวจ้ะ
ท ำกำรจ่ำยกระแสไฟให้หลอดไฟท ำงำนตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด โดยแสดงแบบจ ำลองไดด้งัภำพท่ี 4 

 
ภำพที ่4 : มอดูลควบคุมแสงสว่ำง 

3.5 มอดูลกำรเช่ือมกำรต่อไร้สำย 
มีหน้ำท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงหน้ำเว็บแอพพลิเคชั่น 

ส ำห รับก ำร รับ  – ส่ งข้อ มู ล  เพ่ื อ แสดงผลผ่ ำนท ำงเว็บ
แอพพลิเคชัน่ โดยแสดงแบบจ ำลองไดด้งัภำพท่ี 5 

 
ภำพที ่5 : มอดูลกำรเช่ือมต่อไร้สำย 

 
 
 

3.6 มอดูลเกบ็ภำพ 
มีหน้ำท่ีในกำรบนัทึกภำพกำรเจริญเติบโตของพืช

และส่งขอ้มูลไปยงัเวบ็แอพพลิเคชัน่ กลอ้งจะมีกำรจบัภำพตำม
เวลำท่ีก ำหนด โดยขั้นตอนทั้งหมดแสดงดงัภำพท่ี 6 

 
ภำพที ่6 : มอดูลเก็บภำพ 

เว็บแอพพลิเคชั่นสร้ำงข้ึนมำเพ่ือแสดงสถำนะต่ำง ๆ เช่น 
อุณหภูมิภำยในตู้ ควำมช้ืนภำยในดิน ระยะเวลำท่ีเปิด-ปิดไฟ 
สถำนะสำรอำหำรในถงั สถำนะน ้ ำในถงั รวมถึงสำมำรถเลือก
ดูภำพจำกปฏิทินได ้โดยแสดงดงัภำพท่ี 7 และภำพท่ี 8 

 
ภำพที ่7 : เวบ็แอพพลิเคชัน่แสดงสถำนะต่ำง ๆ  

 
ภำพที ่8 : เวบ็แอพพลิเคชัน่แสดงภำพท่ีไดม้ำจำกกลอ้ง 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
แบบจ ำลองกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 

(Model of Growth Control) มีกำรด ำเนินกำรตำมบทท่ี 3 ซ่ึงมี
ผลกำรด ำเนินงำนแยกเป็น 5 มอดูลยอ่ย ๆ ดงัต่อไปน้ี 
4.1 มอดูลวดัควำมช้ืน W 

ท ำหนำ้ท่ีวดัควำมช้ืนในดิน โดยตวัวดัควำมช้ืนในดิน
จะวัดควำมต้ำนทำนท่ีเกิด ข้ึนในดินซ่ึงจะแปลงค่ำควำม
ตำ้นทำนเหล่ำนั้นไปเป็นควำมช้ืนในดิน ถำ้ค่ำควำมช้ืนต ่ำกว่ำ
ท่ีก  ำหนด วำล์วโซลินอยด์และป๊ัมน ้ ำจะท ำงำนเม่ือถึงระดับ
ควำมช้ืนท่ีก ำหนดบอร์ดอำดูยโน ยูโน อำร์สำม จะหยดุท ำงำน
และรอเวลำกำรให้น ้ ำรอบถัดไป ดังภำพท่ี 9 และภำพท่ี 10 
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พร้อมกับส่งข้อมูลไปแสดงผลบนเคร่ืองบริกำรคลำวด์
ของธิงสปีค (ThingSpeak) 

 
ภำพที ่9 : วำลว์น ้ ำ 

 
ภำพที ่10 : กำรเช่ือมต่อวำลว์โซลินอยดแ์ละป๊ัมน ้ำ 

สำมำรถตรวจสอบผลลัพธ์ ท่ี ได้จำกมอ ดูลวัด
ควำมช้ืนผำ่นโปรแกรม Arduino IDE โดยแสดงดงัภำพท่ี 11 

 
ภำพที ่11 : ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกมอดูลวดัควำมช้ืน 

ระหว่ำงกำรให้น ้ ำตวัวดัควำมช้ืนจะวดัควำมช้ืนจะส่ง
ขอ้มูลไปแสดงผลในรูปแบบกรำฟ บนเคร่ืองบริกำรคลำวด์ดงั
ภำพท่ี 12 ถึงภำพท่ี 14 

 
ภำพที ่12 : แสดงผลในรูปแบบกรำฟของมอดูลวดัควำมช้ืน 

 
ภำพที ่13 : สถำนะกำรเปิด-ปิดของวำลว์โซลินอยด ์

 
ภำพที ่14 : สถำนะกำรเปิด-ปิดของมอเตอร์ 

4.2 มอดูลควบคุมอุณหภูมิ 
ท ำหน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิภำยในแบบจ ำลอง โดย 

เซนเซอร์จะวดัอุณหภูมิภำยในแบบจ ำลอง และแสดงผลใน
รูปแบบกรำฟบนคลำวด์ ถำ้อุณหภูมิสูงเกินค่ำที่ก  ำหนด พดั
ลมจะท ำกำรระบำยควำมร้อนจนอุณหภูมิลดลงถึงระดบัท่ี
ก ำหนด พดัลมจะหยุดท ำงำน ดงัภำพท่ี 15 

 
ภำพที ่15 : กำรเช่ือมต่อภำยในมอดูลควบคุมอุณหภูมิ 

สำมำรถตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกมอดูลวดัอุณหภูมิผำ่นกำร
โปรแกรม Arduino IDE โดยแสดงดงัภำพท่ี16 

 
ภำพที ่16 : ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกมอดูลวดัอุณหภูมิ 
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พร้อมทั้งแสดงอุณหภูมิในรูปแบบกรำฟบนคลำวด ์
ตลอดเวลำ ดงัภำพท่ี 17 ถึง 19  

 
ภำพที ่17 : แสดงค่ำอุณหภูมิของมอดูลวดัอุณหภูมิ 

 
ภำพที ่18 สถำนะกำรเปิด-ปิดของพดัลม 

4.3 มอดูลควบคุมแสงสว่ำง 
ท ำหน้ำท่ีควบคุมแสงสว่ำงภำยในแบบจ ำลอง โดย

กำรตั้งเวลำเปิด-ปิดหลอดไฟท่ีใชใ้นกำรให้แสงแก่พืช พร้อม
ทั้งแสดงผลบนคลำวด์ เม่ือถึงเวลำท่ีตั้งไว ้จะให้แสงสว่ำงและ
เม่ือครบระยะเวลำท่ีก ำหนดจะหยุดให้แสงสว่ำง ดงัตวัอย่ำง
กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ของภำพท่ี 19 

 
ภำพที ่19 : กำรท ำงำนของมอดูลควบคุมแสงสว่ำง 

 
ภำพที ่20 : สถำนะกำรเปิด-ปิดของหลอดไฟ 

 

4.4  มอดูลให้สำรอำหำร 
 มอดูลน้ีท ำหน้ำท่ีให้สำรอำหำรท่ีไดจ้ำกปุ๋ยผสมกับ
น ้ ำแก่ต้นสตรอว์เบอร์ร่ีภำยในแบบจ ำลอง  ตำมท่ีก ำหนด
ช่วงเวลำท่ีใชใ้นกำรจ่ำยสำรอำหำรและระยะเวลำในกำรจ่ำยไว ้
ดงัภำพตวัอยำ่งกำรเช่ือมต่อท่ี 21 ถึง 24 

 
ภำพที ่21 : กำรเช่ือมต่อภำยในมอดูลให้สำรอำหำร 

 
ภำพที ่22 : กำรควบคุมป้ัมน ้ำและวำลว์น ้ ำเม่ือถึงเวลำท่ีก ำหนด 

 
ภำพที ่23 : สถำนะกำรเปิด-ปิดของมอเตอร์ 

 
ภำพที ่24 : สถำนะกำรเปิด-ปิดของวำลว์โซลินอยด ์
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4.5  มอดูลเกบ็ภำพ 

ท ำหน้ำท่ีเก็บภำพภำยในแบบจ ำลอง โดยกำรต่อ
สำยยูเอสบีเข้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไปยงั
บอร์ดอำดูยโน ยโูน อำร์สำม ดงัภำพท่ี 25 ถึง 27 

 
ภำพที ่25 : กำรเช่ือมต่อภำยในมอดูลเก็บภำพ 

 
ภำพที ่26 : ภำพท่ีไดจ้ำกกำรรันโคด้จำวำของกลอ้งซีมอส   

4.6 ผลกำรด ำเนินทดลอง 
หลงัจำกท ำกำรทดสอบโมดูลต่ำง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อย

ผูว้ิจัยจึงไดท้  ำกำรน ำโมดูลทั้งหมดน ำมำติดตั้งแบบระบบปิด
โดยใชตู้ก้ระจก ซ่ึงมีขนำดดงัภำพท่ี 27 โดยน ำดินและตน้อ่อน
ของสตรอวเ์บอร์รี จ  ำนวน 3 ตน้มำปลูกและก ำหนดระยะเวลำ
ของกำรให้แสงและสำรอำหำรตำมควำมเหมำะสมจำกท่ีศึกษำ
มำ โดยใช้ระยะเวลำในกำรเฝ้ำดูผลประมำณ 3 สัปดำห์  จำก
ภำพท่ีเก็บผลได้เห็นถึงต้นสตรอว์เบอร์รีมีควำมสูงเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อย อำจเน่ืองมำจำกสภำพอุณหภูมิท่ีร้อนมำกจนระบบ
ระบำยควำมร้อนได้ไม่ทนัจึงท ำให้อุณหภูมิไม่เป็นไปตำมท่ี
ตอ้งกำร 

 
ภำพที ่27 : แบบจ ำลองท่ีสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
        กำรวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงแบบจ ำลอง “กำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช (Model of Growth Control)” 
ส ำหรับเป็นแนวคิดเพ่ือใชใ้นกำรต่อยอดให้สำมำรถใชง้ำนได้
จริงในดำ้นกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยจำกผลกำรทดลอง
ในมอดูลวดัควำมช้ืน มอดูลควบคุมอุณหภูมิ มอดูลควบคุมแสง
สว่ำง มอดูลให้สำรอำหำร ได้ผลตำมท่ีคำดและเป็นไปตำม
ทฤษฎีท่ีกล่ำวไว้ แต่มอดูลเก็บภำพแม้ว่ำจะได้ภำพแสดง
ออกมำแต่ก็ยงัเป็นภำพท่ีไม่ชดัเจน เน่ืองจำกกลอ้งท่ีใชมี้อตัรำ
กำรส่งเฟรมค่อนข้ำงต ่ำและบอร์ดอำร์ดูยโน ยูโน อำร์สำมยงั
ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรรับส่งภำพดังก ล่ำว และ
นอกจำกน้ีคลำวด์ท่ีให้บริกำรยงัไม่สำมำรถเพ่ิมช่องทำงกำร
เก็บภำพได ้ดงันั้นภำพท่ีไดจ้ะเก็บไวใ้นเคร่ืองบริกำรท่ีผูว้ิจยัได้
ส ร้ ำง ข้ึ น เอ ง  อี กทั้ งพัดลมไม่ส ำมำรถท ำให้ อุณห ภู มิ
เป ล่ี ยนแปลงมำกนั กดังนั้ น จึ งควร เป ล่ี ยนพัดลม เป็ น
เคร่ืองปรับอำกำศ 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพการออกแบบคลาสระหว่างความสัมพันธ์เชิงเพิ่งพาและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  
Compare class efficient design between dependency and association   

 

 
เบญจวรรณ  ชินพงษ์1 และ ธวชัชยั งามสันติวงศ์2 

 
1,2  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซ่ือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์: 02-555-2000 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
แปลงโค๊ดจากความสั มพันธ์ ระหว่ าง  Association และ
Dependency ทั้ งน้ีเน่ืองจากเม่ือระบบจริงมีการเปล่ียนแปลง 
ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมด้วย 
ดงักล่าว  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากสภาพเง่ือนไขต่างๆ  เพ่ือเสนอ
แนวทางการออกแบบโค๊ดจากสภาพเง่ือนไขความสัมพนัธ์ตาม
สภาพแวดลอ้มจริง ปรากฏว่าสถานการณ์ทั้งส่ีท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทดลองให้ผลดังน้ี   สถานการณ์ท่ี  1 เม่ือ เปล่ียนโค๊ด เป็น 
Dependency มีค่า t-test เท่ากบั -2.722 ท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 
0.11 และเม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Association มีค่า  t-test เท่ากับ 
48.585  มี ค่านัยส าคัญ เท่ากับ 0.000  สถานการณ์ ท่ี  2 เม่ือ
เปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency มีค่า t-test เท่ากบั -2.494 ท่ีระดบั
นัยส าคัญเท่ากบั 0.19  และเม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Association มี
ค่ า   t-test เท่ ากับ  -3.684 ท่ี ร ะดับนั ยส าคัญ เท่ ากับ  0.19  
สถานการณ์ท่ี 3 เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency มีค่า t-test 
เท่ากบั -6.692  ท่ีระดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.001 และเม่ือเปล่ียน
โค๊ด เป็น  Association มี ค่ า   t-test เท่ ากับ  15.045  ท่ี ระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.000 สถานการณ์ท่ี 4  เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น 
Association มีค่า  t-test เท่ากบั -5.839 ท่ีระดบันัยส าคญัเท่ากบั 
0.000 แสดงว่ าโดยเฉล่ีย เม่ือ เปล่ี ยนโค๊ด เป็น  Association 

ประสิทธิภาพของระบบดีกว่าก่อน และหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น 
Dependency  

Abstract 
 This research aims to propose converting the code 
of the relationship between the Association and Dependency. 
This is because when the system is changed. Computer 
systems will have to change according to the environment 
with such research studies from various weather conditions. 
The proposed design code from conditions related to 
environmental reality. The results show that the code is 
correlated with the performance of the association makes the 
system better than the code-dependent. The researchers 
concluded that the results obtained by calculating the average 
of the performance of the system by measuring the time of 
results. It appears that all four scenarios, the researchers 
tested the result.  The first evaluation  when changed code 
Dependency have a t-test was -2.722 significance level of 
0.11 and when code is changed to the Association a t-test of 
48.585 is substantially level of  0.000. The seconded 
evaluation  when changed code Dependency have a t-test was 
-2.494   significance level of 0.19 and when code is changed 
to the Association a t-test of -3.684 is substantially level of  
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0.19. The third  evaluation  when changed code Dependency 
have a t-test was  -6.692   significance level of 0.001 and 
when code is changed to the Association a t-test of 15.045 is 
substantially level of  0.000.  And the four  evaluation  when 
code is changed to the Association a t-test of -5.839 is 
substantially level of  0.000. Show that, on average, change 
the code as an association. Better system performance before 
and after changing the code is on.  
 
1. ค าน า 
 ในการพฒันาระบบนักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งมีการ
วางแผนการด าเนินงาน ส่วนส าคญันอกจากตอ้งมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนแลว้ ยงัตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างของ
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพอีกดว้ย หากมีการออกแบบท่ีไม่ดีตั้งแต่
แรกแล้ว จะท าให้ระหว่างการท างานมีความยุ่งยากมาก
ยิง่ข้ึนไป 
 ในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอให้เห็นถึงความส าคัญในการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบ
ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างคลาสเชิงโครงสร้าง หรือ ท่ี
เรียกว่าความสัมพนัธ์แบบ Association และการออกแบบการ
พ่ึงพา/พ่ึงพิงของคลาส หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีคลาสหน่ึงจะมี
ผลกบัอีกคลาสหน่ึงท่ีข้ึนต่อกนั หรือ ท่ีเรียกว่า ความสัมพนัธ์
แบบ Dependency  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
ออกแบบระบบของทั้งสองแบบน้ี  เน่ืองมาจากการออกแบบ
ระบบแบบ  Association และก ารออก แบบระบบ แบบ 
Dependency มีประสิท ธิภาพ ท่ีแตก ต่างกัน  มีการแสดง
ความสัมพนัธ์ของโค๊ดท่ีแตกต่างกนั  และวตัถุประสงค์การใช้
งานท่ีแตกต่างกนั   
 
2. กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 ในการออกแบบระบบระดบัความเก่ียวขอ้ง หรือ พ่ึงพา
กนัของ Module ต่างๆในระบบ  ซ่ึงระบบท่ีดีควรออกแบบให้ 
Module ต่างๆเป็นอิสระจากกันมากท่ีสุด ให้ Object ต่างๆ มี
การอ้างอิงกันน้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างใดๆข้ึนมา ย่อมส่งผลกระทบให้กับ 

Object อ่ืนๆ ท่ีอา้งอิงถึงดว้ย หรือ เรียกว่า ripple effect 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
3.1 สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัภายในระบบ
ท่ีแตกต่างกนั  4 สถานการณ์ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษา
ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่าง Class ในรูปแบบของ 
Association และ Dependency ว่ าในสภาวะแวดล้อมจริง
ความสัมพนัธ์ทั้งสองแบบน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ 
เพ่ือน ามาเสนอแนวทางการเปล่ียนแปลงโค๊ดท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีจึงตอ้ง
มีการสร้างความสัมพนัธ์ในสถานการณ์จ าลองตามแนวทาง
สภาวะแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนจริงท่ีมากกว่า 1 เหตุการณ์ ในแต่
ละเหตุการณ์จะมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์มากข้ึน
เร่ือยๆ และแตกต่างกนั เพ่ือยนืยนัความแม่นย  าของทฤษฏี โดย
โค๊ดท่ีสร้างนั้นจะตอ้งมีความซบัซอ้นดงัน้ี 

1) ในหน่ึง สถานการณ์จะต้องมีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Association และ Dependency ดงัตวัอยา่งในภาพ 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธ์ของ class 

  
จากภาพจะเห็นได้ว่าอาจจะไม่สนใจว่าเป็นเมธอด

ระหว่างคลาสใดๆ เช่น  Class Student มีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Association กับ Class Teacher และ Class Student มี
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ Dependency กับ Class ClassRoom 
เป็นตน้ 

2)  ในสถานการณ์จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง 
Class และ ภายใน Class 
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ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ภายในคลาสและ

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 
 
จากภาพประกอบ 2  เป็นความสัมพนัธ์ใดท่ีต่างไป

จากกรณี ท่ี  1 มีความสั มพันธ์ ท่ี เกิ ด ข้ึน  เช่น   ท่ี  เมธอด  
GetRoom ขอ งคล าส  Student มี ค ว าม เช่ื อ ม โยง  เม ธอ ด 
GetRoom ท่ีคลาส ClassRoom  เช่นน้ีคือความสัมพนัธ์ระหว่าง
คลาส และท่ีเมธอด GetTeach ของคลาส Teacher มีความ
เช่ือมโยงกับเมธอด GetRoom ของคลาส Teacher เช่นน้ีคือ
ความสัมพนัธ์ภายในคลาส เป็นตน้ 

3)  สถานการณ์ ท่ีสร้างจะต้องมีความสัมพันธ์ ท่ี
เก่ี ยวข้องกันภายใน class และระหว่าง class เพ่ิมมากข้ึน 
จ าเป็นต้องแยกให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคลาสดังเช่น 
ภาพประกอบท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงความแตกต่างของสถานการณ์

จ าลอง  
 จากภาพประกอบ 3 จะเห็นว่า  Diagram1 และ  
Diagram2 มีจ  านวนคลาสท่ีไม่เท่ากัน จ านวนเมธอดท่ีไม่
เท่ากนัและมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 

3.2  น าสถานการณ์ท่ีสร้างมาวดัหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมธอดของต่างคลาสกนั (Coupling)  และวดัความสัมพนัธ์
ระหว่างเมธอดในคลาสเดียวกนั  (Cohesion)  โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
       3.2.1 สูตรหาความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Coupling) 

𝑪𝒐𝑪𝑪 (𝒄)  =  
∑ 𝑪𝑺𝑩𝑪𝒎  (𝒄,𝒅𝒊 )𝒏

𝒊=𝟏

𝒏−𝟏
 

โดย  c         คือ  Class 
CSBC คือ ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจาก class สอง class 
n         คือ จ  านวน Class 
m        คือ method 
di        คือ class เปรียบเทียบตวัท่ี i 

จากสูตรมีขั้นตอนการค านวณค่า ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 (หากลุ่มของคลาส) 

ก าหนดให้ set ของ class  C  ดงัน้ี 
 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2…𝑐𝑛 }   
โดย 𝐶  =  Set ของ class C 

𝑐𝑛  = ล าดบัของ class 
ขั้นตอนที ่2  (หาจ านวน Method ใน Class) 

ในแต่ละ Class จะประกอบไปดว้ย Method ผูว้ิจยัจะ
หา Method ในแต่ละ class ท่ี c ∈ C ไดโ้ดย 
 𝑀(𝑐) = {𝑚1,…, 𝑚𝑧}, 𝑧 =  |𝑀(𝑐)| 

โดย     𝑀 (𝑐) = Method ของ Class c 
ขั้นตอนที ่3 (เปรียบเทยีบค่าระหว่าง Method – CSM) 
 เปรียบเทียบค่าระหว่าง method 𝑚𝑘    ∈ |𝑀(𝑐)| 
และ 𝑚𝑗  ∈ |𝑀(𝑐)| , CSM (𝑚𝑘, 𝑚𝑗 ) มีวิธีการค านวณโดย 
cosine ระหว่างเวกเตอร์ 𝑣𝑚𝑘 และ 𝑣𝑚𝑗  ท่ีมาจาก 𝑚𝑘  และ 
𝑚𝑗  โดยใชสู้ตร 

CSM(𝑚𝑘 , 𝑚𝑗) =
𝑣𝑚𝑘 𝑣𝑚𝑗

𝑇

|𝑣𝑚𝑘|2 ×|𝑣𝑚𝑗|2 

 

ขั้ นตอนที่  4 (เปรียบเทียบค่าระหว่าง Method กับ class – 
CSMC) 
 จาก 𝑐𝑘  ∈ 𝐶 และ 𝑐𝑗 ∈ 𝐶 ระหว่างคลาสท่ีต่างกัน 
แต่ละคลาสจะมี Method 𝑀(𝑐) = {𝑚1,…, 𝑚𝑧}  
ตอ้งการวดั CSM()  ระหว่าง method  กบั class  โดยใชสู้ตร 
จากสูตร 

 CSMC(𝑚𝑘 , 𝑐𝑗) =  
∑ 𝐶𝑆𝑀1 (𝑚𝑘,𝑚𝑗𝑞 )𝑛

𝑞=1

𝑡
 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

298



 
 

โดย 𝑡 =  |𝑀(𝑐𝑗)| 
ขั้นตอนที ่5 (เปรียบเทยีบค่าระหว่าง class สอง class) 
 เปรียบเทียบค่าระหว่างคลาส  𝑐𝑘  ∈  𝐶 และ 𝑐𝑗  ∈

 𝐶  จากสูตร 

CSBC(𝑐𝑘 , 𝑐𝑗) =  
∑ 𝐶𝑆𝑀𝐶  (𝑚𝑘𝑙,𝑐𝑗 )𝑟

𝑙=1

𝑟
 

โดย r = |𝑀(𝑐𝑘)| และ 𝑀(𝑐𝑗) = {𝑚𝑗1, … , 𝑚𝑗𝑡}  
ขั้นตอนที ่6  (หา coupling ของ class – CoCC) 
 เป็นการหาท่ีโดยใช้ดีกรีจากการวัดค่า method ใน 
class และการเช่ือมต่อระหว่าง method กบั class ส าหรับคลาส
ท่ี c ∈ C โดยใชสู้ตร 

 𝐶𝑜𝐶𝐶 (𝑐)  =  
∑ 𝐶𝑆𝐵𝐶𝑚  (𝑐,𝑑𝑖 )𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

โดย  n = |C| 
 𝑑𝑖  ∈ 𝐶 และ c ≠ 𝑑𝑖 
     
   3.2.2 สู ต ร ค ว าม สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใน ค ล าส  (Cohesion)  
𝐂𝐋𝐂𝐎𝐌𝟓(𝐜, 𝐱)   =   𝐍𝐨𝐂𝐂(𝐆) 
โดย C  คือ class ท่ีตอ้งการหาค่า 

NoCC เป็นค่าขององคป์ระกอบในกราฟ 
จากสูตรมีขั้นตอนการค านวณค่า ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  (หากลุ่มของคลาสและความสัมพันธ์ระหว่าง 
Method) 

ขั้นตอนน้ีเหมือนกันกับขั้นตอนท่ี 1-5 ในการหาค่า 
Coupling 
ขั้นตอนที ่2  (เป็นการเปรียบเทยีบค่าระหว่าง method) 

𝐶𝑆𝑀1(𝑚𝑘,𝑚𝑗) =  {1 𝑖𝑓 𝐶𝑆𝐶1 (𝑐𝑘, 𝑐𝑗) ≥ 𝑡

𝑒𝑙𝑠𝑒  0
 

โดยเปรียบเทียบจาก method ท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่าง
คลาสท่ีอยู่ใน set ของคลาส C ถา้หากมี method ท่ีเช่ือมโยงกนั
แล้วจะให้ค่า 𝐶𝑆𝑀1(𝑚𝑘,𝑚𝑗)  มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าหากไม่มี 
method ท่ีเช่ือมโยงกนัจะให้ค่าเท่ากบั 0 
ขั้นตอนที ่3 (หาความหนาแน่นภายในระบบ) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นสุดทา้ยหาความสัมพนัธ์ภายในคลาส  
CLCOM5(c, x)   =   NoCC(G) 

โดย ท าการหาค่าความสัมพนัธ์ของแต่ละคลาส ว่ามี
การเช่ือมโยงกันมากน้อยเพียงใดจากค่าท่ีค านวณมาได้ดัง
ขั้นตอนขา้งตน้  
3.3  วดัประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 สถานการณ์โดยใช้เวลา
ในการประมวลผล ในการวดัเวลาการประผลในงานวิจยัน้ีได้
ท  าสถานการณ์ละ  30 คร้ัง เพ่ือจะหาความคลาดเคล่ือนและ
ค่าเฉล่ียท่ีใช้ในการประมวลผล ในการจับเวลาในแต่ละคร้ัง
จะต้อ งท าให้ สภาพแวดล้อม ท่ี เห มือนกัน  เช่น  เค ร่ือ ง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกัน ไม่ท างานอ่ืนระหว่างท าการจับ
เวลา เป็นตน้ 
3.4  น าคลาสท่ีมีค่าความสัมพนัธ์มากท่ีสุดในแต่ละเหตุการณ์
มาเปล่ียนโค๊ดความสัมพนัธ์ โดยถา้หากคลาสท่ีมีค่า Cohesion 
มากให้เปล่ียนโค๊ดความสัมพนัธ์เป็น Dependency และคลาสท่ี
มีค่า Coupling มากให้เป็นโค๊ดความสัมพนัธ์เป็น Association 
ดงัตวัอยา่งจากภาพประกอบ 1 มีความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี  
 -  เ ม ธ อ ด  getRoom  ข อ ง ค ล า ส  Student  มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั Attibute classname ใน ClassRoom
 -  เม ธ อ ด  getRoom  ข อ ง ค ล า ส  Student  มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั Attibute classname ใน Teacher 

-  เม ธ อ ด  getRoom  ข อ ง ค ล า ส  Teacher  มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ  Attribute classname ใ น 
ClassRoom 

-  Attibute subject  ข อ ง ค ล า ส  Teacher  มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั Attribute subjectname ใน Subject 
 -  Attibute subject  ข อ ง ค ล า ส  ClassRoom  มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั Attribute subjectname ใน Subject 
จากความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถเขียนสรุปความสัมพนัธ์
ระหว่างคลาสมนัเมธอดได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

299



 
 

ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเมธอดกบัคลาส 

 Method 

Class getClass- 
Room 

getStartTime GetRoom Get-
Subject 

Student 1 1 0 0 
ClassRoom 0 0 1 0 
Teacher 1 0 0 1 
Subject 0 0 0 0 

 
จากสถานการณ์ในขอ้ 1 จะน ามาสรุปความสัมพนัธ์

ไดด้งัตารางท่ี 1 โดยจะให้ค่าเท่ากบั 1 ถา้หากมี Method ใดใน 
Class ถา้หากไม่มี Method ในคลาสใดจะให้ค่าเท่ากบั 0 

 
ตารางที ่2 ค่าความสัมพันธ์ของเมธอด 

  
จากความสั มพันธ์ ในตาราง ท่ี  1 จะท าการห า

ความสัมพนัธ์ในแต่ละเมธอดของแต่ละคลาส ว่าแต่ละเมธอดมี
ความสัมพนัธ์กบัคลาสใดและน าไปแทนค่าตามสูตร จะไดค่้า
ตามตาราง ค่าท่ีไดข้องแต่ละคลาสจะน ามารวมกนัจะไดเ้ป็นค่า 
Coupling ของแต่ละคลาส ส่วนค่า Cohesion ท าการหาค่าตาม
สูตรเช่นเดียวกนัและน าไปแทนค่าดงัตารางท่ี 3 
 
ตาราง 3 ค่าความสัมพันธ์ทีว่ดัได้จากสถานการณ์ 
Class Student ClassRoom Teacher Subject 

Cohesion 0.78 0.78 0.808 0 
Coupling 0.39 0 0.794 0 

 

จากตาราง 3 จะได้ค่า Cohesion และ Coupling ตาม
สูตรในคลาสทั้ งส่ีคลาสท่ีประกอบไปด้วยคลาส Student 
ClassRoom Teacher แ ล ะ  Subject จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ค่ า
ความสัมพนัธ์ภายในคลาสหรือค่า Cohesion ในคลาส Teacher 
มีค่ามากท่ีสุด และค่าความสัมพันธ์ ท่ีมากท่ีสุดจะถูกน าไป
เปล่ียนความสัมพนัธ์ไดด้งัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพ 4 เปลีย่นความสัมพันธ์เป็น Association 
 
จากภาพ 4 จากผลลพัธ์การค านวณค่าขา้งตน้จะไดว้่า

ค่า Cohesion ท่ีคลาส Teacher มีค่ามากท่ีสุดจึงท าการเปล่ียน
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส Teacher กับคลาส Student เป็น 
Association  

 
ภาพ 5 เปลีย่นความสัมพันธ์เป็น Dependency 

 
จากภาพ 5  จากผลลพัธ์การค านวณค่าขา้งตน้จะเห็นไดว้่า

ค่า Coupling ท่ีคลาส Student มีค่ามากท่ีสุดจึงท าการเปล่ียน

 Method 

Class getClassRoom getStartTime GetRoom GetSubject 

Student ClassRoom 
(0.78) 

ClassRoom  
(0) 

0 0 

ClassRoom 0 0 Student(0) 0 
Teacher ClassRoom 

(0.78) 
0 0 Subject 

(0.808) 
Subject 0 0 0 0 
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ความสัมพันธ์ท่ีคลาส Student ไปยงัคลาส ClassRoom เป็น 
Dependency  
3.5  วดัประสิทธิภาพเวลาการประมวลผลอีกคร้ัง หลงัจากท า
การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ 
3.6  ท าการทดสอบ t-test เวลาการประมวลผล ทั้ งก่อนการ
เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์และ หลงัเปล่ียนความสัมพนัธ์ 
3.7  เปรียบเวลาการประมวลผล และค่า t-test ท่ีท  าการทดสอบ
ในขั้ น ตอน ก่อน เป ล่ี ยนความสั มพันธ์ กับห ลัง เป ล่ี ยน
ความสัมพนัธ์ 
3.8  วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 
4. ผลการวจิัย 

จากผลการทดลองทั้ง 4 สถานการณ์ไดน้ ามาวดัค่า   
t-test ไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตาราง  4  ผลการทดลองสถานการณ์ที ่1 
  Mean N SD. MS. 

Pair 1 Before 31.2876225 30 1.25381934 .228915045 

 Depen 33.8460319 30 4.96609257 .906680307 

Pair 2 Before 33.8460319 30 1.25381934 .228915045 
 Asso 17.9797468 30 .678341136 .123847580 

 
*Depen คือ Dependency 
  Asso    คือ Association 

จากตาราง 4 ผลการวดัประสิทธิภาพก่อนเปล่ียนโค๊ด
เปรียบเทียบกับหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency ใช้เวลาใน
การประมวลผลมากข้ึน  และผลการวดัประสิทธิภาพก่อน
เปล่ียนโค๊ดกับหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น Association ใช้เวลาการ
ประมวลผลลดลง 
 
ตาราง  5  ผลการทดลองสถานการณ์ที ่2 
  Mean N SD. MS. 

Pair 1 Before 6.67803683 30 .116567252 .021282171 

 Depen 6.92979480 30 .523673531 .095609268 
Pair 2 Before 6.67803683 30 .116567252 .021282171 

 Asso 7.10247254 30 .595121672 .108653854 

จากตาราง 5 ผลการวดัประสิทธิภาพก่อนเปล่ียนโค๊ด
เปรียบเทียบกับหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency ใช้เวลาใน
การประมวลผลลดลง  และผลการวดัประสิทธิภาพก่อนเปล่ียน
โค๊ดกับหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น Association  ใช้เวลาในการ
ประมวลผลมากข้ึน 

 
ตาราง 6 ผลการทดลองสถานการณ์ที ่3 

 
จากตาราง 6 ผลการวดัประสิทธิภาพก่อนเปล่ียนโค๊ด

เปรียบเทียบกับหลังเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency ใช้เวลาใน
การประมวลผลมากข้ึน  และผลการวดัประสิทธิภาพก่อน
เปล่ียนโค๊ดกบัหลงัเปล่ียนโค๊ดเป็น Association ใชเ้วลาในการ
ประมวลผลลดลง 

 
ตาราง 7 ผลการทดลองสถานการณ์ที ่4 
  Mean N SD. MS. 

Pair 1 Before 17.8712909 30 .866244832 .158153945 
 Depen 19.1683732 30 .643627000 .117509675 

 
จากตาราง 7 สถานการณ์ท่ีสร้างไดมี้การเขียนโค๊ดท่ี

ไม่สามารถเปล่ียนเป็นความสัมพนัธ์แบบ Association ได้ จึง
ส ามารถวัดประสิ ท ธิภ าพ ก่อน เป ล่ี ยน โค๊ ดกับ เป ล่ี ยน
ความสัมพนัธ์เป็นแบบ Dependency เท่านั้น ซ่ึงผลคือหลงัจาก
เปล่ียนความสัมพนัธ์เวลาในการประมวลผลเพ่ิมมากข้ึน 

จากการทดสอบค่า t-test ในแต่ละสถานการณ์ให้ผล
การทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวดัประสิทธิภาพของระบบ
โดย สถานการณ์ท่ี 1 ผลการทดสอบ t-test เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น 
Dependency มีค่า t-test เท่ากับ -2.722 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.11 
และเม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Association มีค่า t-test เท่ากบั 48.585 
ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.00 สถานการณ์ท่ี 2 ผลการทดสอบ t-test 
เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency มีค่า t-test เท่ากับ -2.494 ท่ี

  Mean N SD. MS. 

Pair 1 Before 6.07804142 30 2.05677780 .375514532 
 Depen 7.56513172 30 1.10281669 .201345860 

Pair 2 Before 7.56513172 30 1.10281669 .201345860 

 Asso 5.38142353 30 1.10289212 .201359632 
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ระดบันยัส าคญั 0.19 และ เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Association มีค่า 
t-test เท่ากบั -3.684  ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 สถานการณ์ 3 เม่ือ
ทดสอบ t-test 3 เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Dependency มีค่า t-test 
เท่ากบั -6.692 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.00 และ เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น 
Association มีค่า t-test เท่ากับ 15.045 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.00 
และสถานการณ์ท่ี 4 เม่ือเปล่ียนโค๊ดเป็น Association มีค่า t-
test เท่ากบั 5.839 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.00 ในสถานการณ์ท่ี 4 ไม่
สามารถ เป ล่ี ยนโค๊ด เป็น  Dependency ได้ เน่ื อ งจากไม่ มี
ความสัมพนัธ์ของโค๊ดท่ีสามารถเปล่ียนได ้จากผลการทดสอบ 
t-test ในแต่ละสถานการณ์โดยเฉล่ียแล้ว การเปล่ียนโค๊ดเป็น 
Dependency ใชเ้วลามากกว่าก่อนเปล่ียนโค๊ด ในทางกลับกัน
การเปล่ียนโค๊ดเป็น Association ใชเ้วลาน้อยกว่าก่อนเปล่ียน
โค๊ด จากระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ 

 
4. อภปิรายผล 
 จากการทดลองผลไดจ้ะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์จ าลองท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน ถ้าหาก
ความสัมพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน ระยะเวลาในการประมวลผลก็จะ
มากข้ึนตามไปด้วย ทั้งน้ีถ้าหากความซับซ้อนของสัมพนัธ์ท่ี
ใกล้เคียงกันแต่มีวิธีการเขียนโค๊ดในแบบท่ีต่างกันก็จะเป็น
ปัจจยัท่ีท  าให้ประสิทธิภาพออกมาไม่เหมือนกนัได ้ในงานวิจยั
น้ีผูว้ิจยัไดพ้บว่าเม่ือท าการเปล่ียนโค๊ดให้เป็นความสัมพนัธ์ใน
แบบ Association จะท าให้ประสิทธิภาพของระบบดี ข้ึน 
มากกว่าการเปล่ียนเป็นความสัมพันธ์ในแบบ Dependency 
โดยผูว้ิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจากค่า t-test ท่ีว ัดได้ทั้ ง
สถานการณ์มาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียเวลาการ
ประมวลผลของความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนเป็น Association ดีกว่า
ความสัมพนัธ์แบบ Dependency อยา่งชดัเจน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

การทดลองงานวิจยัในลักษณะน้ีควรท าซ ้ าหลายๆ 
ค ร้ังในสถานการณ์ ท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละ
สถานการณ์จะให้ผลท่ีไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ท่ี
สร้างข้ึน และลักษณะการเขียนโค๊ดท่ีแตกต่างกัน ในการวดั

ประสิทธิภาพควรจะท าให้สภาพแวดลอ้มอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมือนกนัทุกคร้ัง เพ่ือผลการวิจยัจะไม่คลาดเคล่ือน 
  
5. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บ
ความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก 
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  งามสันติวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา
งานวิจยัท่ีให้ค  าแนะน าช้ีแนะแนวทางและดูแลเอาใจใส่ในการ
ท าวิจยัมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณาจารยใ์นภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผูว้ิจยั
ให้สามารถท าวิจยัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกๆ
ท่าน ท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ก  าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอ
มาจนสามารถท าวิจยัได ้
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บทคดัย่อ 

 อุตสาหกรรมต่างๆ ไดมี้การน าเอาเทคโนโลย ีRFID 

เขา้มาบริหารจดัการภายในองคก์รเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน  ลดความซ ้าซอ้นของขอ้มูล  ลดความผดิพลาด

ในการตรวจนับสินคา้ ประสิทธิภาพในดา้นของความรวดเร็ว

และความไม่ทนัสมยัของข้อมูล และอุตสาหกรรมการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์ก็ เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการใช้งาน

เทคโนโลย ีRFID 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาภายในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน

ยนต์ย ังน าเทคโนโลยี RFID มาใช้งานในด้านของความ

ปลอดภัยในการตั้ งค่าส าหรับอุปกรณ์และการตรวจสอบ

คุณภาพของอุปกรณ์ อีกทั้งยงัท  าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้าก RFID ไป

ใชใ้นการวิเคราะห์ในอนาคต 

ค าส าคญั : RFID , Big Data 

 

 

Abstract 

 Various industries have utilized RFID technology 

for internal management within the organization for an 

effective of the operation, reduce the complexity, errors in 

products counting, improve speed and information update 

efficiency, and automotive parts industry is one of the 

industry which use RFID technology. 

  As mentioned, in automotive parts industry RFID 

technology is used for the safety of equipment setting and as 

well, use information obtained from RFID for further 

analysis 

Keywords : RFID , Big Data 

1. ค าน า 

       ใน ภ าค ข อ งก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร รม ข อ ง โล ก มี

อุตสาหกรรมท่ีโดนเด่นและเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ

ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์   ภูมิภาคท่ีมีการผลิตผลิต     
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ยานยนต์มาก ท่ี สุดของโลกได้แก่  ทวีป เอ เชีย  จ  านวน 

47,786,156 คนั  และประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต

ยานยนตไ์ดท้ั้งส้ิน1,915,420 คนั  

 ซ่ึงอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตน์ับว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั สามารถสร้างรายได้, การจ้าง

งาน, การเพ่ิมมูลค่าทางการคา้และอตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษ ฐ กิ จข อ งประ เทศ   เ น่ื อ งจ าก ปั จจัยห ล ายอ ย่ า ง

ภายในประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเติบโต  ทั้ งในด้านความ

ตอ้งการภายในและภายนอกประเทศ เช่น อตัราภาษี, วตัถุดิบ, 

ท าเลท่ีตั้ งของภาคการผลิต, การขนส่ง, และค่าจ้างแรงงาน 

รวมทั้งการสนบัสนุนดา้นนโยบายของภาครัฐและเอกชน 

 ส าห รับปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานภายใน

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์คือ ปัญหาในเร่ืองของ

การสูญหายของอะไหล่และส่วนประกอบของช้ินส่วนยาน

ยนต์, ปัญหาในดา้นของเวลาในการเบิกจ่ายอะไหล่ท่ีใชเ้วลา

มาก, ความผิดพลาดในการตรวจนับสินคา้และกระบวนการ

ในการขนส่ง, ประสิทธิภาพในด้านของความรวดเร็วและ

ความไม่ทนัสมยัของขอ้มูลท่ีท าให้ผูบ้ริหารไม่ทราบขอ้มูลได้

อย่าง Real-time ได ้ จึงมีการน าเอาเทคโนโลย ีRFID ( Radio 

Frequency identification) เข้ าม าใช้ เพ่ื อห วัง ช่ วย เพ่ิ ม ขี ด

ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานภายใน

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนและลดค่า

ใช่จ่ายในกระบวนการผลิต [1] 

 จ า ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เท ค โ น โ ล ยี  RFID มี

ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลไดแ้บบ Real-time จึงท าให้

เป็นท่ีสนใจของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์เช่น BMW โดยมีการใช้

งานเทคโนโลย ีRFID มาใชใ้นการตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์

ท่ีมีการเคล่ือนย ้ายระหว่างผู ้ผลิตและซัพพลายเออร์  [2] 

นอกจากน้ีผูผ้ลิตรถยนต์อย่าง Mercedes Benz ก็ได้มีการน า

เทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ในการตรวจสอบด้านของความ

ปลอดภายในการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายในรถ เพ่ือให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์ทุกช้ินส่วนมีการตั้งค่าท่ีเหมาะสมตามขั้นตอนและ

เง่ือนไขตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดข้ึน เช่น การตั้งค่าถุงลมนิรภยั

[3] ดงันั้นเทคโนโลย ีRFID ไม่เพียงแค่เขา้มาใชใ้นการท างาน

เท่านั้ น  เทคโนโลยี RFID ยงัเข้ามาช่วยในด้านของความ

ปลอดภยัหากยานยนต์เกิดอุบติัเหตจะท าให้ทราบถึงความเร็ว

ของรถ, ค่าความดนัก่อนรถแตะเบรก เป็นตน้ 

 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงมีการน าเทคโนโลย ี

RFID มาใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยการน าขอ้มูลท่ีบนัทึกและจดัเก็บ

ไวภ้ายในฐานขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าท าการวิเคราะห์ 

 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการ

ผลิตชิเนส่วนยานยนต ์มีความซบัซอ้นและหลากหลายในดา้น

ทีส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลย ีRFID  งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษา

ทบทวนผลงานวิจัยท่ีผ่านมาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในอุตสาหกรรมการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์ 

2.ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 เทคโนโลย ีRFID  

 Radio Frequency Identification ย่อมาจาก (RFID) 

เป็นเทคโนโลยี RFID ไดถู้ดคิดข้ึนมาในปี ค.ศ. 1948 และได้

มีการน ามาใช้งานเป็นคร้ังแรกในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

โดยใช้ในการระบุเคร่ืองบิน  ท่ีบินอยู่เหนือน่านฟ้าว่าเป็น

เคร่ืองบินของฝ่ายใด  เพ่ือป้องกนัการโจมตีผิดพลาด [4] โดย

เทคโนโลย ีRFID เป็นเทคโนโลยท่ีีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันา
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เพ่ือใชใ้นการเสริม หรือ ทดแทนเทคโนโลยี Barcode ในการ

ระบุตัวตน,ติดตามโดยอัตโนมติั [5] นอกจากน้ี, เทคโนโลย ี

RFID มีความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของ 

inventory ได้  เช่นการตรวจสอบ raw material , work-in-

process, finished goods [6] ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ลดขั้นตอนการท างาน ในเร่ืองการนับและการบนัทึก

รับ และเพ่ิมความถูกตอ้งในการจดัสินคา้ รวมไปถึงขอ้มูลการ

ขาย ช่วยให้การจดัการโซ่อุปทานสามารถท าไดร้วดเร็ว 

 ในปัจจุบนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยี RFID  เข้ามา

ประยุกต์ใช้งานและช่วยเหลือในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างาน  หรือในการให้บริการต่าง ๆโดย

[7] ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ระบบจดัการคลงัสินคา้อฉัริยะดว้ย

เทคโนโลยี  RFID กรณี ศึกษ า : บ ริษัท พิมาย ฟุตจ ากัด ” 

ผลการวิจัยพบว่า การน าระบบ RFID มาใช้งานพบว่าเป็น

ระบบท่ีสามารถสนบัสนุนการจดัการระบบคลงัสินคา้ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน   ลดความผิดพลาดของข้อ มูล

สารสนเทศ 

 นอกจากน้ีเทคโนโลยี RFID ยงัมีความสามารถใน

การลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและการป้องกันความ

ผิด พ ล าด จ าก ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ได้   จ าก

ความสามารถของเทคโนโลย ีRFID ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึง

ได้มีการน าเอาเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้งานอย่าง

กวา้งขวาง  เช่น  ภาคของธุรกิจคา้ปลีก , ภาคการศึกษา , ภาค

การเกษตรกรรม , การแพทย์และการรักษาพยาบาล , การ

จดัการคลงัสินคา้และการจดัส่งสินคา้  เป็นตน้ 

 แรงจูงใจท่ีส าคัญของการน าเทคโนโลยีRFID มาใช้

ในกระบวนการผลิตนั้ นคือการท างานท่ีเป็นอัตโนมติั และ 

ความรวดเร็วในการด าเนินงาน และสามารถตรวจสอบความ

ยอ้นกลับได้  จึงได้มีการน ามาติดไวเภายในช้ินส่วนต่างๆ

ภายในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เช่น ถุงลม

นิรภัย โดย [8] ได้มีการน าเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ใน

การติดท่ีถุงลมนิรภยัเพ่ือใช้ในการควบคุมแรงดันของถุงลม

นิรภยัรวมไปถึงแรงดนัของลมยางของรถยนต์เพ่ือป้องกนัการ

เกิดอุบติัเหตท่ีอาจเกิดข้ึนจากยางแบน หรือยางระเบิด   รวม

ไปถึงการตรวจสอบยอ้นกลบัไปว่าในการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ 

ผลิตเมือวนัท่ีเท่าไร  และใครเป็นผูผ้ลิต หากอุปกรณ์ หรือ

ช้ินส่วนต่างๆ เกิดขอ้ผิดผลาดในการผลิตก็จะท าให้สามารถ

ตรวจเช็คไดอ้ยา่งรวดเร็ว. 

2.2 Big data 

 ในแต่ละวนัมีข้อมูลในการจัดเก็บจ านวนมากท่ีมา

จากหลากหลายแหล่ง  โดยมีรูปแบบของข้อมูลท่ีมีความ

แตกต่างกนัและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชง้านในอนาคต เช่นการน า

ขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้า 

เป็นตน้.จากขอ้มูลท่ีมีปริมาณพ่ีเพ่ิมมากข้ึนในแต่แต่ละวนัจน

ท าให้ข้อมูลนั้ นมีปริมาณท่ีมหาศาลหร่ือเรียกอีกช่ือว่า Big 

Data. 

  Big Data ไม่ได้หมายความถึงข้อมูลท่ีมีปริมาณ

มหาศาลเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ค าว่า Big Data ยงัเป็นค าท่ี

ใชอ้ธิบายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

และมาจากหลายแหล่ง  เช่น จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน

ภายในองคก์ร, เคร่ืองจกัร, อุปกรณ์ท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ไดแ้ก่ เซนเซอร์ต่าง ๆท่ีสร้างขอ้มูลอย่างตัวเน่ือง เช่น RFID 

Tag ท่ีมีการเก็บขอ้มูลขอ้งสินคา้  ขอ้มูลของการเดินทางของ

สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตไปยงัจุดขายสินคา้ต่างๆ ขอ้มูลเหล่านั้น

สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หรือน ามาใชใ้นการตดัสินใจ

ได ้

 [9] ก ารใช้  Big Data ภายในองค์ก รต้อ งมีก าร

วางแผนรวมไปถึง การตัดสินใจท่ี ท่ีจะลงทุนในการท า       
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Big Data โดยมีลกัษณะท่ีประกอบไปดว้ย  ปริมาณของขอ้มูล   

ความหลากหลายของขอ้มูล  และ การเปล่ียนแปลงของขอ้มูล

ท่ีรวดเร็ว  โดยการจัดการกับ Big Data นั้นก็ได้มีการน าเอา 

software ต่าง ๆ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลเช่น hadoop, Nosql, และ Cassandra เพ่ือช่วยในการ

จดัการกบัความล่าชา้ในการจดัเก็บขอ้มูลให้ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ [10] ท่ีไดท้  าการสร้างฐานขอ้มูล 

MongoDB ให้เป็นฐานขอ้มูลแบบ Big Data โดยมุ่งเนน้ไปใน

เร่ืองของการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร และขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 

RFID/Sensor ผลการวิ จัยพบว่ า ก ารน าข้อ มูล ท่ี ได้จ าก 

RFID/Sensor สามารถน ามาใชใ้นการสนับสนุนการวางแผน

ได ้

2.3 Adoption and Diffusion of RFID technology 

 การยอมรับของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี RFID 

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในกระบวนการปรับปรุง

ในดา้นของความโปร่งใส  และการเพ่ิมประสิทธิภาพภายใน 

supply chain. ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเทคโนโลยี RFID มี

ค ว าม ชั ด เจ น ใน ด้ าน ข อ ง ก าร  adoption and diffusion 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ [11]  โดย

องค์ประกอบของหลกัการของ diffusion มีอยู่ดว้ยกนั 4 ดา้น

คือ  1.innovation 2.Communication channels 3.time 4.social 

system [12]  

 [13]ได้ท  าการศึกษาศักยภาพของ RFID ส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยพบปัจจยัของ RFID diffusion ท่ีได้

จากการสัมภาษผูเ้ช่ียวชาญได้แก่ costs, perceived benefits, 

cooperation, performance, compatibility, top management 

support, and centralized plants and control น อ ก จ า ก น้ี 

[14]ไดท้  าการส ารวจศกัยภาพของ RFID ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตยานยนต์ในมุมมองทางด้านระบบสารสนเทศ. โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ 

diffusion of RFID technology ได้แก่ Costs, complexity, top 

management support, compatibility, coercive influence, 

privacy, and strategy ด้วยลักษณะของทฤษฎี  innovation 

diffusion   เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี ส า คัญ ส าห รั บ ก าร   adoption and 

diffusion ของเทคโนโลย ีRFID ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

3. สรุป 

 ภายในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้มี

การน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน  และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขันโดย

ส่วนใหญ่มีการน าเอาเทคโนโลยี RFID เขา้มาใชง้านเพ่ือเป็น

ระบบเซ็นเซอร์เพ่ือใชใ้นการตรวจนับจ านวนของสินคา้  การ

ป้องกนัการสูญหายของสินคา้ต่าง และการน าเอาเทคโนโลย ี

RFID เข้ามาใช้งานในด้านของความปลอดภัยต่างและการ

ป้องกนัอุบติัเหตุ เช่นการวดัแรงดนัของถุงลมนิรภยัหรือการ

ตรวจเช็คแรงดันของลมยางและอุณหภูมิของยาง  แต่ด้วย

ความสามารถของเทคโนโลยี RFID ท่ีสามารถบนัทึกข้อมูล

ไวภ้ายในฐานข้อมูล โดยข้อมูลท่ีเก็บไวมี้ปริมาณท่ีมากจน

กลายเป็น Big Data โดยการน าขอ้มูลจาก Big data มาใชใ้น

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การตรวจสอบ

ข้อมูลย ้อนกลับในกรณีท่ี ช้ินส่วนยานยนต์ช ารุดหรือมี

ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต   และน ามาใช้ในการ

ตรวจสอบถึงแนวโน้มถึงความเป็นไปไดข้องการด าเนินการ

ทางธุรกิจ ซ่ึงจะท าเกิดประโยชน์ต่อการแข่งขนั 
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บทคดัย่อ 
โครงการน้ีนาํเสนอ “แบบจาํลองระบบให้นํ้ าในสวน

แบบกําหนดเองและอัตโนมัติ” เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่
สะดวกในการให้นํ้ าของเกษตรกรท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเพียงอยา่งเดียวซ่ึงอาจจะให้นํ้ าท่ีไม่ตรงเวลาหรือไม่
เพียงพอกับความต้องการของตน้ไม ้จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทาํ
ให้ผลผลิตไม่ออกตามเวลาท่ีต้องการและไม่ได้คุณภาพตาม 
ความตอ้งการของทอ้งตลาด เพราะฉะนั้น ผูจ้ดัทาํจึงทาํวิจยัเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในส่วนของการให้นํ้ าท่ีไม่ตรงเวลาและการให้
ปริมาณนํ้ าท่ีไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นไม ้โดยใช้
บอร์ดอาร์ดูยโน ยโูน อาร์สาม สาํหรับการควบคุมการให้นํ้ าใน
สวนท่ีตรงตามเวลาและปริมาณนํ้ าท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นยงั
ควบคุมการทาํงาน สามารถเช็คสถานะของแบบจาํลอง และตั้ง
ค่าความช้ืนในดิน ผ่านแอปพลิเคชันได้โดยเช่ือมต่อผ่าน
สัญญาณบลูทูธ 
 
คาํสาํคญั: อตัโนมติั, ระบบให้นํ้ า, ความช้ืน 
 

Abstract 
 This research presents the model of manual and 
automatic water supply system for increasing convenience to 
agriculturists for watering their plants. Some agriculturists 
have more than one occupation, so they do not have more 

time to watering their plants in suitable time. This is a major 
cause of yield in low-price period and low quality. Hence, we 
developed an application to connect with arduino UNO R3. 
This application let the agriculturists control water valves by 
they need not to reach them and also they could set a required 
humidity. Moreover, our system could automatically control 
a motor to pump to tank. The research result showed that the 
developed system could schedule watering times and control 
the water quantity and soil humidity via application 
connected with Bluetooth signal. 
  
Keywords: Automatic, Water Supply System, Humidity 
 

1. ค ำน ำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงประชากร 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่เกษตรกรบางรายไม่ได้ 
ทาํอาชีพเกษตรกรเพียงอาชีพเดียว เพราะฉะนั้ นต้องออกไป
ทาํงานประจาํหรือตอ้งออกไปทาํธุระ จึงอาจทาํให้หลงลืมให้
นํ้ าตน้ไม ้หรืออาจจะรีบออกไปทาํงานในเวลาเชา้ซ่ึงเป็นเวลา 
ท่ีเหมาะสมในการให้นํ้ าตน้ไม ้เพราะตน้ไมแ้ละพืชตอ้งการนํ้ า
เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเจริญเติบโตรวมถึงการออกดอกออก
ผลท่ีเป็นไปตามธรรมชาติและตรงตามฤดูกาล การให้นํ้ าตน้ไม้
ในเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสมถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะทาํ
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ให้ต้นไมเ้จริญงอกงาม และทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตาม
ความตอ้งการของทอ้งตลาด 
  ปัจจยัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการควบคุมคุณภาพ 
ของผลผลิตนั้นคือการให้นํ้ าท่ีไม่ตรงเวลาและไม่สมํ่าเสมอ  ซ่ึง
การให้นํ้ าในสวนแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งเสียเวลาในการเปิดและ
ปิดประตูนํ้ าทีละประตูเน่ืองจากเกษตรกรไม่สามารถเปิด
ประตูนํ้ าในสวนทั้งหมดพร้อมกนัได ้เพราะจะทาํให้แรงดนันํ้ า
ท่ีจะใชส้ําหรับการให้นํ้ ามีไม่เพียงพอ และไม่สามารถให้นํ้ าได้
อยา่งทัว่ถึง     

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํ “แบบจาํลองระบบให้นํ้ าใน
สวนแบบกาํหนดเองและอตัโนมติั” ให้เห็นถึงแนวคิดหลกัการ
ในการทํางานของระบบว่ามีการทํางานอย่างไรเพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาและนาํ “แบบจาํลองระบบให้นํ้ าในสวน
แบบกําหนดเองและอัตโนมัติ” เข้าไปแทนท่ีประตูนํ้ าท่ีใช้
สําหรับปล่อยนํ้ าของแต่ละสวนโดยสามารถเปิดและปิด
ประตูนํ้ าไดโ้ดยมีการกาํหนดเป็นช่วงเวลาและค่าความช้ืนใน
ดินตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยั [1] ศึกษาวิจยัเร่ืองเคร่ืองให้นํ้ าตน้ไมแ้นวตั้ง

อตัโนมติัมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาเคร่ืองให้นํ้ าตน้ไมแ้นวตั้ ง
อตัโนมติัท่ีเหมาะสมสําหรับการใชง้านในทอ้งถ่ินซ่ึงเคร่ืองให้
นํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัท่ีสร้างข้ึนสามารถประหยดัพลงังานทาํให้
ประหยดัค่าใชจ่้าย 

งานวิจัย [2] ศึก ษ าวิจัย เร่ือง เค ร่ืองให้ นํ้ าต้น ไม้
อตัโนมติั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการทาํงานของอุปกรณ์อาร์
ดูยโน และเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ปลูกตน้ไมแ้ต่ไม่มีเวลา
ให้นํ้ าต้นไม้ จากการทดลองเคร่ืองให้นํ้ าต้นไม้อัตโนมัติ
สามารถให้นํ้ าต้นไมไ้ด้ตามคําสั่งท่ีตั้ งเอาไวไ้ด้จริง ซ่ึง เม่ือ
ป้อนกระแสไฟเล้ียงให้กับเคร่ืองให้นํ้ าต้นไม้อัตโนมัติบน
จอแสดงผลจะแสดงเวลาและเม่ือถึงเวลาท่ีกาํหนดเคร่ืองก็จะ
ทาํงานตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเอาไว ้

งานวิจยั [3] ศึกษาวิจยัเร่ือง ระบบให้นํ้ าตน้กลา้ยาง
อัตโนมัติ มีว ัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมปริมาณการให้นํ้ าให้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตน้ยางพาราและ

เพ่ือประหยดัเวลา แรงงานในการรดนํ้ า เพ่ือทาํให้ต้นกล้ามี
ความช้ืนท่ีเหมาะสม นอกจากนั้ นการให้นํ้ าท่ีมีปริมาณมาก
เกินไปจะทาํให้ส้ินเปลือง เพ่ือประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย
แรงงานในการให้นํ้ าต้นกล้ายางผลการทดลองท่ีได้คือ เม่ือ
ป้อนกระแสไฟให้กับเคร่ืองสามารถทาํงานได้ตามท่ีกาํหนด
เอาไวไ้ด ้
 
3. วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 แบบจาํลองระบบให้นํ้ าในสวนแบบกาํหนดเองและ
อตัโนมติัมีส่วนประกอบแยกเป็น 5 มอดูล ดงัต่อไปน้ี มอดูล
นําเข้าข้อมูลสภาพแวดล้อม มอดูลส่วนประมวลผล มอดูล
แสดงผล มอดูลควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า มอดูลส่วนการ
เช่ือมต่อไร้สายและมอดูลส่วนแอปพลิเคชัน ซ่ึงแต่ละส่วน
ทาํงานต่อเน่ืองกนั ดงัภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 

 
 ภำพที ่1 : บล็อกไดอะแกรมของระบบให้นํ้ าในสวนอตัโนมติั 

 

ภำพที ่2 : ส่วนประกอบต่างของระบบให้นํ้ าในสวนอตัโนมติั 
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3.1 มอดูลน ำเข้ำข้อมูลสภำพแวดล้อม 
ส่วน น้ี มีจะมีมอดูล เซ น เซอร์ส องตัวคือ  มอดูล

ตรวจวดัความช้ืนในดินท่ีใชเ้พ่ือตรวจสอบเปล่ียนแปลงของ
ความ ช้ืน ใน ดิน  แล ะมอดู ลคล่ื น ความถ่ี สูง ท่ี ใช้สํ าห รับ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ าในบ่อท่ีใชใ้นการให้
นํ้ า จากนั้ นมอดูลทั้งสองมอดูลจะส่งข้อมูลไปยงัมอดูลส่วน
ประมวล ผล เพ่ือ ตรวจส อ บเง่ือน ไข ก ารทํางานสําห รับ 
การสั่งงานมอดูลการจ่ายกระแสไฟฟ้า  
 
3.2 มอดูลแสดงผล 

ในการทาํงานของส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการแสดงผล
สถานะของระบบซ่ึงจะแสดงค่าทั้งหมดส่ีค่า คือ ค่าความช้ืนใน
ดินของแปลงท่ี 1  ค่าความช้ืนในดินของแปลงท่ี 2  เวลา
ปัจจุบนั และโหมดการทาํงานของระบบ  
 
3.3 มอดูลควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

ส่วนน้ีมีหน้าท่ีในควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
อุปกรณ์สามตวัคือ ป๊ัมนํ้ า  วาล์วโซลินอยต์ตัวท่ี 1 และวาล์ว 
โซลินอยต์ตัวท่ี 2 [4] ตามเง่ือนไขเวลา ความช้ืนในดิน และ
ระดบันํ้ าท่ีไดก้าํหนดเอาไว ้
 
3.4 มอดูลส่วนกำรเช่ือมต่อไร้สำย 

ส่วนน้ีมีหน้าท่ีในการเช่ือมต่อระหว่างโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับ “แบบจําลอง
ระบบให้นํ้ าในสวนแบบกาํหนดเองและอตัโนมติั” โดยมอดูล
เช่ือมต่อไร้สายบลูทูธเอชซีศูนยห์้าสําหรับใช้ในการรับ - ส่ง
ข้อ มู ล  เพ่ื อ ค ว บ คุ ม ก าร ทําง าน แ ล ะ แส ด ง ผล ผ่าน ท าง 
แอปพลิเคชนั  

 
3.5 มอดูลส่วนแอปพลเิคชัน 

แอปพลิเคชันแบบจําลองระบบให้นํ้ าในสวนอัตโนมัติ 
เป็นแอปพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบสถานะในระบบ 
เช่น ความช้ืนในดินของแต่ละแปลง ระดับนํ้ าในบ่อท่ีใช้
สําหรับให้นํ้ า เป็นต้น นอกจากน้ีแอปพลิเคชันยงัสามารถ
ควบคุมการทาํงานของแบบจาํลองไดด้งัน้ี  

1) ระบบอตัโนมติั  เม่ือผูใ้ชเ้ลือก ระบบอตัโนมติั ระบบจะ
ทาํงานอัตโนมัติตามเง่ือนไข เวลา ค่าความช้ืนในดิน และ
ระดับนํ้ าท่ีผูใ้ชก้าํหนด โดยท่ีผูใ้ช้สามารถเช็คค่าความช้ืนใน
ดินแปลงท่ี 1 ค่าความช้ืนในดินแปลงท่ี 2 และระดบัความสูง
ของนํ้าในบ่อได ้ดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภำพที ่3 : หนา้แอปพลิเคชนัท่ีเลือกระบบอตัโนมติั 

 
2) ระบบกาํหนดเอง  เม่ือผูใ้ชเ้ลือกระบบกาํหนดเอง ผูใ้ช้

สามารถควบคุมการทํางานของวาล์วโซลินอยต์ตัวท่ี  1  
วาล์วโซลินอยต์ตัวท่ี 2 และป๊ัมนํ้ าได้ตามท่ีต้องการ หาก
ผู ้ใช้งานต้องการเปิด ป๊ัมนํ้ า  ผู ้ใช้งาน ต้องเลือกเปิดวาล์ว 
โซลินอยตต์วัใดตวัหน่ึงก่อน จึงจะสามารถเปิดใชง้านป๊ัมนํ้าได ้
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากแรงดนันํ้ า ดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภำพที ่4 : หนา้แอปพลิเคชนัท่ีเลือกระบบกาํหนดเอง 

 
3) ตั้งค่าความช้ืน เม่ือผูใ้ชเ้ลือก ตั้งค่าความช้ืน ผูใ้ชส้ามารถ

กําหนดความช้ืนในดินได้ตามท่ีผู ้ใช้ต้องการ โดยระดับ
ค ว า ม ช้ื น ใน ดิ น มี ทั้ ง ห ม ด สิ บ ร ะ ดั บ  คื อ  ร้ อ ย ล ะ  10  
ถึงร้อยละ 100 
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ภำพที ่5 : หนา้แอปพลิเคชนัท่ีเลือกตั้งค่าความช้ืน 

 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1  ขั้นตอนกำรตดิตั้งแบบจ ำลองระบบให้น ำ้ในสวนอตัโนมตัิ 
  ขั้นตอนในการติดตั้งแบบจาํลอง “ระบบให้นํ้ าในสวน
อัตโนมัติ” สําหรับใช้งานนั้ น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้ นตอน
ดงัน้ี 
 -  ขั้นตอนการติดตั้ งมอดูลคล่ืนเสียงความถ่ีสูง โดยนาํมอดูล
คล่ืนเสียงความถ่ีสูง ติดตั้งบริเวณขอบของบ่อนํ้ า ซ่ึงมีความสูง 30 
เซนติ เมตร และตั้ งค่ าระดับนํ้ าท่ีจะหยุดการทํางานอยู่ ท่ี  15 
เซนติเมตร 
 - ขั้ นตอนการติดตั้ ง มอดูลตรวจวัดความช้ืนในดิน โดยนํา
มอดูลวดัความช้ืนในดินติดตั้ ง บริเวณรอบต้นไมแ้ต่ไม่โดนนํ้ า
โดยตรงจากส ป ริ งเกอร์ และเสี ยบลงไปในดิ นประมาณ 
10 เซนติเมตร ดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภำพที ่6 : การติดตั้งมอดูลวดัความช้ืนในดินเพ่ือใชง้าน 

 
4.2  มอดูลน ำเข้ำข้อมูลสภำพแวดล้อม  
  ส่วนน้ีมีจะมีมอดูลเซนเซอร์สองตวัคือ มอดูลตรวจวดั
ความช้ืนในดินท่ีใช้เพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของความช้ืน
ในดิ น และมอดู ลคล่ื นความถ่ี สู งท่ี ใช้สํ าหรั บตรวจสอบ 

การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้ าในบ่อนํ้ า โดยแบบจําลองน้ี
กําหนดค่าตัวแปรกําหนดระดับนํ้ า lvlWater ให้มีค่าเท่ากับ 30 
เซนติเมตร เม่ือระดับความสูงท่ีวดัได้จากมอดูลคล่ืนเสียงความถ่ี
สูงน้อยกว่าตัวแปร lvlWater  ดังภาพท่ี 7 จะทําให้ ป๊ัมนํ้ าเร่ิม
ทาํงานและลาํโพงไม่ส่งเสียงเตือน   
 

 
ภำพที ่7 : ระดบัความสูงของนํ้ าสูงกว่าค่า lvlWater 

  
 แต่ เม่ือในกรณีระดับความสูงท่ีว ัดได้มากกว่าตัวแปร 
lvlWater ดังภาพท่ี 8 จะทาํให้ป๊ัมนํ้ าไม่ทาํงานและลําโพงจะส่ง
เสียงเตือน 

 

 
ภำพที่ 8 : การทาํงานเม่ือระดบันํ้ าไม่เพียงพอ 

 

4.3  มอดูลแสดงผล 
  มอดูลแสดงผลเป็นส่วนท่ีมีหน้าท่ีในการแสดงผลหรือ
แสดงสถานะต่าง  ๆ ของระบบว่ามีสถานะการทาํงานอยา่งไรบา้ง 
 เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถรับรู้ถึงสถานะทาํงานของระบบได ้และเม่ือ
จ่ายกระแสไฟฟ้าหน้าจอแสดงผลแอลซีดีจะแสดงผล ดงัภาพท่ี 9  

 
ภำพที ่9 หน้าจอแสดงผลแอลซีดี 
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ตำรำงที ่1  การแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแอลซีดี 

สัญลกัษณ์ ค ำอธิบำย 
Ti เวลา 
Mt 1 ค่าความช้ืนของแปลงท่ี 1 
Mt 2 ค่าความช้ืนของแปลงท่ี 2 

Mode 
สถานะ การทาํงานของระบบจะมี 2 แบบ 
AT คือ ระบบการทาํงานแบบอตัโนมติั 
MN คือ ระบบการทาํงานแบบกาํหนดเอง 

 
สาํหรับความหมายของแต่ละสัญลกัษณ์ท่ีแสดงบนแอลซีดี มี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 

4.4  มอดูลควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ  
  มอดูลน้ีมีหน้าท่ีในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และมอดูลต่าง ๆ ภายในแบบจาํลองระบบให้นํ้ า 
ในสวนอัตโนมัติตามท่ีได้เขียนโปรแกรมกําหนดไว้ ถ้าระบบ
ทํางานแบบอัตโนมัติ  เม่ือถึงเวลาท่ีตั้ งไว้ ระดับนํ้ าเพียงพอ  
และความช้ืนในดินตํ่า ระบบก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปท่ีรีเลยเ์พ่ือ
เปิดปิดวาลว์และป๊ัมนํ้ า  
 

4.5  มอดูลส่วนกำรเช่ือมต่อไร้สำย 
  มอดูลน้ีมีหน้าท่ีในการเช่ือมต่อระหว่างมอดูลบลูทูธท่ี
ไดก้าํหนดไวแ้ละแอปพลิเคชนั เพ่ือใช้ในการควบคุมการทาํงาน
ของระบบได้ ซ่ึงตอนท่ีมอดูลบลูทูธนั้ นยงัไม่ได้มีการเช่ือมต่อ 
ไฟสถานะของมอดูลบลูทูธจะกระพริบวินาทีละสองคร้ัง แต่ถ้า
มอดู ล บลู ทู ธมี ก ารเช่ื อมต่ อ แล้ ว  ไฟส ถ านะของมอ ดู ล 
บลูทูธจะกระพริบวินาทีละหน่ึงคร้ัง  
4.6  มอดูลส่วนแอปพลเิคชัน  
  มอดูลส่วนแอปพลิเคชันจะมีหน้าท่ีในการสั่งงานให้
ระบบทาํงานได้ 2 แบบ คือ แบบอัตโนมติั และแบบกาํหนดเอง  
ในส่วนของแบบอัตโนมัตินั้ นจะทํางานตามเวลาท่ีได้เขียน
โปรแกรมกาํหนดเอาไว ้ถ้าผูใ้ช้เลือกการทาํงานแบบกาํหนดเอง
นั้ นจะมีเมนู เพ่ิมข้ึนมา เพ่ือให้ผู ้ใช้นั้ นสามารถเปิดหรือปิด
อุปกรณ์ได้ตามท่ีต้องการโดยไม่คํานึกถึงเวลาการทาํงานและ
ความช้ืนในดินและระดับนํ้ าแต่หากระดับนํ้ าน้อยกว่าท่ีกาํหนด

ระบบจะไม่สามารถทาํงานได้เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิด
กบัป๊ัมนํ้า 
 
5. สรุป 
  จากผลการทดลอง แบบจาํลอง “ระบบให้นํ้ าในสวน
แบบกาํหนดเองและอัตโนมติั” สามารถทาํงานตามเง่ือนไข
เวลา ความช้ืนในดิน ระดับนํ้ าในบ่อ และสามารถควบคุม 
การทํางานผ่านแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ได ้โดยแบ่งการทดลองออกเป็น  
5 มอดูล ประกอบด้วยม อดูล ได้แก่  มอดูลนําเข้าข้อมูล
สภ าพแวดล้อม มอดู ลแส ดงผล  มอดู ลควบคุมก ารจ่าย
กระแสไฟฟ้า มอดูลส่วนการเช่ือมต่อไร้สาย  และมอดูลส่วน
แอปพลิเคชนั โดยระบบท่ีสร้างข้ึนจะให้นํ้ าเม่ือความช้ืนในดิน
น้อยเกินกว่าท่ีกาํหนดและเป็นช่วงเวลาท่ีต้องให้นํ้ าแก่พืชใน
สวน ซ่ึงจากงานวิจัยดังกล่าวสามารถเป็นแนวคิดเพ่ือใช้ใน 
การต่อยอดและนาํไปพฒันาให้สามารถใชง้านไดจ้ริง สําหรับ
ใช้งานในด้านการเกษตร เพ่ืออํานวยความสะดวกและลด
ตน้ทุนในการผลิตได ้
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บทคดัย่อ 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเคร่ืองมือออกแบบ
วงจรซีเควนเชียล แบบซิงโครนัส  และประเมินผลความพึง
พอใจจากผู ้ท่ี เก่ียวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา ได้แก่      
ภาษาพีเอชพี  (PHP Language) และภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 
(HTML 5 Language) เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีไดน้ าไปใชใ้น
การเรียนการสอนในรายวิชาดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลก รุง เทพ  ซ่ึ งการออกแบบวงจรดังก ล่ าว เป็น พ้ื น
ฐานความรู้ท่ีส าคัญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถูกก าหนดให้เป็นวิชาชีพบังคับ 
การออกแบบมีจ านวนขั้ นตอนหลายขั้ นตอนและมีความ
ซับซ้อน  ผูว้ิจยัจึงพฒันาโครงการน้ีข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผ่านเวบ็ไซต ์การวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอน
การด าเนินงาน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือ และส่วนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
เค ร่ืองมือ  โดยใช้แบบสอบถามท่ีได้รับการประเมินจาก
ผูเ้ก่ียวข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์จ านวน 3 คนและผูส้อน จ านวน 1 คน  กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มผูเ้รียน จ านวน 40 คน ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) ส าหรับการวิเคราะห์และแปลผลใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณาผลระดบัความพึงพอใจ    

ผลสรุปการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูส้อนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x̄  = 4.12, S.D. = 0.65)  

และกลุ่มผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ = 4.60,  
S.D.=0.56)   
 
ค าส าคญั: วงจรซีเควนเชียล, ซิงโครนสั, ดิจิทลัลอจิก 

Abstract 
This research project aimed to develop tool for design 
synchronous sequential circuit and evaluate satisfaction of 
relevant persons. Research instruments included PHP 
Language and HTML 5  Language. The developed tool could 
be used in a digital electronic subject taught in a bachelor of 
science in computer science and information technology 
programs. The design of the circuit is an essential foundation 
of computer science and information technology programs as 
a major required course for first year students in second 
semester of Rajamangala University of Technology 
Krungthep. Since the design consisted of multiple and 
complex processes, the researcher developed this project to 
enable students to learn by themselves on website. The 
research consisted of two parts. The first part was about 
designing and developing the tool. The second part was about 
evaluating satisfaction of relevant persons toward the tool. 
The questionnaires were applied to evaluate the satisfaction of 
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two groups of relevant persons. The first group included three 
computer experts and one lecturer. The second group included 
30 students. The sample was purposively selected. 
Descriptive statistics was employed for data analysis. Mean 
and standard deviation were applied to consider levels of 
satisfaction. The results showed that the satisfaction of the 
experts and the lecturer was at good level (xˉ  = 4.12, S.D. = 
0.65) and the satisfaction of the students was at excellent level 
(xˉ = 4.60, S.D. = 0.56). 

 

Keywords:  Sequential Circuit, Synchronous, Digital Logic 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การเรียนการสอนปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป โดยใช้
ระบบสารสนเทศสมยัใหม่ท่ีให้โอกาสผูเ้รียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ บทบาทผูส้อนเปล่ียนเป็นผูช้ี้แนวให้
ผูเ้รียนค้นควา้หาความรู้ ส่งเสริมวิธีการเรียนรูปแบบใหม่  ๆ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา [1] การจัดการศึกษาใน
รูปแบบใหม่ควรสอดคลอ้งกบัทกัษะการจดัการเรียนการสอน
ในศตวรรตท่ี 21 ท่ี มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็นการเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย ์ โดยครูช่วยแนะน า นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
[2] รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส่ืออิ เล็กทรอนิกส์สมัยใหม่  มีว ัตถุประสงค์ท่ี
เอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ (Knowledge) 
ได้ โ ด ยไ ม่ จ ากั ด เว ล าแล ะส ถ าน ท่ี (Anywhere Anytime 
Learning) [3]  

การออกแบบวงจรซีเควนเชียล แบบซิงโครนสั เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาในรายวิชาดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็น
รายวิชาวิชาชีพบงัคบั หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เน้ือหาสาระการ
ออกแบบวงจรในส่วนน้ีมีกระบวนการท่ีซบัซอ้นและมีขั้นตอน
มาก  ซ่ึงท าให้มีโอกาสเกิดความผดิพลาดในการออกแบบวงจร
ได ้

ผูว้ิจัยเห็นว่าการพัฒนาเคร่ืองมือออกแบบวงจรซีเควน
เชียล แบบซิงโครนสั โดยสามารถใชง้านบนเวบ็ไซตน้ี์ เป็นการ
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้  คน้ควา้ และทบทวนเน้ือหา
สาระความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และท าให้การออกแบบวงจรมีความ
ถูกตอ้ง  

1.2   ขอบเขตของการวจิัย   
การออกแบบวงจรซีเควนเชียล แบบซิงโครนัส มี 4 วงจร

ประกอบด้วย วงจรซีเควนซ์ดีเทคเตอร์ (Sequence Detector)   
วงจรซิงโครนัสเคาน์เตอร์ (Synchronous Counter) วงจรพาริที
บิทเจนเนอเรเตอร์ (Parity Bit Generator) และวงจรพาริทีบิท
เชคเกอร์ (Parity Bit Checker)  

1.3   วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
1) เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือออกแบบวงจรซี เควนเชียล     

แบบซิงโครนสั 
2)   เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเคร่ืองมือ

การออกแบบวงจรซีเควนเซียล แบบซิงโครนสั 

2.   ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1   การออกแบบวงจรซีเควนเชียล แบบอะซิงโครนัส 
ขั้นตอนการออกแบบ มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การ

สร้าง State Diagram และ State Table  ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบ 
State Table มี Redundant State หรือไม่ ถา้มีให้ท  าการ Reduce 
State Table ขั้ น ต อ น ท่ี  3 ก า ห น ด  State Assignment  ท่ี
เหมาะสมให้กบัแต่ละ State ใน State Table และแทนค่า State 
Assignment นั้นลงใน State Table จึงได้เป็น Transition Table    
ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดหน่วยความจ าท่ีใชใ้นวงจร หา Excitation 
Table ของวงจรท่ีต้องการออกแบบจาก Transition Table 
ขั้นตอนท่ี 5 ขอ้มูลใน Excitation Table ท่ีหาไดเ้ป็นขอ้มูลตาม
ต้องการของ Input ของ Flip Flop นั้ น  ๆ  ดังนั้ นให้ส ร้าง 
Excitation Map ห รื อ  Karnaugh Map ข้ึ น เ พ่ื อ ห า  Logic 
Equation ของแต่ละ Input ของ Flip Flop รวมทั้ง Output ด้วย 
ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือทราบ Logic Equation แต่ละ Input ของ Flip 
Flop  และ Output  น ามาเขียน  Logic Diagram ของวงจร ท่ี
ตอ้งการออกแบบได ้[4]  
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2.2   พีเอชพี (PHP)  
 PHP ย่ อ ม าจ าก  Professional Home Page เป็ น ภ าษ า
ประเภท Scripting Language ค าสั่ งต่าง ๆ  เก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า สคริปต์ (Script) ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมาเพ่ือ
สร้างเอกสารแบบ HTML ดังนั้ น จึงกล่าวได้ว่า PHP เป็น
เคร่ืองมือส าคัญชนิดหน่ึงท่ีช่วยสร้างเอกสารแบบ Dynamic 
HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [5] 
 

2.3  ภาษาเอชทเีอม็แอล (HTML) 
 HTML (Hyper Text Markup language) เ ป็ น ภ า ษ า
ประเภท Markup Language ท่ีใช้ในการสร้างเว็บเพจ เป็น
มาตรฐานหน่ึงของ ISO ซ่ึงในปัจจุบนั HTML ถูกผลักดันใน
รูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็นลกัษณะของโครงสร้าง 
XML ท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมท่ี
มีรูปแบบท่ีมาตรฐาน [6]  

3.   วธิีการด าเนินงาน  
การด าเนินการโครงการแบ่งออกเป็น  4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

          1) ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการการออกแบบวงจร 
ซีเควนเชียล แบบซิงโครนสั 
          2) ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือออกแบบวงจรซีเควน
เชียล แบบซิงโครนสั 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1: ขั้นตอนการออกแบบ 
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนสั 

          3) ทดสอบเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือไปทดสอบกบัผูใ้ช ้
โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย      
ขั้ น ท่ี 1 ทดสอบแบบเด่ียว (One to One Testing) ท่ี เป็นการ
ทดสอบรายบุคคล จ านวน  3 คน  ขั้นท่ี 2 ทดสอบแบบกลุ่ม 
(Small Group Testing) ท่ีเป็นการทดสอบแบบกลุ่มยอ่ย จ านวน 
3 กลุ่ม ก ลุ่มละ 3 คน  ขั้ น ท่ี  3  ทดสอบภาคสนาม (Field 
Testing) เป็นการทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ จ านวน 40 คน  

4) ประเมินผลเคร่ืองมือ  
 การประเมินผลเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกผูป้ระเมิน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
ผูส้อน รวมจ านวน 4 คน และกลุ่มผูเ้รียนจ านวน 40 คน โดยทั้ง 
2 กลุ่ม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) [7] 

 ผูป้ระเมินทั้ง 2 กลุ่ม ทดลองใชเ้คร่ืองมือผา่นเวบ็ไซต ์
http://csmis.rmutk.ac.th/2557/sequentialtool/project/Homepag
e.php  จากนั้นท าการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
จ าแนกตามกลุ่มผูใ้ชง้านโดยแบบสอบถามมีความแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และผูส้อน ใชแ้บบ
ประเมินความพึงพอใจดา้นความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ ดา้นการ
น าไปใชป้ระโยชน์ ดา้นภาพกราฟิก และดา้นขอ้ความตวัอกัษร 
ส าหรับกลุ่มผูเ้รียน ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
ใชง้านของเคร่ืองมือ และดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจมี 5 ระดบั (5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง, 2 
= พอใช ้และ 1 = ควรปรับปรุง ) โดยการวิเคราะห์ผลพิจารณา
ระดับความพึงพอใจ  ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) [7]  

4. สรุป  
ผลการพฒันาเคร่ืองมือและท าการประเมินความพึงพอใจ

จากผูเ้ช่ียวชาญ ผูส้อน และผูเ้รียนมีดงัน้ี   
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4.1   สรุปผลการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการออกแบบวงจร     
ซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส 

 

 

 

ภาพที ่2: หนา้จอหลกัของเคร่ืองมือส าหรับ 
การออกแบบวงจรซีเควนเชียล แบบซิงโครนสั 

 
 

ภาพที ่3: หนา้จอการรับขอ้มูลอินพุตในการออกแบบ 
วงจรซีเควนดีเทคเตอร์ 

 

 

ภาพที ่4:  แผนภาพ State Diagram 

 

 
 

ภาพที ่5: แผนภาพ State Table 

 
 

ภาพที ่6: แผนภาพ Transition Table 
 

 
 

ภาพที ่7: แผนภาพ Excition Table 
 

 
 

ภาพที ่8: แผนภาพ Karnaugh Map 
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ภาพที ่9: แผนภาพ วงจรลอจิกเกต 

 

ภาพที ่10: แผนภาพ Timing Diagram 
 

 
 

ภาพที ่11: แผนภาพ Implication 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจทีม่ต่ีอเคร่ืองมือ  
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองมือ โดย

จ าแนกกลุ่มผูป้ระเมิน ดงัน้ี 

1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์และผูส้อนพบว่า 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  (x̄ = 4.12, S.D. = 
0.65) โดยมีผลความพึงพอใจแบ่งออกเป็นด้านความถูกต้อง

ของเคร่ืองมือมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี (x̄ = 4.13, S.D. = 

0.66) ดา้นประโยชน์ของเคร่ืองมือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

ดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.74) ดา้นภาพกราฟิกมีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัดี (x̄ = 4.13, S.D. = 0.62) และดา้นขอ้ความตวัอกัษรมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี (x̄ = 4.00, S.D. = 0.86) 
2) กลุ่มผูเ้รียนพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.60, S.D. = 0.56) โดยมีผลความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็นดา้นการใชง้านของเคร่ืองมือมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.64, S.D. = 0.51) และด้านส่งเสริม

การเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.56, S.D. = 0.60) 

5.   ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

 1) ควรพฒันาเคร่ืองมือให้สามารถออกแบบวงจรซีเควน
เชียล แบบอะซิงโครนัสโดย ใช้เกตพิเศษและเกตสากลได ้ 
 
เอกสารอ้างองิ 

[1] ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์, “แนวทางการสร้างและพฒันาบทเรียน 
E-Learning”, สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา กรุงเทพฯ, 
2548. 

[2] วิจารณ์  พานิช , “การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21”, 
มูลนิธิสยามกมัมาจล กรุงเทพฯ, 2556. 

[3 ] บุปผชาติ  ทัฬ หิ กรณ์ , “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน” , ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรุงเทพฯ, 2551. 

[4] ธวชัชัย เล่ือนฉวี, “ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 2”, พิมพ์คร้ังท่ี 3,
มิตรนราการพิมพ ์กรุงเทพฯ, 2543. 

[5] วราภรณ์ ไตรศกัด์ิศรี และ ยุภาวดี  บุญชนะทรัพย ,์ “PHP 

(HypotextPreProcessor)”, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านกังานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพฯ, 2559. 

[6] วราภรณ์ ไตรศกัด์ิศรี และ ยภุาวดี  บุญชนะทรัพย ,์ “HTML 

(Hyper Text Markup Language)” 1, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ส านกังานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพฯ, 2559. 

[7] กลัยา วานิชยบ์ญัชา, “สถิติส าหรับงานวิจยั”, พิมพค์ร้ังท่ี 6,     
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ, 2554  

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

318



 
 

ระบบการวัดอุณหภูมิและความช้ืนส าหรับห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่าย 
Temperature and Humidity Monitoring System for Server 
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บทคดัย่อ 
 ระบบการวัด อุณ ห ภู มิและคว าม ช้ืน ส าห รับ
ห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่าย โดยใชบ้อร์ด AP-1701 เป็นตวัรับส่ง
ค่าอุณหภูมิและความช้ืน ส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายแบบ LAN ไป 
ยงัฐานข้อมูลและไปแสดงผลบนโปรแกรมท่ีพัฒนามาจาก
ภาษา C# โดยการส่งค่าการวดัเป็นวินาที และแสดงผลเป็น
ตวัเลข จะมีการแบ่งสีของการแสดงผล คือ ถา้ตวัเลขแสดงเป็น
สีเขียว-ฟ้า คืออุณหภูมิหรือความช้ืนมีการเปล่ียนแปลงต ่า  ถา้
ตวัเลขแสดงเป็นสีแดง คือ อุณหภูมิสูงเกินท่ีก าหนด และเม่ือ
ค่าอุณหภูมิและความช้ืนกลบัสู่ค่าปกติ ก็จะกลบัเป็นสีเขียว-ฟ้า 
ตามเดิม และถา้อุณหภูมิหรือความช้ืนเกินท่ีก าหนด และเม่ือ
ตวัเลขเป็นสีแดง ระบบจะท าการแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบ
ผา่นทาง  E-mail เพ่ือจะไดเ้ขา้มาตรวจสอบไดท้นัเวลา พร้อม
ทั้งเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป   
 
ค าส าคญั: เคร่ืองแม่ข่าย, อุณหภูมิ, ความช้ืน 
 

Abstract 
In the process of temperature and humidity 

monitoring system for server room, board AP-1701 is a 

transmitter-receivers of temperature and humidity data 

through LAN network. The data is transferred to 

database and displays on the program that is developed 

by programming C#. The data unit is second. In the color 

division, if the digits are show in green-blue, the 

humidity or temperature change is low. However, if the 

red digits are shown, the change is higher than the 

standard. Then, the system automatically alert to a 

system administrator by E-mail in order to check on time 

and collect the data in database. After that, the data will 

be thoroughly analyzed. Keywords-Server; Temperature; 

Humidity 

 
Keywords: Server , Temperature , Humidity 
 

1. ค าน า 
 ความช้ืนและอุณหภูมิเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุท่ีท  า
ให้เกิดความขดัขอ้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทนต่ออุณหภูมิและ
ความช้ืนได้เพียงช่วงหน่ึง อาทิ เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้
บนัทึกขอ้มูล ดงันั้ นในห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่ายถือว่าเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งมากในทุกองคก์ร โดยทัว่ไปอุปกรณ์เหล่าน้ีควรอยู่
ในอุณหภูมิประมาณ  22 องศาเซลเซียส และระดับความช้ืน
สัมพทัธ์ร้อยละ 45 ท่ีระดบัความสูงถึง 2,150 เมตร หากระบบ
เคร่ืองปรับอากาศท างานผิดพลาดหรือเกิดความผดิปกติ ควรมี
การซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเพ่ือไม่สร้างความเสียหายให้กับ
อุปกรณ์ และตั้งอุณหภูมิให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิ + หรือ – 1 
องศา C และความช้ืนสัมพทัธ์ + หรือ   ร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นสภาวะ
แวดล้อมของอากาศท่ีเหมาะสมกบัการท างานของเซิ ร์ฟเวอร์ 
ซ่ึงอาจมีการเก็บขอ้มูลส าคญัไว ้และหากอยูใ่นห้องท่ีตอ้งการ
ควบคุมอุณหภูมิ  ยิง่มีโอกาสเส่ียงสูงถา้ไม่มีระบบการป้องกนั
ตรวจสอบ หรือระบบการแจง้เตือนท่ีดี ดงันั้นในการแกปั้ญหา
เร่ืองของอุณหภูมิและความช้ืน จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการยดือายุ
ของอุปกรณ์ ให้มีการใช้งานท่ียาวนาน และปกติมากท่ีสุด 
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เพราะถ้าหากระบบปรับอากาศไม่ท างานหรือท างานผิดปกติ
แลว้ จะส่งผลให้อุปกรณ์แม่ข่าย และขอ้มูลเหล่านั้น เกิดความ
ผดิพลาดได ้ 
 

2. ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัความช้ืน 
ความช้ืน มาจากค าเต็ม ๆ  ว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ 

(relative humidity หรือ RH) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณความช้ืน(ไอน ้ า) ท่ีมีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณ
ความช้ืน(ไอน ้ า) ท่ีอากาศขณะนั้ น จะรองรับได้เต็มท่ี  ณ 
อุณหภูมิเดียวกัน (Matthes and Rushing, 1972) หากปริมาณ
ความช้ืนมีมากกว่าก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า 

ห น่ วยขอ งคว าม ช้ืน สั มพัท ธ์  จึ งออ กม าเป็ น
เปอร์เซ็นต์(%) ฉะนั้นความช้ืนสัมพทัธ์ มีค่ามากสูงสุดท่ี 100% 
ส่วนท่ีเกิน 100% ของความช้ืน จะอยูใ่นรูปของเหลวท่ีเรียกว่า
น ้ า หรือ หยดน ้า  

ความช้ืนสัมพทัธ์ ค  านวณหาไดจ้ากสูตร 
ความช้ืนสัมพทัธ์(%)=ปริมาณไอน ้าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศ X 100 

หารดว้ยปริมาณไอน ้ าสูงสุดท่ีอากาศขณะนั้ นจะรองรับได ้ณ 
อุณหภูมิเดียวกนั  
 ปริมาณ ความช้ืนสัมพัทธ์ หรือ absolute humidity 
อาจเปล่ียนแปลง ไปได้ตามสภาพท่ีแวดล้อม และอุณหภูมิ 
ส่วนปริมาณน ้ าสูงสุดท่ีอากาศจะรองรับได้หรือปริมาณน ้ า
สูงสุดท่ีอากาศจะรอรับได้หรือปริมาณไอน ้ า ณ จุดอ่ิมตัว 
(saturation) หรืออีกนัยหน่ึง ปริมาณความช้ืนสัมพทัธ์ 100% 
นั้น จะเป็นค่าคงตวั ณ. อุณหภูมิหน่ึง [6] 
 
3. โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบ 
  ระบบการวดัอุณหภูมิและความช้ืน มีกระบวนการ
ท างาน ซ่ึงจะมีการตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืน ดว้ยอุปกรณ์
Sensor Centralization ซ่ึงจะน าไปติดตั้งในห้องเคร่ืองแม่ข่าย 
โดยจะติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ผ่านระบบ RS-485 ส่วน Server 
Centralization & Display จะมีระบบท่ีท างานอยู่ 2 ส่วนย่อย 
ดว้ยกนั [9]  คือ  

1) ส่วนท่ีติดต่อกับตัววดัอุณหภูมิและความช้ืนเพ่ือ
ส่งค าสั่งและรับขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนท่ีจะส่งกลบัมา  

2) ส่วนเก็บข้อมูลภายในเซิ ร์ฟเวอร์จะมีการติดตั้ ง
ระบบ Database เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีได้จากตัววัดอุณหภูมิและ
ความช้ืน  

และแสดงค่าข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืนได้ผ่าน 
Application ดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 : ขั้นตอนการท างานของระบบการวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืน 
 

4. วธิีการด าเนินงาน 
 ลักษณะของบอร์ดวัดอุณหภูมิและความช้ืน จะมี
พอร์ท RJ-45 ไว ้2 พอร์ท เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการต่อพ่วง
กบับอร์ดเพ่ิมได ้ในกรณีท่ีตอ้งการติดตั้งบอร์ดวดัอุณหภูมิและ
ความช้ืนมากกว่าหน่ึงตวัข้ึนไป และส่วนของ Dip-Switch ไว้
ส าหรับปรับการท างานของบอร์ดให้เหมาะสมกับการท างาน 
[8] ดงัภาพท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 2 : หัววดัอุณหภูมิและความช้ืน 
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หัววดัอุณหภูมิและความช้ืน ส่วนปลายดา้นหน่ึงเป็น
แผงวงจรท่ีจะเป็นตัวเก็บอุณหภูมิและความช้ืนจากสภาพ
อากาศบริเวณรอบๆ และส่งขอ้มูลต่อไปยงับอร์ดวดัอุณหภูมิ
และความช้ืน ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงจะเป็นพิน  (PIN) ตวัเมีย 
จ านวน 4 พิน ซ่ึงปลายดา้นน้ีจะน าไปต่อกบับอร์ดวดัอุณหภูมิ
และความช้ืนอีกทีหน่ึงเพ่ือให้สามารถมีการส่งข้อมูลมาท่ี 
บอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนได ้[6] ดงัภาพท่ี 3  

 

 
ภาพท่ี 3 : สายพร้อมหัววดัอุณหภูมิและความช้ืน 

 
พลงังานไฟฟ้ากบับอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืน จะ

แปลงค่าไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ (VDC) เป็น 12 โวลต์ แล้วจ่าย
พลงังานให้บอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนในกรณีท่ีมีการต่อ
บอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนมากกว่าหน่ึงบอร์ด สามารถใช้
ส่วนให้พลังงานไฟฟ้าเพียงหน่ึงอนัได้ เพราะพลงังานไฟฟ้า
สามารถจ่ายไปทางสายสัญญาณท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างบอร์ดได ้
ซ่ึงสายสัญญาณเดียวกนักบัท่ีมีการต่อแบบ RS-485 ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 : ส่วนจ่ายพลงังานไฟฟ้ากบับอร์ดวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืน 
 

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท่ีใชไ้ม่มีพอร์ทท่ีเป็น RS-485 
จึงจ าเป็นตอ้งมีตวัแปลงสัญญาณจาก RS-485 เป็น USB จึงจะ
สามารถท างานติดต่อกบับอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนได ้[4] 
ดงัภาพท่ี 5  
 

 
ภาพท่ี 5 : ตัวแปลงสัญญาณการส่ือสารจาก  RS485 

เป็น USB 
 
สายสัญญาณ UTP CAT5E ใช้ในการเช่ือมต่อระหว่าง

บอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนกบัเซิร์ฟเวอร์ ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 : สายสัญญาณ UTP CAT5E 

 
เม่ือน าอุปกรณ์ทั้งหมด ท าการเช่ือมต่อในบอร์ดวดั

อุณห ภู มิและความ ช้ืน  บอ ร์ด น้ี จะ เป็นตัว ต่อ เช่ือมกับ
คอมพิวเตอร์และตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยจะแปลงค่าไฟฟ้า
จาก  220 โวลต์ (VDC) เป็น  12 โวลต์ แล้วจ่ายพลังงานให้
บอร์ดวดัอุณหภูมิและความช้ืนในกรณีท่ีมีการต่อบอร์ดวัด
อุณหภูมิและความช้ืนให้บอร์ด [10] ดงัภาพท่ี 7  

 

 
ภาพท่ี 7 : การน าอุปกรณ์ทั้งหมดเช่ือมต่อกนั 
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การแสดงผลเป็นการน าโปรแกรม ท่ีรับค่าจากบอร์ด
วัดอุณหภูมิและความช้ืน  ซ่ึงทางผู ้ดูแลระบบจะเป็นผู ้ใช้
โปรแกรมดงักล่าวโดยการสั่งให้โปรแกรมรับค่าวดัอุณหภูมิ
และความช้ืน และจะท าการติดตั้ งโปรแกรมไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ 
และเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูล [5] ดงัภาพท่ี 8  

 

 
ภาพท่ี 8 : โปรแกรมแสดงผลค่าอุณหภูมิและความช้ืน 

 
เม่ือโปรแกรมได้รับค่าของอุณหภูมิ และความช้ืน

แล้วจากนั้ นโปรแกรมจะท าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและ
ความช้ืนท่ีไดรั้บมาไวใ้นฐานข้อมูล เพ่ือจะสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศให้กบัทางผูดู้แลระบบ
ต่อไป[1] [2] [3] ดงัภาพท่ี 9  

 

 
ภาพท่ี 9 : ค่าอุณหภูมิและความช้ืนในฐานขอ้มูล 

ระบบสามารถตั้ งค่าให้ระบบท าการแจ้งเตือน เม่ือ
ระดบัอุณหภูมิหรือความช้ืนต ่าหรือสูงเกินกว่าค่าท่ีก  าหนดไว้
โดยจะส่งขอ้มูลไปยงั E-Mail ของผูดู้แลระบบ ดงัภาพท่ี 10  

 

 
ภาพท่ี 10 : E-mail ท่ีถูกส่งมาจากระบบวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืน 
 
การทดสอบและการประเมินคุณภาพของระบบ 
 การประเมินคุณภาพของระบบ โดยใชแ้บบสอบถาม 
ให้กับผูเ้ช่ียวชาญระบบ จ านวน 6 ท่าน โดยท าการประเมิน
ระบบ 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. Functional Requirement Test เป็นการทดสอบการ
ท างานต่าง ๆ ของระบบว่าถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการ
หรือไม่ ตั้งแต่ส่วนน าขา้วของขอ้มูล ส่วนประมวลขอ้มูลและ
ส่วนแสดงผล 

2. Usability Test เป็นการทดสอบลักษณะการใช้งาน
ของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด เช่น 
ความง่ายในการติดตั้ง การใชง้านส่วนต่าง ๆ ของการน าเสนอ
และการแสดงผลลพัธ์ เป็นตน้ 

3. Performance Test เป็นการทดสอบระบบในด้าน
ความสามารถในการท างานของระบบ เช่น ความถูกตอ้ง ความ
รวดเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิภาพโดยรวม เป็นตน้ 

4. Security Test เป็นการท าสอบด้านความปลอดภัย
ของระบบ เช่น ระบบการตรวจสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ 
เป็นตน้ 

ในการท าแบบประเมินเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายละเอียดทั้ง 
4 ดา้น โดยใชเ้ป็นลกัษณะค าถามแบบมาตรฐานส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั และมีการให้คะแนน
รวบรวมแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale)  

สถิติท่ีใช ้โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
พร้อมทั้ งกรอกแบบประเมินคุณภาพของระบบ เม่ือได้รับ
แบบสอบถามกลับมาแลว้ ก็น าขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
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1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
2. ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน(Standard Deviation :SD) 

 

ผลการประเมินระบบดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ท่ี มีความรู้และความช านาญในเร่ืองระบบและ
โปรแกรม เพ่ือประเมินหาคุณภาพของระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนท า
ให้ได้ทราบถึงผลการประเมินระบบด้านต่าง ๆ  โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ไดผ้ลสรุปในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

หัวขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า SD ความ 
หมาย 

1.ดา้นความตอ้งการของ
ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

4.39 0.70 ดี 

2.ดา้นความสะดวกในการ
ใชง้าน (Usability Test) 

4.38 0.55 ดี 

3.ดา้นความสามารถของ
ระบบ (Performance Test) 

4.46 0.52 ดี 

4.ดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ (Security Test) 

4.26 0.50 ดี 

 

5. สรุปผลการด าเนินการ  
การออกแบบและพฒันาระบบการวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืนส าหรับห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่าย จะต้องท าการ
ตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนตลอด 24 ชั่วโมง  เพ่ือให้
ห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่ายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบการวดัอุณหภูมิและความช้ืนส าหรับห้องควบคุมเคร่ือง
แม่ข่ายถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือช่วยให้ผูดู้แลระบบสามารถ
ติดตามดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
ตลอดเวลา  ซ่ึงระบบไดท้  าการแสดงค่าอุณหภูมิและความช้ืน
ตามเวลาท่ีผูดู้แลระบบได้ก  าหนดไว ้และ เพ่ือลดความเส่ียง
(Risk) ความเสียหายท่ีจะเกิดกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องควบคุม
เคร่ืองแม่ข่าย เม่ือเกิดปัญหาจากอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเกิน
ก าหนด ภายในห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่าย  
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัท  าตอ้งกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กนก เจนจิระพงศเ์วช และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ชูประดิษฐ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน าต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ขอบคุณนายสุพิศลย ์
พุ่มแก้วและนางสาววรรณวิภา มาทา นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก ท่ีได้
ช่วยเหลือในการช่วยเหลือร่วมทดสอบระบบ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพ่ีน้องท่ีเป็น
ก าลงัใจท่ีดีให้การสนับสนุนทางดา้นการวิจยั ขอบคุณเพ่ือน ๆ 
พ่ี ๆ นอ้ง ๆ ทุกคน ท่ีคอยให้ก  าลงัใจและให้ความช่วยเหลือจน
งานวิจยัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  
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บทคดัย่อ  
               บทความน้ี ไดน้ าเสนอการออกแบบรูปกราฟฟิกอย่า
ง่าย ดว้ยเส้นโคง้โพลิโนเมีบล โดยฟังก์ชัน่พ้ืนฐานแบบเบซิเยร์ 
เป็นรูปแบบหน่ึงในการประยุกต์ใช ้เบินร์สไตน์โพลิโนเมียล
ส าหรับสร้างเส้นโค้งเบซิ เยร์  ในบทความน้ีได้ออกแบบ
ตวัอกัษรทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยวิธีล  าดบัจุดควบคุม
เส้นโค้ง นอกจากน้ียงัได้ทดลองออกแบบรูปสัญญานคล่ืน
ไฟฟ้าหัวใจ ดว้ยเส้นโคง้เบซิเยร์ ผลการทดลองออกแบบ ไดใ้ช้
โปรแกรม Matlab ท าให้สามารถสร้างสรรค์รูปกราฟิกได้ตาม
ตอ้งการ 
 
ค าส าคญั: เส้นโคง้เบซิเยร์  เบินร์สไตน์โพลิโนเมียล  
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 
Abstract        
                This paper presents the computer graphics design of 
simple polynomial curves model using Bezier basis function. The 
Bernstein polynomials form the Bezier curves .  Herein, the 
drawing model of Thai and English characters are defined by a 
sequence of Bezier curves control points. The paper also intuitive 
an ECG waveform by using Bezier curves. Furthermore, 
simulation by using Mathlab makes it possible to create any 
desired graphics model.     
 
Keywords:  Bezier curves,  Bernstein  polynomials,  
Computer graphics.             

1. ค าน า 
            เส้นโค้งเบซิเยร์ เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ ท่ีมี
ความส าคญัในดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เส้นโคง้ดงักล่าว
ไดถู้กคิดคน้ข้ึนโดยวิศวกรชาวฝร่ังเศล ข่ือ ปิ แอร์ เบซิเยร์ 
ซ่ึงท างานออกแบบโมเดลรถยนต์ ให้กับบริษัทรถยนต์เร
โนลด์ โดยได้ประยุกต์น าเอาเบินร์สไตน์ โพลิโนเมียล [1] 
มาใชท้  าให้สามารถเขียนรูปแบบต่างๆทางเรขาคณิต ตามท่ี
ต้องการได้ โดยรูปทรงอาจเป็นแบบมิติเดียว (1-D) หรือ 
สองมิติ (2-D) ขอ้พิเศษของเบินร์สไตน์ โพลิโนเมียล ท าให้
เส้นโคง้มีความมนอยา่งต่อเน่ือง และสวยงาม นอกเหนือจา
การใช้ เบิ น ร์ส ไตน์  โพ ลิ โน เมี ยล  ในก ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผูเ้ขียนไดเ้คยน าไปใชอ้อกแบบวงจร
กรองความถ่ีต่างๆ และวงจรอิควอไลเซอร์ เพ่ือแก้ความ
ผดิเพ้ียนของสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพ [2, 3]  
 นอกเหนือจากวิธีดงักล่างขา้งตน้ ยงัมีวิธีออกแบบ
เส้นโคง้ท่ีคลา้ยคลึงกบัวิธีเบซิเยร์ เรียกว่าขั้นตอนของ  เดอ 
คาสเซิลโจ อัลกอริทึม (de Casteljau algorithm) [4] ซ่ึงเป็น
หลกัการแบ่งยอ่ยเส้นโคง้เบซิเยร์ อีกชั้นหน่ึง (Sub-Dividing 
Bezier Curve) เป็นท่ีทราบดีกนัอยูแ่ลว้ว่า ถา้เพ่ิมล าดบั ของ
เส้นโค้งโพลิโนเมียล ให้สูงข้ึน เราเรียกว่า พ้ืนผิวเบซิเยร์ 
(Bezier Surface) [5-7] ส าหรับบทความน้ี จะน าเสนอเฉพาะ
เส้นโคง้เบซิเยร์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ซับซอ้น ง่ายต่อการออกแบบ
รูปกราฟิกส์ตามท่ีต้องการ ตัวอย่างการออกแบบจะมี
ตวัอกัษรทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัได้มี
การประมาณสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ด้วยเส้น
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โคง้เบซิเยร์ การทดลองจะใชโ้ปรแกรม Mat lab ในการเขียน
แบบท่ีตอ้งการ 
 
2. เส้นโค้งโพลโินเมยีลแบบเบซิเยร์ 
           สมการเส้นโคง้เบซิเยร์ ล  าดบัท่ี n ใดๆสามารถเขียน
เป็นสูตรทัว่ไป [6] ไดด้งัสมการ (1) 
 

                     (1) 
 
โดยท่ี   เป็นจุดควบคุมเส้นโคง้เบซิเยร์ 
  เป็นเบินร์สไตน์ โพลิโนเมียลโดยท่ี                       
                                                 

                  (2) 
           (3) 

 
 เส้นโคง้เบซิเยร์ถูกนิยามให้เป็นเซ็ทของจุดควบคุม
จาก  ผา่นไปท่ี  โดยท่ี n ถูกเรียกวา่ ล  าดบั
เส้นโคง้เบซิเยร์ท่ีนิยมใชจ้ะประกอบดว้ยจุดควบคุม 4 จุด 
และ n=3 ถูกเรียกว่า เส้นโคง้เบซิเยร์ ล  าดบั 3 หรืออาจ
เรียกว่า คิวบิค (Cubic) ดงัแสดงในสมการ (4) 
 

             (4) 
 
สมการ(4)สามารถเป็นสมการเมทริกซ์ไดด้งัสมการ(5) 
 

                                                                                             

(5) 
 

 คุณลกัษณะของเบินร์สไตน์ โพลิโนเมียล  
ในช่วง  เม่ือล าดบั  จะมีเส้นกราฟแสดง
คุณลกัษณะเป็นเส้นโคง้ โดยรูปแบบกราฟิกจะถูกควบคุม
ทิศทางด้วยจุดควบคุม (Control Points) ตัวอย่าง  n = 3 
แสดงในสมการ (6 ) และกราฟแสดงในภาพท่ี 1 ตามล าดบั       
    

    
  
                                        (6) 

 
 

และสมการเส้นโคง้เบซิเยร์ เม่ือ n=3 แสดงในสมการ (7) ดงัน้ี 
 

    (7)     
             

 จากภาพท่ี 1 เป็นการแสดงทิศทางเส้นโคง้จากจุด
ควบคุมเร่ิมตน้  ไป และ ไปส้ินสุดท่ีจุดควบคุม 
ส าหรับเส้นโคง้เบซิเยร์ ล  าดบั 3พิจารณาได ้โดยการอนุพนัธ์ 
(derivative) สมการ (4) ดงัน้ี 
 

        (8) 
 
ในท านองเดียวกนัทิศทางเส้นโคง้เบซิเยร์ ล  าดบั n ค านวณ
ไดด้งัสมการ (9) 
                             

                (9) 
 
โดย แสดงทิศทางเส้นตรงจากจุดควบคุม  
ไปส้ินสุดท่ีจุดควบคุม  
 ในภาพท่ี  2 แสดงเส้นโคง้เบซิเยร์ ล  าดบัต่างๆ กนั 
เช่น  ล าดับ2 (Quadratic) ล าดับ3 (Cubic) และล าดับ  4 
(Quadrant) ตามล าดบั 

 
3. ผลการทดลอง 
 ในการทดลองออกแบบเส้นโคง้โพลิโนเมียล โดย
ใชฟั้งก์ชัน่พ้ืนฐานแบบเบซิเยร์ ในบทความน้ี จะออกแบบ
ตวัอกัษรทั้งตวัเขียนภาษาไทย และภาษาองักฤษตามล าดบั 
 รูปแบบตวัอกัษรถูกก าหนดโดยสมการเส้นโคง้เบ
ซิเยร์ ในแนวราบ X(t)  และแนวตั้ง (t) ดงัสมการ (10) และ
สมการ (11) ตามล าดบั 
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                                (10)                                             
                                        (11) 

 
 อักษรภาษาไทยตัวแรกคือ ก อักษรตัวสองเป็น
สระ า ตวัท่ีสามเป็นภาษาองักฤษ ตวัเขียน A ใหญ่ และตวัท่ี
ส่ีเป็นภาษาอังกฤษตัวเขียน a เล็ก ตามล าดับ อักษรทั้ง 4 
ตวัเขียนโดยใชเ้ส้นโคง้เบซิเยร์ ในล าดบัต่างๆกนั เช่น ก ใช้
จุดควบคุมจ านวน 25 จุด สระ า ใชจุ้ดควบคุม 14 จุด อกัษร 
A ใหญ่ ใชจ้  านวน 34 จุด และอกัษร a เล็ก ใชจุ้ดควบคุม 15 
จุด ตามล าดับ อักษรท่ี 4 ตัวแสดงในภาพท่ี 3 ก, ข, ค,ง,จ 
และ ฉ ตามล าดบั 
การออกแบบทัง้หมดจะใช้โปรแกรม Matlab ตวัอย่างการ
เขียนโปรแกรมอกัษร สระ อา เขียนได้ดงัโปรแกรม ตอ่ไปนี ้

 
ax=[1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5,5,5,5,5]; %า 
ay=[4,5.5,5.75,5.9,6,5.9,5.75,5.25,5,4,3,2,1,0]; % 

  n=length(ax)-1; %order 

syms t 

for i=0:n 

end 

for i=0:n syms t 

    Bx=Bx+sx(i+1,1); 

    By=By+sy(i+1,1); 

End 

 
 การเตรียมการออกแบบ 
 สัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวในมีรูปแบบดงัแสดงในรูป 
5 ก รายละเอียดในส่วนประกอบของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ มีดงัน้ี 
 - คล่ืน P (P wave) มีลกัษณะรูปร่างคลา้นปิรามิดมี
ยอดมน 
 - คล่ืน QRS (QRS Complex) ในคนปกติคล่ืน Q จะ
เป็นคล่ืนลบเล็กๆ ส่วนคล่ืนบวก R มีลักษณะยอดแหลมสูง 
และเห็นชดัเจน และคล่ืน S มีลกัษณะแหลมเล็กลึกเป็นคล่ืนลบ 
 สรุปลกัษณะของคล่ืน QRS อธิบายไดด้งัน้ี 
 - คล่ืน Q เป็น Negative deflection พบหลงัคล่ืน P 
 - คล่ืน R เป็น Positive deflection พบหลงัคล่ืน Q 
 - คล่ืน S เป็น Negative deflection พบหลงัคล่ืน R 
สุดทา้ยเป็นคล่ืน T (T wave) มีรูปคล่ืนคลา้นระฆงัคว  ่า โดย
ดา้นขาข้ึนชนันอ้ยกว่า ดา้นขาลง เล็กนอ้ย 

 ส าหรับวิธีการวัดและบันทึกคล่ืนหัวใจในทาง
ปฏิบติัในบทความน้ีจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดทางชีวภาพ 
แต่จะเน้นการประมาณออกแบบสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
โดยเส้นโคง้เบซิเยร์ ดงัมีรายละเอียดดงัภาพท่ี5hข  การสร้าง
แบบจ าลองสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจดว้ยสมการเส้นโคง้เบ
ซิเยร์จะกล่าวในหัวขอ้ต่อไป  
 
4. อภปิราย 

ในการส ร้ างคล่ืนไฟฟ้ าหั วใจจ าลอง โดยใช้
ฟังก์ชัน่เบซิเยร์ ในสมการ(10) และสมการ(11) มีพารามิเตอร์ 
2 ค่าล าดับของฟังก์ชั่น n และจุดควบคุมต าแหน่ง (Control 
Points) P โดยค่าพารามิเตอร์ n ได้จากการทดลอง สุ่มเลือก
หลายๆคร้ัง จนลกัษณะใกลเ้คียงกบัคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
จริง ส่วนค่า P ไดจ้ากการสุ่มเลือกค่าจากตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นค่า
ปกติของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ โดยการก าหนดค่าทั้ งแกนใน
แนวนอน และแกนในแนวตั้ งท่ีเหมาะสม การจ าลองทั้ ง 3 
คล่ืนสัญญาณ คือ สัญญาณคล่ืน P สัญญาณคล่ืน QRS และ
สัญญาณคล่ืน T ตามล าดบั โดยในบทความน้ีจะทดลองใชค่้า
ล าดบัท่ี n เท่ากบั 4 และ n เท่ากบั 50 ตามล าดบั 
 ขั้นตอนการจ าลองเม่ือล าดบั n เท่ากบั 4  สามารถ
แทนสมการในแนวแกนนอน X(t) และแนวแกนตั้ ง Y(t) 
โดยการก าหนดค่าจุดควบคุม (Control Points)ดงัแสดงใน 
ตาราง1 และรูป6 แสดงต าแหน่งสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
ปกติของสัญญาณคล่ืน P สัญญาณคล่ืน QRS และสัญญาณ
คล่ืน T ตามล าดบั  
ตาราง1 
รูปคล่ื
น 

แกนนอน (Pi, x) 
แกนตั้ง (Pi, y) 

ขอ้มูลคล่ืนไฟฟ้าหวัใจปกต(ิECG) 

P-
wave 

Pi, x 
Pi, y 

1 
48 

14 
49 

26 
66 

42 
51 

54 
49 

QRS-
wave 

Pi, x 
Pi, y 

57 
46 

65 
31 

74 
154 

86 
22 

97 
44 

T-
wave 

Pi, x 
Pi, y 

109 
48 

122 
51 

141 
84 

156 
51 

174 
49 
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แทนค่า n=4 ลงในสมการ (10) และสมการ (11) ตามล าดับ
จะได ้
 

              
     

… (12) 
 

 
      

… (13)     
ก าหนดค่าจุดควบคุม (Control Points) จากตาราง1 

ลงในสมการ (12) และสมการ (13)จะไดส้ัญญาณคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจคล่ืน P สัญญาณคล่ืน QRS และสัญญาณคล่ืน T 
ตามล าดบั ดงัสมการ (14),(15) และ(16) ตามล าดบั 
คล่ืน P 

         (14.1) 
                                   

(14.2)                                                         
สัญญาณคล่ืน QRS 

432234 97)1(344)1(444)1(260)1(57)( tttttttttBx 

               (15.1) 
 

432234 44)1(88)1(924)1(1244)1(46)( tttttttttBy 

                    (15.2) 
 
สัญญาณคล่ืน T 

432234 174)1(624)1(864)1(488)1(109)( tttttttttBx 

                                 (16.1) 
 

432234 49)1(204)1(504)1(204)1(48)( tttttttttBy 

                                     (16,2) 
 

ผลการจ าลองดว้ยล าดบัท่ี4 แสดงในรูปท่ี  จะเห็น
ว่า การจ าลองโดยใช้เส้นโค้งเบซิเยร์ ล  าดับท่ี4 เทียบกับ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติมีรูปคล่ืนท่ียงัไม่ใกลเ้คียงกบัคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจปกติ ในบทความน้ีจึงไดท้  าลองเพ่ิมล าดบั n ไปท่ี 50 ผล
การจ าลองแสดงในรูปท่ี 8 จะเห็นไดว้่าผลการจ าลองสัญญาณ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจใกลเ้คียงกบัสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติ 

 
5. สรุป 
             เส้นโคง้เบซิเยร์ เป็นคณิตศาสตร์ท่ีใช ้เบินร์สไตน์ 
โพลิโนเมียล ในการเขียนเส้นโคง้ โดยเส้นโคง้ท่ีเขียนถูก
ก าหนดโดยจุดควบคุม ในบทความน้ีไดอ้อกแบบตวัอกัษร
ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตลอดจนรูปคล่ืนไฟฟ้า 
หัวใจเป็นตน้ ผลการทดลองพบว่ารูปแบบกราฟิกท่ีมีความ
ซบัซอ้นและละเอียด จ าเป็นตอ้งเพ่ิมจ านวนล าดบั เพ่ือให้
ใกลเ้คียงกบัรูปกราฟิกท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 1 เบินร์สไตน์ โพลิโนเมียล ล าดบั 3 
Figure 1 Bernstein polynomials  order 3 

ภาพท่ี 2  เส้นโคง้เบซิเยร์ท่ีล  าดบัต่างๆกนั 
Figure 2 Bezier curves with different order                          
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ภาพท่ี 3 การออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย และภาษาองักฤษ

โดยใชเ้ส้นโคง้เบซิเยร์  
Figure 3  designing Thai and English characters using 

Bezier curves 

           
                           ก                              ข 
ภาพท่ี 4 แสดงระยะและช่วงของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจตน้แบบ 

Figure 4 Illustration of period and interval of ECG 

Waveform 

 
ภาพท่ี 5  แสดงจุดควบคุมในต าแหน่งแกนนอน 

และต าแหน่งแกนตั้ง ของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติ 
Figure 5 shows the position of the given 

coordinate control points of order 4 for normal ECG wave 

 
ภาพท่ี 6 การเปรียบเทียบการจ าลองโดยใชเ้ส้น

โคง้เบซิเยร์ ล  าดบัท่ี4 เทียบกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติ 
Figure 6  A comparison between the normal  and simulated 

ECG with order 4 

 
ภาพท่ี 7 การเปรียบเทียบลกัษณะของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ี

ตอ้งการกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจโดยใชเ้ส้นโคง้เบซิเยร์ล  าดบัท่ี 50 
Figure 7  Comparison  between normal and simulation 

ECG Waveform using Bezier curves with n= 50 
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ลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้ือสูบของเคร่ืองยนต์ดีเซล 
The defective reduction of diesel engines cylinder block in machining process 
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บทคดัย่อ 

จากปัญหาท่ีพบคือ มีของเสียท่ีเกิดจากการร่ัวของเส้ือ
สูบในขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเยน็ของกระบวนการผลิตเส้ือ
สูบเคร่ืองยนต์ดีเซล  และส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงข้ึน
บทความวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดของเสียในขั้นตอนการ
อุดรูน ้ าหล่อเยน็ลงจากเดิม ให้ไม่นอ้ยกว่า 20%  ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ได้หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้แผนภาพสาเหตุ
และผล (Cause and Effect Diagram) หาสาเหตุของปัญหา และ
ใชแ้ผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) วิเคราะห์ความส าคญัและ
ความรุนแรงของปัญหาในการน ามาแกไ้ขปรับปรุง พร้อมดว้ย
หลักการบริหารงานคุณภาพ PCDA เพ่ือการแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง แล้วน าทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ (Seven 
Waste) ในประเด็นความสูญ เสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง 
(Defects Waste) มาแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเยน็
ในกระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนต์ดีเซล โดยการเปล่ียน

วาล์วรุ่นใหม่ท่ีเคร่ืองยิงกาว พร้อมออกแบบการติดตั้ งและ
แกไ้ขต าแหน่งของวาลว์ให้เหมาะสม  

ผลการแก้ไขปรับปรุงพบว่า ของเสียเดิม 34 ตัวต่อ
เดือน ลดเหลือ 15 ตัวต่อเดือน ของเสียท่ีลดลง คือ 19 ตัวต่อ
เดือน ลดลงคิดเป็น 55.88%   และตน้ทุนการผลิตในการใชก้าว
จากเดิม 177,590 บาทต่อเดือน (70 หลอดต่อเดือน) ลดเหลือ 
76,110 บาทต่อเดือน (30 หลอดต่อเดือน)  
ค าส าคญั: ของเสีย, เส้ือสูบของเคร่ืองยนตดี์เซล, วาลว์ 
 
Abstract 

From the problem there is a waste from the leakage 
of cylinder block in the step of the coolant holes in the 
production process, the diesel engine cylinder block and 
resulting in higher production costs. Then that the research 
aims to reduce waste, less than 20% of the coolant holes.      
So researchers have therefore find ways to modify it using 
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causes diagram. (Cause and Effect Diagram), find the cause 
of the problem and use the Pareto chart (Pareto Diagram)              
for analysis of the priority and severity of the problem and 
bring to the improve, along with the principles of quality 
management PDCA to improve continuously, and then bring 
the seven waste theory (Seven Waste) in losses from 
defective products (Defect Waste) was improved coolant hole 
in the production process, the diesel engine cylinder block. 
By changing the new generation valve at the glue machine, 
and new machine design, installation and fix the position of 
the valve with the appropriate.   

According to the result modify the original 34 each 
of waste per month is reduced to 15 each per month, waste 
reduction is 19 each per month is 55.88 percent decrease and 
manufacturing in the use of a glue from the original 177,590 
baht per months (72 bulbs per month) reduced to 76,110 baht 
per month (30 bulbs per month). 
Keywords: Waste, Diesel engines cylinder block, Valve 
 
1. บทน า 
  อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทัว่โลก
พบว่ามีการผลิตยานยนต์ 90 ลา้นคันในปี 2558 และมีปริมาณ
จ าหน่ายยานยนต์ 89 ล้านคันในปี 2558 และประเทศไทย
สามารถจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นอันดับท่ี 26 ของ
โลก จ านวน 304,872 คัน จ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย ์เป็น
อั น ดั บ  7 ข อ ง โ ล ก จ าน ว น  492,707 คั น  (ค ลั ง ข้ อ มู ล
อุตสาหกรรม ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2558) ปัจจุบนัในภาคการผลิตยานยนต์มีสภาวะการ
แข่งขนัทางดา้นการตลาดเป็นปัจจยัส าคญัทั้งดา้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านความพึงพอใจของลูกค้า  ส่ งผลให้
อุตสาหกรรมในภาคผลิตต้องมีนโยบายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือสามารถ
ท่ีจะแข่งขนัได ้

บทความวิจัยน้ี เป็นกรณีศึกษาของบริษัท จี เอ็ม 
เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ  ากดั ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทรินซีบอร์ด  จังหวัดระยอง ช่ึงเป็นโรงงาน ท่ีผลิต
เคร่ืองยนต์ดีเซลเพ่ือส่งออก ทั้งในส่วนของเคร่ืองยนต์ดีเซล
ส าเร็จรูป และช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีเป็นประเภท             
เส้ือสูบ จากการศึกษาพบปัญหาว่ามีของเสียในกระบวนการ
ผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนต์ดีเซลจากขั้นตอนของการอุดรูน ้ าหล่อ
เยน็ ลกัษณะของเสียท่ีเกิดข้ึน คือ เส้ือสูบเกิดการร่ัวจากการยิง
ของกาวไม่ไดม้าตรฐาน ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
และส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
 
ตารางที ่1:  ขอ้มูลของเสียในสายการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนต ์
ดีเซล  

จ านวน (ตวั) / เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
จ านวนผลิตเส้ือสูบทั้งหมด 6,233 5,208 5,249 
จ านวนของเสียที่แกไ้ขไม่ได ้ 287 199 308 
จ านวนของเสียที่แกไ้ขได ้ 80 57 48 

 
ผูว้ิจยัจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะท าการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 

โดยลดของเสียจากกระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนต์ดีเซล
จากจ านวนของเสียท่ีสามารถแกไ้ขได ้

 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
       เพ่ือลดของเสียในขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเยน็ลงจาก
เดิม ให้ไม่นอ้ยกว่า 20%    
 
3.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และลดค่าใชจ่้ายในกระบวนการ
ผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล 

2.  ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเส้ือสูบ
เคร่ืองยนตดี์เซล 

3.  ลดการเกิด Downtime ของแผนกซ่อมบ ารุง 
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4.  ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
     4.1 ความสูญเสีย 7 ประการ  
 เป็นความสูญเสียต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงกว่าท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ียงัท า
ให้เกิดความล่าชา้ในการผลิต และผูป้ฏิบติังานตอ้งเสียเวลาใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นผลมาจากการสูญเสียต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
            4.1.1  ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over 
Production Waste) คือการผลิตสินค้าท่ีมีปริมาณมากกว่า
ยอดขาย ท าให้สินคา้เหลือเป็นสต็อกเสียพ้ืนท่ีจดัเก็บจ านวน
มากเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
 4.1.2 ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects 
Waste) คือการท างานท่ีไม่มีคุณภาพจะท าให้ มีของเสีย
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ซ่ึงเกิดได้จากคนท่ีไม่มีความ
ช านาญ ไม่มีจิตส านึกดา้นคุณภาพ เคร่ืองจกัรท่ีขาดการดูแล
มีการเส่ือมสภาพ และวตัถุดิบไม่มีคุณภาพ ไม่มีการควบคุม 
ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ียอ่มท าให้เกิดของ
เสียในกระบวนการผลิต 

4.1.3 ความ สูญ เสี ยจากก ารรอคอย  (Waiting 
Waste) คือ การวางเคร่ืองจักรท่ีไม่สมดุล วางก าลังคนไม่
สมดุล การจดัส่งวตัถุดิบไม่ตรงเวลา ส่งผลให้เกิดการรอคอย
ในกระบวนการผลิต 

4.1.4 ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory 
Waste) คือการเก็บวตัถุดิบหรือช้ินส่วนต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกระบวนการผลิตไวเ้ป็นจ านวนมาก เป็นแนวคิดเดิมเพ่ือ
ประกนัว่าวตัถุดิบส าหรับการผลิตมีเพียงพออยูต่ลอดเวลา แต่
ปัจจุบนัการเก็บวตัถุดิบไวป้ริมาณมาก จะส่งผลให้ต้องใช้
พ้ืนท่ีเก็บรักษาวตัถุดิบ มีตน้ทุนวตัถุดิบจม และท าให้วตัถุดิบ
เกิดการเส่ือมคุณภาพ 

4.1.5 ความสูญเสียจากการเคล่ือนไหว (Motion 
Waste) คือการเคล่ือนไหวดว้ยท่าทางท่ีไม่เหมาะสม หรือการ
ท างานกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมีน ้ าหนัก หรือสัดส่วนท่ีไม่
เหมาะสมกบัร่างกายของผูป้ฏิบติังานเป็นเวลานานๆ จะท า
ให้เกิดความเม่ือยล้าต่อร่างกาย และเกิดความล่าช้าในการ
ท างานอีกดว้ย 

4.1.6 ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป 
(Over processing Waste) คือกระบวนการท างานท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาตั้งแต่แรก แลว้มีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีไม่เหมาะสม แต่
ยงัคงเคยชินกบักระบวนการท างานแบบเดิม ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดความสูญเสียต่างๆ เช่น สูญเสียต้นทุน สูญเสียเวลา 
สูญเสียพ้ืนท่ีในการท างาน เป็นตน้  

4.1.7 ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation 
Waste) คือกิจกรรมภายในโรงงาน ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
เปล่ียนแปลงสถานท่ีของวสัดุระหว่างกระบวนการผลิต ท่ีไม่
ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม แต่ส่งผลท าให้เกิดต้นทุน พบมากใน
ลกัษณะของการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น การขนยา้ยท่ีซ ้ าซ้อน 
หรือใชเ้ส้นทางไม่เหมาะสม ซ่ึงความสูญเสียน้ีไม่รวมการ
ขนส่งท่ีเกิดข้ึนภายนอกโรงงาน  
    4.2  หลกัการบริหารงาน PDCA   
            เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
1) ก ารว างแผน  (Plan) เ ป็ น ก ารก าห น ด เป้ าห ม า ย  /
วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้การด าเนินงาน 2) ปฏิบติั (Do) หมายถึง การปฏิบติัให้
เป็นไปตามแผนท่ีได้ก  าหนดไว ้3) ตรวจสอบ (Check) เป็น
กิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบติังานตามแผน 
4) การปรับปรุง  (Action) เป็นกิจกรรมท่ีมี ข้ึนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดท้  าการตรวจสอบแลว้ เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาซ ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานท่ีต่างจากเดิม 
 4.3 แผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
           เป็นเคร่ืองมือท่ีวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
โดยวิเคราะห์สาเหตุแต่ละดา้นท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน จากสาเหตุ
หลกัลงไปยงัสาเหตุย่อยๆ อย่างมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือให้
ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา และมองเห็นภาพรวม
ภายในแผนผงัเดียวกนั 
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5.  วธิีด าเนินการวจิัย 
 บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดของเสียในขั้นตอน
การอุดรูน ้ าหล่อเยน็ลงจากเดิม ให้ไม่น้อยกว่า 20% จากปัญหา
ท่ีพบในขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเยน็ เส้ือสูบเกิดการร่ัว ช้ินงาน
ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐาน  ส่ งผลท าให้ เกิ ดขอ งเสี ยใน
กระบวนการผลิต และเกิดต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ก็ได้น า
ปัญหาไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุ เพ่ือหาวิธีการแกไ้ขปรับปรุง โดย
เร่ิมจากการศึกษากระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่1:  แสดงกระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล 
 จากกระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนต์ดี เซล 9 
ขั้นตอนพบว่าหลังจากผ่านขั้นตอนการทดสอบการร่ัวของ  
เส้ือสูบ และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งให้ลูกคา้ (OP160) เส้ือ
สูบไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เกิดการร่ัว ส่งผลให้เกิด
ของเสียในกระบวนการผลิต ทั้ งน้ีของเสียดังกล่าวเกิดจาก
ขั้ นตอนเคลือบกาวประกอบปลั๊ก (OP150) และมีจ านวน             
ของเสีย ดงัตารางท่ี 2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2: จ านวนของเสีย (ตัว) ในกระบวนการผลิตเส้ือสูบ
เคร่ืองยนตดี์เซล และของเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อ
เยน็ (OP150) 

เดือน/ 
พ.ศ.2559 

ของเสียที่
เกิดขึน้ทั้งหมด 

ของเสียที่เกิด
จาก OP150 

ร้อยละของเสีย
จาก OP150 

กรกฎาคม 80 64 80 

สิงหาคม 57 46 80.70 
กันยายน 48 34 70.80 

 
6.  ผลการวจิัย 
     6.1  ผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

หลังการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ผงัก้างปลา มี
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา ดงัน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที ่2:  แสดงการวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนผงัเหตุและผล 

 จากรูปท่ี 2 แสดงรายละเอียดสาเหตุของปัญหาการร่ัว
ของเส้ือสูบ มีสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยการผลิตทั้ ง 4 ด้าน 
ได้แก่ คน (Man) เคร่ืองจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) 
และวิธีการท างาน (Method) และสาเหตุย่อยแต่ละสาเหตุได้
เกิดจากการระดมสมองของกลุ่มผูป้ฏิบติังานว่าปัจจยัการผลิต
ท่ีส่งผลต่อการเกิดของเสียมากท่ีสุด คือ เคร่ืองจกัร เน่ืองจากใน
กระบวนการผลิตเส้ือสูบส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติั
มากกว่าแรงงานคน เพ่ือควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตาม
เป้าหมายได ้ทั้งน้ีสาเหตุย่อยจากเคร่ืองจกัร ท่ีท  าให้เกิดการร่ัว
ของเส้ือสูบ ซ่ึงได้วิเคราะห์จากช้ินงาน ก็พบว่าลักษณะของ
ช้ินงานนั้ นมีการเคลือบกาวไม่เต็มรู ท  าให้ เกิดการร่ัวของ           
เส้ือสูบ ส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ส่วนสาเหตุ
ยอ่ยอ่ืนๆ เป็นสาเหตุท่ีไม่ปรากฎผลชดัเจนกบัช้ินงาน ดงันั้นจึง
ใชห้ลกัการ 5Why วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเคลือบ
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กาวไม่เต็มรู จากการท างานของเคร่ืองจกัร ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3:  แสดงการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยหลกัการ 
5Why 

สาเหตุ: การเคลอืบกาวไม่เตม็รู 
Why: 1 Station2 เคลือบกาวไม่เตม็รู 
Why: 2 วาลว์ควบคุมการเคลือบกาวไม่สามารถควบคุมปริมาณการ

จ่ายกาวได ้มีการจ่ายกาวน้อยไป มากไป   
Why: 3 วาลว์ควบคุมการเคลือบกาวเกิดการร่ัวในระบบการฉีดกาว 
Why: 4 มีอากาศเขา้ไปห้องวาล์วท าให้กาวแข็งตวัจึงท าให้ตวัปิด-

เปิด การจ่ายกาวติดขดั 
Why: 5 การออกแบบวาล์วควบคุมการเคลือบกาว และวัสดุที่

น ามาใชง้านไม่เหมาะสม 

 
     6.2  ผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามทฤษฎีความ
สูญเสีย 7 ประการ (Seven Waste)  

จากแนวคิดความสูญเสีย 7 ประการ ท่ีใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงงาน ได้มุ่งเน้นลดความสูญเสียจากผลิตภณัฑ์
บกพ ร่อ ง  (Defects Waste) เพ่ื อ ลดขอ ง เสี ย ท่ี เกิ ด ข้ึ น ใน
กระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล  

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเคลือบ
กาวไม่เต็มรู โดยหลักการ 5Why ผลท่ีไดคื้อ วาล์วและวสัดุท่ี
น ามาใชง้านไม่เหมาะสม จึงระดมสมองจากกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง และท าการศึกษากระบวนการผลิตของสายการผลิตท่ี
มีลกัษณะการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั พบว่า มีเคร่ือง OP170 ของ
สายการผลิตฝาสูบท่ีมีการท างานอดัปลัก๊โดยใชก้าว และไม่เคย
เกิดปัญหาการควบคุมการจ่ายกาวและลักษณะของวาล์วเป็น
แบบระบบปิดท าให้เน่ืองจากเป็นวาลว์แบบมาตรฐาน 
จึงไดท้  าการปรับปรุงวาลว์ควบคุมกาว ดงัรูปท่ี 3 โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง ดงัน้ี 

1. ออกแบบตวัยดึวาลว์  
2. ติดตั้งตวัยดึวาลว์  
3. แก้ไขโปรแกรมการท างานของเคร่ืองจักรให้

เหมาะสมกบัวาลว์ตวัใหม่ 
4. ทดสอบการท างานของวาลว์ 
5. ตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน 

6. เก็บขอ้มูลหลงัการปรับปรุง และบนัทึกผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3: แสดงการปรับปรุงวาลว์ควบคุมกาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4:  แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุงวาลว์ 
                ควบคุมกาว 
 

จากรูปท่ี 4 สามารถสรุปผลไดว้่า ก่อนการแกไ้ข 
ปรับปรุงมีของเสียเกิดข้ึนในขั้ นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเย็น 
(OP150) 34 ตัวต่อเดือน หลังการแก้ไขปรับปรุง ของเสียลด
เหลือร้อยละ 15 ตวัต่อเดือน ลดลงไป 19 ตัวต่อเดือน คิดเป็น 
55.88%   และสามารถลดปริมาณการใชก้าวในแต่ละเดือนลง 
ส่งผลต่อการลดตน้ทุนการผลิต ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่  4 :  แส ดงจ าน วนและต้น ทุนก ารใช้ก าว  ใน
กระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล  

เดือน/พ.ศ.2559 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
จ านวนกาว (หลอด) 48 62 70 30 
ตน้ทุนทั้งหมด(บาท) 121,776 157,294 177,590 76,110 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าหลังจากมีการแก้ไขปรับปรุงวาล์ว
ควบคุมกาว สามารถลดปริมาณการใช้กาวลง จากเดือน
กัน ย ายน  จ าน วน  7 0  ห ล อ ด  ต้ น ทุ น  1 7 7 ,59 0  บ าท                       
เหลือ 30 หลอด ตน้ทุน 76,110 บาท เป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติม
ในการลดต้น ทุนการผลิตในกระบวนการผลิต เส้ือสูบ
เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ย 
 
7.  อภปิรายผล 
 ผลจากการแกไ้ขปรับปรุงท่ีขั้นตอนการอุดรูน ้ าหล่อเย็น 
(OP150) ของเดือนตุลาคม พบว่าสามารถลดของเสียได ้            
55 .88 % จากจ านวนของเสี ยของเดิม  ซ่ึ งเป็นไปตามท่ี
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการแกไ้ขปรับปรุง  
 
           แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุงใน 
                       กระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตด์ีเซล 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที ่5:  แสดงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุงใน

กระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซล 
  
 จากผลการแกไ้ขปรับปรุงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของณฐพรรณ, เพญ็นภา และอรุณี (2554) ศึกษาการลดปริมาณ
ของเสียของแผนกพ่นสี บริษัทผลิตช้ินส่วนพลาสติก โดยใช้
แผนภูมิกา้งปลา และหลกัการ why why analasis เขา้มาช่วยใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด แลว้ด าเนินงานแกไ้ข 
ผลท่ีได้สามารถลดปริมาณของเสียของ จาก 37.5 % เหลือ
25.26 %  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศพงศ,์ ชชัวาลย ์และ
ตรีตรัย (2554) ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตของ
ท่อก๊าชไอเสียรถยนต์ ไดมี้การวิเคราะห์ปัญหาโดยใชแ้ผนภูมิ
พาเรตโตว้ิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนภูมิกา้งปลา และไดมี้การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยปรับปรุง  ผลจากการปรับปรุง
สามารถลดของเสียทั้งหมดไดจ้าก 9,378PPM เหลือ 8,666PPM  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการแกไ้ขปรับปรุงปัญหา
จากสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเพียงสาเหตุเดียว เน่ืองจากถูกจ ากัดด้วย
ระยะเวลาในการด าเนินการ แต่ย ังมีจ  านวนของเสียใน
กระบวนการผลิตเส้ือสูบเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีสูงอยู ่ดงันั้นการท า
วิจัยในอนาคตสามารถน าสาเหตุจากปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ไป
แกไ้ขปรับปรุง เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 8.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถมุ่งเนน้การลดความ
สูญเสียในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการท างานได้ จะสามารถเพ่ิมผลผลิต และเกิด
ประโยชน์มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือออกแบบระบบสารสนเทศ

ผ่านระบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆส าหรับสนับสนุน งาน

บริการสอบสวน ตรวจสอบการบริการรับฝากส่ิงของ บริษัท

ไปรษณียไ์ทย โดยมี การทบทวนเอกสารในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการท างานและขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ

ระบบท าการวิ เคราะห์ ความต้องการของผ้ ้ใช้งาน   User 

Requirement)  ค ว าม ต้อ งก าร ท่ี เป็ น ฟั งก์ ชัน ก ารท า งาน 

 Functional Requirement) โดยได้น าแนว คิ ดแล ะทฤษ ฏี ท่ี

เก่ียวข้อ งในเร่ืองของการวิ เคราะห์  และออกแบบระบบ

สารสนเทศมาใช ้คือ การเขียนแผนภาพกระแสขอ้ม้ล Data Flow 

Diagram (DFD)  ผลก ารศึกษ าพบว่ า ก ารออกแบบระบบ

สารสนเทศผ่านระบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆส าหรับ

สนับสนุน งานบริการสอบสวน ตรวจสอบการบริการรับฝาก

ส่ิงของ บริษทัไปรษณียไ์ทย ประกอบด้วย 6 ระบบงานย่อย คือ 

1.การเขา้ส่้ระบบ  2.การให้บริการล้กคา้ 3.การสอบสวนขอ้ม้ล 4. 

การออกรายงาน 5. การประเมินด้วยแบบสอบถาม และ 6.การ

จดัการขอ้ม้ลพ้ืนฐานของระบบ 

ค าส าคญั: การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ, งานบริการสอบสวน 

            
 
 

 
ABSTRACT 
                   This research aims to design the information 

systems via cloud computing for supporting investigation 

service of Thailand Post Company’s mailing service. The 

review of office documents which are related to the processes 

and procedures on designing analysis system of user 

requirement and functional requirement is made. The concept 

and theory involved analyzing and designing the information 

systems are used by drawing Data Flow Diagram (DFD). The 

result of this research found that designing the information 

systems via cloud computing for supporting investigation 

service of Thailand Post Company’s mailing service consisted 

of six sub systems which are logging in, customer service, data 

investigation, reporting, questionnaire evaluation and basic data 

management. 

Keywords:  Cloud computing,  Supporting investigation service 

1.บทน า 

         เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

พฒันาอยา่งกา้วกระโดดทุกสาขาอาชีพลว้นแลว้แต่น าเทคโนโลยี

สารสน เทศมาใช้ เพ่ื อพัฒนาประสิท ธิภ าพการท างานก็

เช่นเดียวกนัไดมี้การน าระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัทางไปรษณีย์
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ทัว่ประเทศไดมี้ฝ่ายรับฝากซ่ึงมีงานท่ีท าให้เกิดความล่าชา้จึงเป็น

ปัญหาในการปฏิบติังาน คือ การสอบสวนเก่ียวกบัการตรวจสอบ

หาต าแหน่งของพสัดุภณัฑท่ี์ส่งไปยงัปลายทาง ซ่ึงระบบงานเดิม

เป็นการส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ปสอบถามเก่ียวกบัพสัดุภณัฑ ์

ใชเ้วลาตรวจสอบแต่ละคร้ัง 3-5 วนัท าการ ท าให้เกิดความล่าชา้

ในการตรวจสอบ และไม่ไดมี้การบนัทึกลงไปในระบบงานท า

ให้สามารถเรียกด้ยอ้นหลังไม่ได้  ระเบียบค่้มือการปฎิบติังาน  

บ ริ ษั ท  ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ท ย  จ า กั ด ) 

                         จากท่ีกล่าวมานั้ นระบบการท างานเดิมของ

ไปรษณียมี์ความล่าชา้ในการส่งเอกสาร เพ่ือความรวดเร็วในการ

ปฏิบติังาน ทางผ้ว้ิจัยท าไดมี้ความคิดท่ีวิเคราะห์และออกแบบ 

ระบบสารสนเทศงานสอบสวนพัสดุภัณฑ์และงานบริการ

ไปรษณีย ์เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบติังานของฝ่ายรับฝากของ

ไปรษณีย์ ท่ีจะสามารถสอบสวนงานบริการต่างๆภายใน

ระยะเวลา ๑ ว ันท าการและจัดท าการเก็บข้อม้ล เข้าไปใน

ฐานข้อม้ลของไปรษณีย์ เพ่ือต้องการตรวจสอบและเรียกด้

ยอ้นหลงัได ้

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 

การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือออกแบบระบบสารสนเทศ

ผ่านระบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆส าหรับสนับสนุน งาน

บริการสอบสวน ตรวจสอบการบริการรับฝากส่ิงของ บริษัท

ไปรษณียไ์ทย 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

        3.1 วงจรชีวิตการพฒันาระบบ 

                     วงจรการพัฒนาระบบ หรือท่ีนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า 

SDLC เป็นวิธีการท่ีนกัวิเคราะห์ระบบใชใ้นการพฒันาระบบงาน 

เพ่ือท่ีจะใช้เรียงล าดับเหตุการณ์หรือกิจกรรม ท่ีจะต้องกระท า

ก่อนหรือกระท าในภายหลงั เพ่ือท่ีจะช่วยให้การพฒันาระบบงาน

ท าได้ง่ายข้ึน ซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบจะต้องท าความเข้าใจให้

ชดัเจน ถ้กตอ้งว่าในแต่ละขั้นตอนนั้น จะตอ้งท าอะไร ท าอยา่งไร 

เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปวงจรการพฒันาระบบ

จะมีก ารท างาน เป็นขั้ นตอน ต่ างๆ  ในแต่ละขั้ น ตอนจะ

ประกอบด้วยรายละเอียดของการท างานหลายอย่าง รวมทั้ ง

ก  าหนดเป้าหมายของการท างานของแต่ละขั้นตอน และจะตอ้ง

แสดงความกา้วหน้าของโครงการท่ีไดก้ระท าในแต่ละขั้นตอน

ดว้ย โดยจะตอ้งมีการท ารายงานเพ่ือแสดงผลการท างานในแต่ละ

ขั้นตอน เพ่ือเสนอให้ผ้บ้ริหารพิจารณาตดัสินใจว่า จะด าเนินการ

ในขั้นตอนต่อไปของการพฒันาระบบ หรือเปล่ียนทิศทางของ

การท าโครงการนั้นหรือไม่ หรือหากขั้นตอนการพฒันาระบบใน

ขั้นตอนใดยงัไม่ชดัเจนเพียงพอท่ีจะท าให้ผ้บ้ริหารตดัสินใจไดก้็

อาจจะต้องให้นักวิเคราะห์ระบบกลบัไปศึกษารายละเอียดของ

การท างานในขั้ นตอนก่อนหน้านั้ นอีก จนกว่าผ้ ้บริหารจะ

สามารถตดัสินใจได ้      วงจรการพฒันาระบบจะแบ่งออกเป็น 

 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

             วงจรการพฒันาระบบ หรือท่ีเรียกว่า SDLC ในการ

พฒันาระบบ มกัจะนิยมจดัท าเป็นโครงการท่ีเรียกว่า การจดั

โครงการ  Project Management) จะมีการวางแผนการท างานเป็น

ขั้นตอนต่างๆ รวม 7 ขั้นตอน เร่ิมตน้จากขั้นตอนการก าหนด

ปัญหา การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การวเิคราะห์

ระบบ การออกแบบระบบ การสร้างหรือการพฒันาระบบหรือ

พฒันาระบบ 

     1. การก าหนดปัญหา       2. การศึกษาความเป็นไปได ้

     3. การวิเคราะห์ระบบ     4. การออกแบบระบบ 

     5. การสร้างระบบ           6. การติดตั้งระบบ SDLC 

     7. การประเมินและการบ ารุงรักษาระบบ 

                   3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

    3.2.1 การวิเคราะห์  Analysis)  
    เร่ิมเขา้ส่้ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเร่ิม
ตงัแต่การศึกษาระบบการท างานของธุรกิจนั้นในกรณี ท่ีระบบ
เราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอย้่แลว้จะตอ้งศึกษาว่าท างาน
อย่างไร เพราะเป็นการยากท่ีจะออกแบบระบบใหม่โดยท่ีไม่
ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไรหรือธุรกิจด าเนิน การอย่างไร 
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หลงัจากนั้นก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ ซ่ึงนักวิเคราะห์
ระบบจะต้องใช้ เทคนิคในการเก็บข้อ ม้ล   Fact-Gathering 
Techniques) ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอย้ ่ตรวจสอบวิธีการท างาน
ในปัจจุบัน สัมภาษณ์ ผ้ใ้ช้และผ้จ้ ัดการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ระบบ เอกสารท่ีมีอย้่ ไดแ้ก่ ค่้มือการใชง้าน แผนผงัใชง้านของ
องคก์รรายงานต่างๆท่ีหมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการท างาน
ในปัจจุบนัจะท าให้นกัวิเคราะห์ระบบร้้วาระบบจริงๆท างาน 

   3.2.2การออกแบบ  Design)  
   ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะ
น าการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์
การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ด้วย  ถ้ามี
หรือเป็นไปได้)หลังจากนั้ นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพ
ต่างๆ ท่ีเขียนข้ึนในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพ
ล าดบัขั้น  แบบตน้ไม)้ เพ่ือให้มองเห็นภาพลกัษณ์ท่ีแน่นอนของ
โปรแกรมว่ามีความสัมพนัธ์กนั อยา่งไร และโปรแกรมอะไรบา้ง
ท่ี จะตอ้งเขียนในระบบ หลงั จากนั้นก็เร่ิมตดัสินใจว่าควรจะจดั
โครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเช่ือมระหว่างโปรแกรม
ควรจะท าอย่างไรในขั้นตอนการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ระบบ
ตอ้งหาว่า "จะตอ้งท าอะไร  What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบ
ตอ้งร้้ว่า จะตอ้งท าอยา่งไร  How) ในการออกแบบโปรแกรมตอ้ง
ค านึงถึงความปลอดภัย  Security) ของระบบด้วย เพ่ือป้องกัน
การผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

          3.3  คลาวคค์อมพิวเตอร์ต้ิง  

 Cloud Computing[1]   คือการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวนมากมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกลุ่ม 
Cloud อาจไม่จ าเป็นต้องติดตั้งอย้่ในสถานท่ีเดียวกัน แต่อาจมี
การเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายส่ือสารความเร็วส้ง และท่ีส าคญัก็คือ
บรรดาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเองน้ีอาจไม่จ าเป็นมีฮาร์ดแวร์
และระบบปฏิบติัการเหมือนกนัไปทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ใน
กลุ่ม Cloud หน่ึงๆ อาจมีทั้งเคร่ืองแม่ข่าย เคร่ืองพีซี และเคร่ือง
แอปเปิล  หรือมองอีกมุมหน่ึง  ระบบปฏิบัติการ  (Operating 
System หรือ OS) ท่ีใช้อาจมีอย้่หลายชนิด เป้าหมายของการน า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนัเช่นน้ี ก็เพ่ือจะดึงพลงัในการ
ประม วล ผล  (Processing) ขอ งค อม พิ ว เต อ ร์ทั้ งห มดม า
ประสานกนั เพ่ือน าไปใชจ้ดัการงานประมวลผลใหญ่ๆ ท่ีแต่เดิม
อาจตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์คุณภาพส้ง ตน้ทุนมหาศาล แต่กบั

เทคโนโลยี Cloud Computing แล้ว ผ้ล้งทุนสามารถลดต้นทุน 
และหันมาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ราคาประหยดัมาท างานร่วมกนั
แทน ซ่ึงมีค าท่ีเก่ียวขอ้งอีก คือ  
• Cloud Provider [2]  หมายถึงผ้ใ้ห้บริการระบบ Cloud  
• Cloud Storage คือสถานท่ีเก็บทรัพยากรส าหรับระบบ Cloud  
 

ส าหรับ  Cloud Computing แล้ว  ผ้ ้ใช้ไม่จ  าเป็นต้อง

สนใจเลยว่าระบบหลังบา้นจะท างานอย่างไรประกอบไปด้วย

ทรัพยากร  (resource) อะไรบ้าง  ผ้ ้ใช้แค่ระบุความต้องการ 

(requirement) จากนั้นบริการ(service) ก็เพียงให้ผลลพัธ์แก่ผ้ใ้ช ้

[3] ส่วนบริการจะไปจัดการกับทรัพยากรอย่างไรนั้ นผ้ใ้ช้ไม่

จ  าเป็นตอ้งสนใจ สรุปไดว้่า ผ้ใ้ชม้องเห็นเพียงบริการซ่ึงท าหนา้ท่ี

เสมือนซอฟต์แวร์ท่ีท  างานตามโจทย์ของผ้ใ้ช้  โดยท่ีผ้ใ้ช้ไม่

จ  าเป็นตอ้งรับทราบถึงทรัพยากรท่ีแทจ้ริงว่ามีอะไรบา้งและถ้ก

จดัการเช่นไร หรือไม่จ าเป็นตอ้งทราบว่าทรัพยากรเหล่านั้นอย้่ท่ี

ไหน  Cloud Computing นั้ นมาจากค าว่ า  Cloud ซ่ึ งหมายถึ ง

สัญลักษณ์แทน Internet และ Computing หรือการประมวลผล 

เม่ื อน าค าว่ า  Cloud และ  Computing มารวมกัน ก็ คื อ  ก าร

ประมวลผลผ่าน  Network หรือ  Internet โดยท่ีผ้ใ้ห้บริการจะ

จัดเตรียมทรัพยากร ส าหรับการประมวลผลและการจัดการ 

ผ้ใ้ชบ้ริการเพียงเขา้ไปซ้ือหรือเช่าใชบ้ริการเท่าท่ีตอ้งการใช ้โดย

ไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองการจดัการ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ

ขยายตวัของระบบ, ความเสถียรภาพของระบบ หรืออ่ืนๆ 

4.วธิีการด าเนินการวจิัย 

                 การด าเนินการวิจยัเร่ืองการออกแบบระบบมีดงัน้ี 
                 4.1 การศกึษาขอ้ม้ลและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ขอ้ม้ลทฤษฎีการวิเคราะห์ออกแบบระบบ การจดัเก็บขอ้ม้ล
ระบบคราวค์อมพิวต้ิง โดยจดัเก็บรวบรวมขอ้ม้ลต่างๆเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางวิเคราะห์และออกแบบ  
                4.2 สัมภาษณ์ผ้ใ้ช้งานและ ระบบ แล้วรวบรวมและ
สรุปขอ้ม้ลท่ีน าไปใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   
                4.3  ท  าการวิเคราะห์ ความต้องการของผ้เ้ช่ียวชาญ
ระบบสารสนเทศและ ผ้ใ้ชง้าน (User Requirement) เพ่ือเป็นการ

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

337



ก าหนดคุณสมบัติ ท่ีต้องการให้รวมอย้่ในระบบใหม่ท่ี เป็น
ฟังกช์ัน่การท างาน ส าหรับผ้เ้ช่ียวชาญระบบสารสนเทศ จะบอก
ถึงด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง และโดยส่วนใหญ่ ผ้ใ้ช้ระบบท่ีเป็น
เจ้าหน้ า ท่ี ไปรษ ณี ย์ เป็น บุคคล ท่ี ไม่ มีความ ร้้ด้านระบบ
สารสนเทศ แต่สามารถระบุรายละเอียดความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานท่ีด าเนินการอย้ด่งัน้ี  
                 4.4   ความต้องการของระบบด้าน เทคนิค ของ
ผ้เ้ช่ียวชาญระบบ จะมีลกัษณะขั้นตอนการออกแบบการท าขอ้ม้ล
เข้า การเก็บข้อม้ลในฐานข้อม้ล การเขียน โปรแกรม การ
ออกแบบการรายงานข้อม้ล การใช้ติดต่อผ้ใ้ช้ภายนอก (User 
interface) เช่น 
        -    ระบบจะมีการเก็บข้อม้ลลงฐานข้อม้ลผ่านระบบกลุ่ม

กอ้นเมฆ (Cloud Computing) 
       -     ระบบจะมีการออกแบบการเขา้ขอ้ม้ล  
      -      ระบบจะมีการออกแบบการออกรายงาน          
                 4.5  ความตอ้งการท่ีเป็นฟังก์ชัน่การท างาน ของผ้ใ้ช้
ระบบท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีไปรษณีย (์ Functional Requirement ) โดย
มีลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็น ขั้นตอนการท างานตั้งแต่ขอ้ม้ลตน้ทาง 
ขอ้ม้ลกลางทาง ขอ้ม้ลปลายทาง ท่ีด าเนินการอย้่ เช่น 

- ระบบจะท าการเก็บข้อ ม้ล ล้ กค้า ท่ีท  าการสอบ
สอบสวนกรณีของหาย 

- ระบบตอ้งส่งขอ้ม้ล กลางทางและปลายทาง 
- ระบบออกรายงานการสอบสวนของหายได ้
- ระบบออกรายงานสรุปให้ล้กคา้ได ้

 
           4.6  ออกแบบระบบสารสนเทศการประมวลผลบนกลุ่ม
เมฆ 
           โดยท าการรวมรวมความตอ้งการและวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบใหม่ เพ่ือสอดคล้องความต้องการของผ้ใ้ช้
อย่างแทจ้ริง โดยการน าเสนอการออกแบบระบบใหม่ เพ่ือเขา้
ไปช่วยในการพฒันา ของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และระบุถึงความ
ตอ้งการ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิมากข้ึนกว่าเดิม 
 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

            4.7 ออกแบบระบบระบบสารสนเทศการประมวลผล 

บนกลุ่มเมฆ โดยน าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศเทศมาดงัน้ี  

                  -  การเขียนแผนภาพรวมการติดต่อระบบโดยรวม  

Context Diagram       -  การเขียนแผนภาพกระแสขอ้ม้ล Data 

Flow Diagram  

5. ผลการวิจยั 

                   ผ้ว้ิจยัไดท้  าการออกแบบระบบสารสนเทศการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆเพ่ือสนบัสนุนงาน  บริการสอบสวน 
ตรวจสอบบริการรับฝากส่ิงของ บริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั ท่ีจะ
มาช่วยในการจดักระบวนการท างานใหม่ แสดงไดด้งัน้ี 
                    5.1  การออกแบบ-  การเขียนแผนภาพรวมการ 
ติดต่อระบบโดยรวม  Context Diagram  แสดงในร้ปท่ี 1 
     
 ร้ปท่ี 1 การเขียนแผนภาพรวมการติดต่อระบบ 

 

 

 

 

 

     พนกังาน ผ้ด้้แล

ระบบ 

 

0 
ระบบสารสนเทศการประมวลผลบนกลุ่ม
เมฆเพื่อสนบัสนุนงานบริการสอบสวน

ตรวจสอบบริการรับฝากส่ิงของ 
 บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดั 

 

รหัสผ้ใ้ช ้/ รหัสผา่น 

รายละเอียดพนกังานสอบสวน 
รายละเอียดขอ้ม้ลการสอบสอน 

รายละเอียดล้กคา้ 

รหัสผ้ด้้แลระบบ / รหัสผ่าน 

รายละเอียดขอ้ม้ลการสอบสวน 

ขอ้ม้ลพนกังานสอบสวน 
ขอ้ม้ลผ้ใ้ช ้

ขอ้ม้ลการผลสอบสวน 
ขอ้ม้ลล้กคา้ 

ขอ้ม้ลผ้ด้้แล/พนกังานสอบสวน 

         ขอ้ม้ลการการสอบสวน 
  ขอ้ม้ลรายงานแบบสอบสวน 
ขอ้ม้ลล้กคา้ 

รายละเอียดพนกังานสอบสวน 

   รายละเอียดรายงานการสอบสวน 
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1. 

เขา้ส่้
ระบบ 

   พนกังาน 
ขอ้ม้ลพนักงาน 

แฟ้มขอ้ม้ลพนกังาน 

แฟ้มขอ้ม้ลผ้ด้้แล 
ขอ้ม้ลผ้ด้้แล 

ขอ้ม้ลพนักงาน 

 
2. 

ล้กคา้ 

รายละเอียดล้กคา้ 

          ขอ้ม้ลล้กคา้ 

     ผ้ด้้แล

ระบบ 

ขอ้ม้ลล้กคา้ 

รายละเอียดผ้ด้้แลระบบ 
ขอ้ม้ลพนักงาน 

แฟ้มขอ้ม้ลล้กคา้ 

แฟ้มขอ้ม้ลล้กคา้ ขอ้ม้ลล้กคา้ 

ขอ้ม้ลล้กคา้ 

 3.การ
สอบสวน 

รายละเอียดการสอบสวน 

แฟ้มขอ้ม้ลการสอบสวน 

ขอ้ม้ลการสอบสวน 

 
4. 

ออกรายงาน 
ขอ้ม้ลรายงาน 

รายละเอียดรายงาน 
แฟ้มขอ้ม้ลล้กคา้ 

ขอ้ม้ลล้กคา้ 
แฟ้มขอ้ม้ลการสอบสวน 

 
5. 

แบบสอบถาม 

รายละเอียดแบบสอบถาม 
ขอ้ม้ลแบบสอบถาม 

ขอ้ม้ลตอบแบบสอบถาม 
ขอ้ม้ลตอบแบบสอบถาม 

แฟ้มขอ้ม้ลตอบแบบสอบถาม 

ขอ้ม้ลแบบสอบถาม 

รายละเอียดตอบแบบสอบถาม 

 
6. 

จดัการ
ขอ้ม้ล 

รายละเอียดขอ้ม้ลการสอบสวน

อบรม 
ขอ้ม้ลบนัทึกจดัการการสอบสวน 

ขอ้ม้ลจดัการการสอบสวน 

ขอ้ม้ลจดัการการสอบสวน 
แฟ้มขอ้ม้ลการสอบสวน 

5.2  การออกแบบ-  การเขียนแผนภาพกระแสขอ้ม้ล Data Flow  

  Diagram  แสดงในร้ปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้ปท่ี 2 การเขียนแผนภาพกระแสขอ้ม้ล Data Flow Diagram 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

             จากการศึกษาการวเิคราะห์และออกแบบ ระบบ เพ่ือช่วยในการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิม โดยการน าเทคโนโลย ีการเก็บขอ้ม้ลกลุ่ม

กอ้นเมฆ เขา้มาพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนของแต่ละฝ่ายได ้ดงัน้ี 

- ลดขั้นตอนการส่งขอ้ม้ล การท างานของขอ้ม้ลจาก 5 

วนัท าการเป็น 1 วนัท าการ 

- การสร้างมาตรฐานในกระบวนการท างานของระบบ

สอบสวนงานไปรษณีย ์

- สามารถเก็บข้อม้ลล้กค้าได้ทันทีและตรวจสอบได้

ทนัทีในช่วงเวลา นั้นๆ  

- ข้อ ม้ลถ้กเก็บในระบบก้อนเมฆเป็นท่ี เดียว ไม่ มี

ความคลาดเล่ือน 

                  ข้อเสนอแนะ  

                   องค์กรท่ีน า ระบบอัจฉริยะผ่านคลาวด์คอมพิวติง

ควรเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

             หลังจากท าการพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ควรจัดท า

ค่้มือผ้ใ้ชง้าน เม่ือเปล่ียนแปลงบุคลากร หรือท างานทดแทนกนั

ผ้ท่ี้ท  างานทดแทนสามารถใชค่้้มือได้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จดัการคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ
และพนักงานในองค์การของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ จ  านวน 
420 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เชิง
อนุมานและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจค้าปลีก ผลการวิจัยพบว่า  เทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์
ทางตรงต่อการบริหารจัดการคลงัสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่และเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์ทางออ้ม
ผ่านความพึงพอใจไปสู่การบริหารจัดการคลังสินค้าท่ี มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  จากผลของค่าทางสถิติ
และการวิจัยได้พัฒนาข้ึนมาเป็น พีอาร์ทีเอส โมเดล (PRTS 
Model) เพ่ือ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ท่ี มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจสมยัใหม่  
 
ค าส าคญั: รูปแบบ  การบริหารจดัการ คลงัสินคา้ ประสิทธิภาพ
ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the 
factors toward the performance related to use technology for 

an efficient warehousing management model in modern trade 
business. Sampling groups are composed of 420 samples in 
business managers, assistant managers and  staffs in modern 
trade organizations.  Data were collected by using a 
questionnaire and analyzed using descriptive and inferential 
statistics and the structural equation model (SEM) in order to 
develop an efficient warehousing management model in 
modern trade business.  The findings reveal that the factor of 
technology are significantly directly related to the efficient 
warehousing management in modern trade business and 
indirectly via satisfaction thru modern trade business. Both 
are directly and indirectly.  As a result of the test statistics 
and research, a PRTS Model is developed for an efficient 
warehousing management in modern trade business. 
 
Keywords: Model  Management  Warehousing  Efficient  
Modern Trade Business  
 

1.   บทน า 
ปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีก 

เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตสูงมาก เน่ืองมาจากธุรกิจคา้ปลีกเป็น
ธุรกิจกระแสเงินสดซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บเครดิตจาก
ผูข้าย ในขณะเดียวกันการขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับลูกค้า
และสามารถสร้างฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนมาไดโ้ดยใชร้ะยะเวลา
สั้นอนัส่งผลให้ธุรกิจคา้ปลีกมีพฒันาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
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ด้วยรูปแบบและโครงส ร้ างให้ มีค วามทันสมัย  ความ
สะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน [1]สุจินดา เจียมศรีพงษ์ , 
(2553-2554: 1) ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากร้านค้า
ปลีกแบบดั้ งเดิมเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  จาก
ร้านค้าป ลีก ร้าน เดียว เป็น ร้านค้าเค รือ ข่าย (Chain Store 
Retailing) และร้านค้าปลีกท่ีเป็นของคนไทยบริหารโดยคน
ไทยเป็นร้านคา้ปลีกท่ีมีเจา้ของและผูบ้ริหารเป็นชาวต่างชาติ
เกือบทั้งส้ิน[2] มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,(ออนไลน์) 
โดยคนไทยจะเหลืออยู่ เพียงบางแห่งเท่านั้ นซ่ึงจากการท่ี
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติไดใ้ห้ความสนใจท่ีเขา้มาลงทุนใน
ธุรกิจค้าปลีกของไทยมากข้ึนนั้ นนับไดว้่า เป็นข้อดีประการ
หน่ึง คือธุรกิจค้าปลีกในไทยจะไดรั้บเทคโนโลยีและความรู้
ใหม่ๆ มาพฒันาและปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ในขณะท่ีการบริหารงานและผู ้ถือหุ้นโดยคนไทยอาจไม่
สามารถปรับตวัไดท้นัตามภาวะของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
รวมถึงความส าคัญของคลังสินค้าและได้ท  าการยกระดับ
คลังสินค้าโดยการน าระบบจัดการคลังสินค้า  (Warehouse 
Management System: WMS) ซ่ึ ง เป็ น ร ะบ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพ่ือช่วยเหลือในการจดัการคลงัสินคา้มาใชช่้วยใน
การเก็บขอ้มูลและจดัการบริหารงานภายในคลงัสินคา้ โดยเน้น
ไปท่ีการจัดการทางกายภาพและการควบคุมกระบวนการ
ท างานซ่ึงช่วยลดจ านวนพนักงาน ภาระงานเอกสาร การเก็บ  
วิ เคราะห์ ข้อ มูลและการวางแผนทรัพยากร [3]วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์, (ออนไลน์)  มาใชเ้พ่ือให้การท างานภายใน
หน่วยงานมีความถูกตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและสามารถ
ตรวจสอบไดเ้พ่ือช่วยให้การปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้และ
การบริหารสต็อกให้ เป็นไปโดยอัตโนมัติมีความถูกต้อง 
รวดเร็วและแม่นย  ามากข้ึนสามารถด าเนินการผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยงานท่ีใช้กระดาษ 
(Paperless) ซ่ึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็น
เคร่ืองมือในการผลกัดนัความส าเร็จ เร่ิมจากกระบวนการผลิต 
การจัดการต้นทุน การบริการลูกค้าเป็นกระบวนการธุรกิจ 
(Business Process) การใช้กระบวนการธุรกิจจะต้องมีการ
ประสานกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้ง

มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือให้
บรรลุเป้าหมายซ่ึงเป้าหมายการบริการลูกคา้คือ ความพึงพอใจ
ของลูกคา้รวมทั้งกระบวนการส าคญัในการจดัการระบบขอ้มูล
ของลูกค้า ดังนั้ นผูบ้ริหารควรให้ความสนใจต่อการบริหาร
จดัการในดา้นต่างๆ ให้มีมาตรฐานและสร้างความแตกต่างมาก
ยิง่ข้ึน คลงัสินคา้นบัว่ามีความส าคัญและบทบาทอยา่งมากโดย
ถือว่า การจดัการคลงัสินคา้เป็นเคร่ืองมือซ่ึงท าให้เกิดการลด
ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจรวมทั้ งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า[4] ฐาปนา บุญหล้าและนงลักษณ์  นิมิต
ภูวดล, (2555:122) ส่ิงส าคญัคือ การบริการด้วยความรวดเร็ว
เพ่ือลดเวลาการท างาน ความถูกตอ้งแม่นย  า การเพ่ิมผลผลิต
และการลดปัญหาภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั ธุรกิจ
คา้ปลีกต่างมุ่งเน้นเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
หลากหลายตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าใน
ลักษณะของการบรรจุ (Packaging) การบรรจุใหม่ (Repack) 
การบรรจุภณัฑ์ส่วนควบเขา้ดว้ยกนักบัตวัสินคา้กรณีตอ้งการ
ส่งเสริมการขาย การเป็นหน่วยสุดทา้ยส าหรับขั้นตอนการผลิต
ในด้านการประกอบหรือซ่อมบ ารุงเก่ียวกับสินค้า [5]ชุติระ 
ระบอบ, (2553:176) การปกป้องสินค้าให้คงสภาพเดิมมิให้
ได้รับอันตรายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้า 
ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมกัพบในคลงัสินคา้คือ การบริหาร
จดัการขอ้มูลในคลงัสินค้าซ่ึงข้อมูลเป็นส่ิงส าคญัมาก พบว่า 
การจัดส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลามาจากสาเหตุอันหลากหลาย 
เช่น การเปล่ียนแผนการผลิต การขาดทรัพยากรการผลิต แต่ส่ิง
ท่ีส าคญัคือ การบริหารจดัการคลังสินค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  
การจัดการคลังสินค้านับว่า เป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
ประเทศซ่ึงหลายธุรกิจได้ให้ความส าคัญ ต่อการจัดการ
คลงัสินคา้ เพราะนับวนัความส าคญัของการจดัการคลงัสินคา้
จะเพ่ิมมากข้ึนและเป็นดชันีช้ีวดัความส าเร็จในระยะยาวของ
องคก์ารต่อไป 
 
1.1   วตัถุประสงค์ 
1.1.1  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจดัการคลงัสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
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1.1.2  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้าท่ี มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 
2. กรอบความคิดในการวิจัย จากทฤษฎีการบริหารจดัการเป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมของการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยการวางแผน การจดัองคก์าร การ
สั่ งก ารและก ารควบ คุมขอ ง  Fayol (1805-1925) Drucker 
(1909-2005) ว่าการบริหารเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัมนุษย ์ในการ
น าความสามารถมาร่วมกนัเพ่ือผลิตผลงานและเป็นศิลปะใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น[6] Millet (1954:15) 
ว่าประสิทธิภาพในมุมมองของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการโดย
เช่ือว่าประสิทธิภาพเป็นผลงานซ่ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
มวลมนุษยแ์ละไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังานนั้ น ความพึง
พอ ใจขอ งคน  (Satisfaction) ต าม [7] Peterson & Plowman 
(1950:7) ว่า ประสิทธิภาพเป็นการลดตุนทุนในการผลิตโดย
ผลิต สินค้าและบ ริก ารอย่างมี คุณภาพ  มีป ระสิท ธิผล 
ความสามารถในการผลิต (Competence and Capability) ซ่ึง
สรุปไดว้่า  ประสิทธิภาพทางดา้นธุรกิจมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อยู่  5 ประการไดแ้ก่ ตน้ทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการ 
[8]ธนิ ต  โส รัตน์  (2552:3-4) ค วาม มีประ สิท ธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผลของการจดัการคลงัสินคา้อนัเป็นผลของตน้ทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงกับปริมาณสินค้าท่ีเก็บในคลังโดยมีปัจจัย
ดา้นเวลา ปริมาณสินคา้และการเงินมาเก่ียวขอ้งเพ่ือสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้า จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ได้น ามา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 
 
กรอบแนวคดิ 
     ตวัแปรตน้              ตวัแปรคัน่กลาง           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 
3. วธิีด าเนินการวจิัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง      
ประชากร คือองคก์รธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีครอบคลุมธุรกิจ 
ลกัษณะเฉพาะคือ ร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท จ านวน 3,165  
แห่งและมีบุคลากรจ านวน 6,329 คน  [9]ส านกังานสถิติแห่ง 
ชาติ, (2559).        กลุ่มตวัอยา่ง  การก าหนดกลุ่มขนาดตวัอยา่ง  
(Sample size) ประมาณ 20 เท่าของตวัแปร [10] สุภมาส องัศุ
โชติและคณะ, (2554:38) ในการศึกษาคร้ังน้ีในโมเดลมีจ านวน 
21 ตัวแปร ดังนั้ นจะได้ขนาดตวัอย่าง 420 ตัวอย่าง เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะไดจ้ากบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
อยู่ในร้านค้าปลีกสมยัใหม่หรือร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท 
โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ น่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก(Convenience Sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
ถือเอาความสะดวกหรือง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั
[11]บุญชม ศรีสะอาด, (2535:41) และเป็นการเลือกตวัอย่างท่ี
ผูว้ิจยัเลือกตวัอย่างเองจากประสบการณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
งานวิจยั[12] สุรพล กาญจนจิตรา, (2551:41) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย                                         
เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดส้ร้าง
ข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆและกรอบแนวคิดและขอ
ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
แบบสอบถามโดยเป็น 4  ขั้นตอนดงัน้ี                                
ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง            
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกซ่ึง
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert 
scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากร
องคก์าร เทคโนโลยแีละตวัแปรคัน่กลางเก่ียวกบัความพึงพอใจ        
ตอนท่ี 3  แบบสอบถามตวัแปรตาม เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

ปัจจยัส่วน
บุคคล 

ทรัพยากร
องคก์าร 

เทคโนโลย ี
 

ความ 
พึงพอใจ 
 

รูปแบบการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้ท่ี
มีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่   

ตน้ทุน  
เวลา  
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คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในดา้น 
ตน้ทุนและคุณภาพ                             
ตอนท่ี 4  เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น   
                      
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการในการสร้างและ
ทดสอบเคร่ืองมือคือ แบบสอบถามตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามให้มีจ  านวนเท่ากับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3.2  การน าแบบสอบถามให้ผูต้อบกรอกขอ้มูล ด้วยการน า
แบบสอบถามให้กบัผูต้อบดว้ยการอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าท่ี
จ  าเป็น ผูต้อบจะตอ้งกรอกแบบขอ้ค าถามเองแลว้จะกลบัไปรับ
แบบขอ้ค าถามท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ในวนัท่ีก าหนดหรืออาจรอรับ
กลับในวนัเดียวกันซ่ึงจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีกรอกแลว้ 
3.3.3 ระยะเวลาของการไดรั้บแบบสอบถาม ในการติดตามผล
การส่งและรับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 4 สัปดาห์ 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส าหรับ
การวิ เคราะห์ข้อมูลและใช้การวิ เคราะห์ เน้ือหา (Content 
analysis) ส าห รับการเรียบเรียงข้อ เสนอแนะจากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้การวิ เคราะห์
แนวคิด  (Conceptual analysis) เพ่ือน ามาอภิปรายผล  การ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุ เส้นทางความสัมพนัธ์ (Path Analysis) เพ่ือ
หาผลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร  การวิเคราะห์โมเดล
สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือค้นหารูปแบบการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 
4. สรุป 
ผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 
420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุอยู่
ในช่วง 21-25 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 49.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 
82.4  มีระดบัการศึกษาระดบัม.6และปวช.ร้อยละ 48.8  ท  างาน
ต าแหน่งเป็นพนกังาน ร้อยละ 78.8 และมีประสบการณ์ในการ

ท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5  ตามล าดับและจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ทรัพยากรองค์การ เทคโนโลยี ความพึงพอใจและการบริหาร
จดัการคลังสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
พบว่า ทรัพยากรองค์การอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 แล ะส่ วน เบ่ี ยง เบนมาตรฐาน เท่ ากับ  0.548 ระดับ
เทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.604 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.565 การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.644
ตามล าดบั  
 

 
 

ภาพที ่ 2  แสดงเส้นทาง (Path Model) การบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

การวิเคราะห์แบบเส้นทางแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร โดยจะพบแต่ค่าท่ีปรากฏบนเส้นตรงท่ีแสดงน ้ าหนักความ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ตวัแปร เช่น ระหว่างตวัแปร เทคโนโลยี(Te) 
มี ค่ า 0.07 ไปสู่ การบริหารจัดการท่ี มีประสิทธิภาพ(Ma) ค่ า
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นค่าความสัมพันธ์ทางตรง และส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยี(Te) ไปสู่ความพึงพอใจ(Sa) มีค่า 
0.31 เป็นค่าสัมพันธ์ทางอ้อมเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการท่ีมี
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ประสิ ทธิ ภาพ(Ma) เท่ ากับ  0.44  และผลจากการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ทางอ้อมของตัวแปรในการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง แสดงให้ เห็นว่าการบริหารจัดการคลังสินค้าท่ี มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม จาก
ตวัแปรแฝงอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางตรงไปสู่ การบริหารจัดการ
คลังสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่และทางอ้อมจากอิทธิพลความ
พึงพอใจไปสู่การบริหารจดัการคลงัสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
ซ่ึงผูว้ิจยัได้พฒันาเป็น พีอาร์ทีเอส โมเดล (PRTS Model) เพ่ือ
เป็นรูปแบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจสมยัใหม่ 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง ท่ีได้ให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน าและขอ้คิดต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ขอขอบพระคุณอาจารยพ์ชันี จันทร์น้อย ผูอ้  านวยการส านัก
วิชาบริหารการบิน ท่ีไดก้รุณาส่งเสริมให้ไดรั้บการสนับสนุน
ดา้นเงินทุนวิจยัและวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นครพนมท่ีให้การสนบัสนุนทุนวิจยัในคร้ังน้ี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคยีวเซร่า ของผู้ประกอบการ 
ในเขตจังหวัดชลบุรี กรณ ีศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด 

Factors that affected the decision on purchasing kyoceracopier of the entrepreneurs 
in Chon Buri province: a case study of Methanon office products Co., Ltd. 
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บทคดัย่อ 
ก ารว ิจ ยัค ร้ั ง นี้ ม ีว ตั ถ ุป ระส งค ์เพ่ื อ ศึกษ าและ

เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร
เคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษา
ของบริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดั จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนองค ์กรประชากรไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขต
จงัหวดัชลบุรีท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารกบับริษทั เมธา
นนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดัจ านวน 70 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั
พบว่า  1)ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร
เคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษา
บริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดัในภาพรวมและ
รายดา้นทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากโดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์รองลงมาคือด้าน
กระบวนการให้บริการด้านบุคลากร ด้านกายภาพด้านราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด2) ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดั
ชลบุรีที ่ม ีประเภทกิจการ และระยะเวลาท่ีด าเนินกิจการ
ต่างกนั  เลือกปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อเคร่ืองถ่าย
เอกสารของบริษทัเมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดั ใน

ภาพรวมต่างกนัส่วนผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรีที่มี
ประเภทธุรกิจ และขนาดของกิจการต่างกนั เลือกปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารของบริษทัเมธา
นนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดั ในภาพรวมไม่ต่างกนั 
 
ค าส าคญั :การตดัสินใจ, การเลือกซ้ือ, ผูป้ระกอบการ 

 
Abstract 

This study aimed to study and to comparethe 
factors that affected the decision on purchasing KYOCERA 
copier of the entrepreneurs in Chon Buri province: A case 
study of Methanon office products Co., Ltd.that were 
categorized by the organizational factors.The population of this 
study consisted of 70 entrepreneurs. The instrument of the data 
collection was a questionnaire; it valued the index of item-
objective congruence: IOC between 0.67-1.00 and the overall 
reliability of 0.95. The statistics which used in the data analysis 
were percentage, mean and standard deviation and the 
hypothesis testing analyzed by mean comparison.The results 
found that; 1) the factors that affectedthe entrepreneurs’ 
decision on purchasing KYOCERA copier of Methanon 
office products Co., Ltd.,  overall and all aspects influenced 
to the decisionon purchasing at a high level. As the highest 
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aspect was the product; the subordinate aspects were the 
process of services,the people, the physical environment, the 
price, the place and the promotion, respectively.2) The 
hypothesis testing found that overall, the entrepreneurswho 
were different types of companies and the duration of 
business chose the different factors that affected the 
entrepreneurs’ decision on purchasing KYOCERA copier of 
Methanon office products Co., Ltd. In addition to, thaoverall, 
the entrepreneurswho were different business typesand 
business sizes chose the factors that were notdifferent. 
 

Keywords: decision; purchasing; entrepreneurs. 
 
1. บทน า 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆเป็นตวัอย่างหน่ึง
ของเทคโนโลยีท่ีมีวิวฒันาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใชง้านรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนให้กลไก
การท างานของมนุษยเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิพลมากข้ึน โดยอุปกรณ์ส านักงานในยุคเก่าไดถู้กพฒันา
ให้ใชง้านร่วมกบัระบบคอมพิวเตอร์และดดัแปลงให้กลายเป็น
อุปกรณ์ส านักงานยุคใหม่ท่ีสามารถรองรับการใชง้านภายใน
ส านักงานได้หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาการ
ท างานรวมถึงขั้นตอนการท างานท่ียุง่ยากออกไป ตวัอยา่งของ
อุปกรณ์ส านักงานท่ีมีวิวฒันาการอย่างชดัเจนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และเป็นอุปกรณ์ส าคัญท่ีช่วยให้การท างานท่ีมีความ
รวดเร็วสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

จากรายงานผลการด าเนินธุรกิจของ บริษัท เมธา
นนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จ  ากัด ประจ าปี พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา
พบว่า ยอดขายของเค ร่ืองถ่ายเอกสารมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งฝืดเคือง เคร่ืองถ่ายเอกสาร
รุ่นใหม่ๆหลากหลายยี่ห้อมีราคาท่ีถูกลงอย่างมาก และยงั
ประสบปัญญาหาจากคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยคู่
แข่งขนัทางตรงพบว่า มีบริษทั พีพี โอเอ จ ากดั ซ่ึงเป็นตวัแทน
จ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่าเช่นกัน อยู่ห่างออกไป
ประมาณ 800 เมตร และห้างสรรพสินค้าตึกคอมศรีราชาท่ี
จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์หลากหลายยี่ห้อ อยู่ ห่าง
ประมาณ 600 เมตร ซ่ึงด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั  

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
เห็นความจ าเป็นท่ีจะวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดั
ชลบุรีกรณีศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากัด
เน่ืองจากผูศึ้กษาท างานดูแลในส่วนของการบริหารจดัการและ

ไอทีซับพอร์ทดูแลส่วนหลงัการขายของลูกคา้ จึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการบริการบริหารภายใต้สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยจะน าผลการศึกษา
ไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงการบริการ และคุณภาพของ
สินค้าให้ มีประสิท ธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  เพ่ือ ท่ี จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนัทีและเป็นการเพ่ิม
ยอดการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรี
กรณีศึกษา บริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดั
ชลบุรีกรณีศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากัด
จ าแนกตามปัจจยัส่วนองค์กร 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

ผูป้ระกอบการในเขตจังหวดัชลบุรี ท่ีมีปัจจัยส่วน
องค์กรต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารเคียวเซร่า กรณีศึกษาบริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปร
ดกัส์ จ  ากดัแตกต่างกนั 

 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิ จัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับ ส่วน
ประสมทางการตลาดใน 7 ด้าน  ประกอบด้วย 1) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 5) ด้านกาย 6) ด้านบุคลากร และ 7) 
ดา้นกระบวนการบริการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี[1] 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากร 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรี 
จ  านวน 70 คน จาก 70 บริษทั [2] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อ เค ร่ื อ ง ถ่ าย เอ กส าร เคี ย ว เซ ร่ า  ข อ ง
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ผูป้ระกอบการในเขตจังหวดัชลบุรี กรณีศึกษาบริษทั เมธา
นนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดัลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับโดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอัยา่ง จ  านวน 30 คนแลว้
น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95[3] 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี  1) ค่าเฉล่ีย4.50 - 5.00 หมายถึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด  2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 
หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก3) ค่าเฉล่ีย 
2.50 - 3.49หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดบัปาน
กลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อยู่ในระดบัน้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึงมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุดและการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานโดย
ใชต้ารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยองค์กร 

ผลก ารวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จัย อ งค์ ก ร  พบ ว่ า 
ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรีส่วนใหญ่มีประเภทธุรกิจ
เป็นผูก้ระจายสินคา้ มีประเภทกิจการเป็นบริษทัจ ากดั มีขนาด
ของกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก และมีระยะเวลาท่ีด าเนิน
กิจการการ 4-6 ปี 

 
6.2 ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซ
ร่า ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัท 
เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขต
จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษาบริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ 
จ  ากดัในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีผลต่อการตัดสินใจ   
ซ้ืออยู่ในระดบัมาก (µ=3.72) โดยดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสูงท่ีสุด คือด้านผลิตภัณฑ์(µ= 3.82) รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ (µ= 3.80)ด้านบุคลากร (µ= 3.80)ดา้นกายภาพ 
(µ= 3.79)ด้านราคา(µ= 3.69) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

(µ=3.59) และด้านการส่งเสริมการตลาด (µ= 3.54) ดังแสดง
ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจ ท่ีซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารของผูป้ระกอบการในเขต
จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษาบริษทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ 
จ  ากดั 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ 

µ   

ระดับการมี
ผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.82 0.60 มาก 
ดา้นราคา 3.69 0.59 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.59 0.63 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.54 0.67 มาก 
ดา้นบุคลากร 3.80 0.55 มาก 
ดา้นกายภาพ 3.79 0.64 มาก 
ดา้นกระบวนการบริการ 3.80 0.51 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 3.72 0.40 มาก 

 
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชต้ารางเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ีย พบว่า ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรีที่มีประเภท
กิจการ และระยะเวลาท่ีด าเนินกิจการต่างกนั เลือกปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารของบริษทัเมธา
นนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดั ในภาพรวมต่างกนัส่วน
ผูป้ระกอบการในเขตจังหวดัชลบุรีที ่มีประเภทธุรกิจ และ
ขนาดของกิจการต่างกนั เลือกปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารของบริษทัเมธานนท ์ออฟฟิศ โปร
ดกัส์ จ  ากดั ในภาพรวมไม่ต่างกนั ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่  2  ผลการ เปรียบเทียบปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารจ าแนกตามปัจจยัส่วนองคก์ร 
 

ปัจจัยส่วนองค์กร ผลการทดสอบ 
ประเภทธุรกิจ ไม่แตกต่าง 
ประเภทกิจการ แตกต่าง 
ขนาดของกิจการ ไม่แตกต่าง 
ระยะเวลาท่ีด าเนินกิจการ แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภปิรายผลปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารเคยีวเซร่า ของผู้ประกอบการในเขตจังหวดัชลบุรี 
กรณศึีกษาดัง บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์จ ากดัดังนี ้

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัย
ของ สุระเทพ สุระสัจจะ [4] พบว่า ดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

2. ด้านราคาผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ธิรดา พลาวสัถ์[5] พบว่า ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุระเทพ สุระสัจจะ[4] พบว่าดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

4. ด้านส่งเสริมการตลาดผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ถนัดกิจ สิมอาจิน [6] พบว่าด้านส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

5. ดา้นกายภาพผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ธิรดาพลาวสัถ[์5] พบว่า ดา้นกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก 

6. ดา้นบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ ธิรดาพลาวัสถ์ [5] พบว่า ด้านกายภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

7. ด้านกระบวนการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ พรนิมิต คันเต็ง [7] พบว่า ด้านกระบวนการ
บริการมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคยีวเซร่า ของผู้ประกอบการใน
เขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษาของบริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ 
โปรดักส์ จ ากัดดังนี ้

ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทของ
กิจการ และระยะเวลาด าเนินกิจการต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่ากรณีศึกษา บริษทั เมธา
นนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์  จ  ากัดในภาพรวมแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภค ดา้นลกัษณะของผูซ้ื้อ ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจัยดา้นวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจัย
ดา้นส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิทยา[8] ส่วนผูป้ระกอบการ
ท่ีมีประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการต่างกันเลือกปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่า กรณีศึกษา บริษัท 
เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีรัตน์ ขนัข่อย [9] ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทของกิจการและขนาดของ
กิจการต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ 
บริษัท นิธิ เอ็นจิเรียร่ิงแอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดัในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
บริษัทฯ ควรจัดให้มีพนักงานคอยให้ค าแนะน า

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษทัฯ ควรจดัให้มีช่องทางการซ้ือผลิตภณัฑ์ทาง

โซเช่ียลเน็ตเวิร์คท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วดว้ย 
3. ดา้นราคา 
บริษัทฯ ควรให้ความส าคัญกับการตั้ งราคาของ

ผลิตภณัฑเ์ม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑย์ีห่้ออ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 
4. ดา้นกายภาพ 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการความเอาใจใส่ และ

ดูแลลูกคา้อยา่งทัว่ถึง รวมถึงมีระบบการจดัการเก่ียวกบัการรับ
เร่ืองร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหากบัผลิตภณัฑ์ 
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5. ดา้นบุคลากร 
บริษัทฯ ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญความคิดสร้างสรรค์และมีความน่าเช่ือถือเข้ามา
ปฏิบติังาน 
 
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในดา้นของการส่งเสริม
การตลาดเพ่ือพฒันาคุณภาพการให้บริการ ตามความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 
ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษาของบริษทั 
เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ  ากดัซ่ึงท าให้ทราบถึงดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดังนั้ น จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงด้าน
ของการส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นราคา เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของพนักงานบริษทัคู่สัญญาต่อคุณภาพการให้บริการ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 2)เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบริษทัคู่สัญญาต่อ
คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเปาโล 
สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัคู่สัญญาจ านวน 196 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ระหว่าง 0.66 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.92สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยการ
วิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบ เท ียบความแตกต่างรายคู ่ด ว้ยว ิธ ี Scheffe’ โดย
ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05ผลการวิจยัพบว่า 
พน ักงานบริษทั คู ่ส ัญญามีความคิด เห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ี
เห็นดว้ยสูงสุดคือ ดา้นการรับประกนัรองลงมาคือดา้นการ
เอาใจใส่ ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละไวว้างใจ ดา้นส่ิงที่สัมผสั
ได ้และดา้นความรวดเร็วผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พนักงานบริษทัคู่ส ัญญาที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมแตกต่างกนั ส่วนพนักงาน
บริษทัคู่สัญญาท่ีมีอายุ เงินเดือน และระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีความคิด เห็นต่อคุณภาพการให ้บริการในภาพรวมไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคญั : ความคิดเห็น, คุณภาพ, บริการ, การตรวจสุขภาพ. 

Abstract 
 This research aimed 1) to study the employees’ 

opinions of cooperate partiesonthe quality of annual health 
check service in Paolo Hospital, Samutprakarnand 2) to 
comparethe employees’ opinions of cooperate parties on the 
quality of annual health check service in Paolo Hospital, 
Samutprakarnthat were categorized by the personal factors. 
The samples consisted of 196cooperate parties’employees 
from 10 companies, selected by using the simple sampling 
method. The instrument of data collection was a questionnaire 
which valued the content validity (index of item-objective 
congruence: IOC) between 0.66-1.00 and overall, the 
reliability of 0.92. The statistics which used indata analysis 
were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 
testing analyzed by t-test and One-way ANOVA (F-test) for 
testing of variance as well as pair-wise comparison by means 
of Scheffe’s method which were conducted at the statistical 
significance level of 0.05. The results of this study found that 
the employees of cooperate partieshadthe opinion on the 
quality of annual health check service in Paolo 
Hospital,Samutprakarn, overall, they agreed at a high level. In 
addition, the highest aspect was the assurance and the 
subordinate aspects were the empathy, the reliability, the 
tangibility and the responsiveness, respectively. The 
hypothesis testing found that the employees of cooperate 
partieswho were different gender,they had a different opinion 
on the quality of annual health check service in Paolo 
Hospital,Samutprakarnat the statistical significance level of 
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0.05 in the overall. Furthermore, the employees of cooperate 
parties who were different age, salary and level of education, 
overall, they did not have a different opinion on the quality of 
annual health checkservice in Paolo Hospital, Samutprakarn. 
 
Keywords:Opinion,Quality, Service,Healthcheckup. 
 
1. บทน า 

มนุษยทุ์กคนย่อมต้องการมีสุขภาพท่ีดี ปราศจาก
ปัญหาเร่ืองสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย จึงได้หันมาให้
ความส าคัญกบัการตรวจสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากการตรวจ
สุขภาพจะช่วยให้มีความระมดัระวงัในการรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ และช่วยให้รู้ว่ามีส่ิงผิดปกติหรือพบโรคใดๆ ท่ีจะ
ก่อตวัเป็นโรคร้ายข้ึนมาในอนาคต จะได้ยบัย ั้งหรือรักษาได้
อย่างท่วงที [1] ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพจึงตอ้งมีการปรับตัว 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงในปัจจุบนัมิไดมี้เฉพาะดา้น
ของการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีการบริการ
ทางด้านของการตรวจสุขภาพด้วย โดยมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพ
ของบริการให้ไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล และตอ้งพฒันาดา้น
การตลาดพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือ
รองรับการแข่งขนัท่ีมีมากข้ึนจากทั้งในและนอกประเทศ [2] 

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาล
ในเค รือ เปาโล  ซ่ึ งมีให้บ ริการหลัก  (main service) เป็น
โรงพยาบาลทัว่ไปท่ีให้บริการในระดบัตติยภูมิ มีแพทยเ์ฉพาะ
ทางหลายสาขา มีกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายโดยเฉพาะลูกค้า
บริษทัคู่สัญญา ซ่ึงโรงพยาบาลมุ่งเน้นคุณภาพบริการการตรวจ
สุขภาพส าหรับบุคลากรในองคก์รของบริษทัคู่สัญญา โดยใส่
ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
โรคท่ีแตกต่างกนั ภายในศูนยต์รวจสุขภาพจะมีส่วนบริการท่ี
จดัไวส้ าหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด โดยผลตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือรับรองผลการ
วินิจฉัยท่ีถูกต้องและแม่นย  า เคร่ืองเอกซเรย ์เคร่ืองอัลตรา
ซาวด ์เคร่ืองแมมโมแกรม เคร่ืองตรวจมวลกระดูกและเคร่ือง
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกก าลังกาย เป็นตน้ ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลฯ ทราบดีว่าเวลาของคุณมีค่าจึงไดอ้อกแบบการ
บริการให้คุณได้รับความสะดวกรวดเร็ว  โดยให้บริการการ
ตรวจทุกอย่างอยู่ในสถานท่ีเดียวกันจัดท าเป็นลักษณะการ
บริการจุดเดียว (One stop service)โดยมีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ พยาบาล และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญพร้อม
ทั้งให้ค  าปรึกษาทางดา้นสุขภาพอยา่งแทจ้ริง  รวมทั้งมีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือการรักษาท่ีทนัสมยั[3] 

อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2556-2558 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ไดป้ระสบปัญหา จ านวน
บริษทัคู่สัญญาใหม่ ท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพ มีจ านวนลดลง
อยา่งต่อเน่ือง ระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา โดยจากขอ้มูลพบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวน 22 บริษัท ปี พ.ศ. 2557 มีจ  านวน 14 
บริษัท และปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวน 10 บริษัท [4]  จากสภาพ
ปัญหาดงักล่าว  โรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ือง
ของคุณภาพการให้บริการ ตรวจสุขภาพของศูนยต์รวจสุขภาพ
ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทคู่สัญญาใหม่ต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เพ่ือตอ้งการน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือท า
ให้บริษัทคู่สัญญาเกิดความประทบัใจ พึงพอใจ และได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการใชบ้ริการ ซ่ึงจะท าให้มีการตดัสินใจใช้
บริการในปีถดัไป[5]   
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท คู่ 
สัญญาต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
เปาโล สมุทรปราการ  
 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
คู่สัญ ญ าต่อ คุณภาพก ารให้ บ ริการตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 พนักงานของบริษัทคู่สัญญาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ
ของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดคุณภาพการบริการ 
ประกอบดว้ยปัจจัย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้2) ดา้น
ความเช่ือถือไดแ้ละไวว้างใจ 3) ดา้นความรวดเร็ว 4) ดา้นการ
รับประกนั และ 5) ดา้นการเอาใจใส่ [4] มาก าหนดเป็นกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัคู่สัญญาใหม่10 
บริษทั จ  านวน 397 คน  
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กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัคู่สัญญา 10 
บริษทั จ านวน 196 คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ตามตาราง KrejcieandMorgenท่ี ระดับความเช่ือมั่น  95% 
ความคลาดเคล่ือน ±5% และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย [6] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทคู่สัญญาต่อคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล 
สมุทรปราการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า  (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่ านก ารตรวจสอบจาก
ผู ้เช่ียวชาญ  3 ท่าน  ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัอย่าง จ  านวน 30 คนแล้วน าไป
วิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92[6] 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 1) ค่าเฉล่ีย4.50 - 5.00 หมายถึงเห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นดว้ยอยูใ่น
ระดบัมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49หมายถึงเห็นดว้ยอยู่ในระดบั
ปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นดว้ยอยู่ในระดบั
นอ้ย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึงเห็นดว้ยอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้
ท่ี 2ผูว้ิจยัใช้การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์หาค่าt–
test และ F–test และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05[6] 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงาน
ของบริษทัคู่สัญญาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-
35 ปี  มี เงิน เดือน 10 ,000-15 ,000 บาท และส่วนให ญ่ มี
การศึกษาปริญญาตรี  
 

6.2 ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทคู่สัญญาต่อคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล 
สมุทรปราการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล 
สมุทรปราการพบบว่าในภาพรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก(= 
3.97) โดยดา้นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับประกนั (
=4.05)รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่  (=4.02) ด้านความ
เช่ือถือไดแ้ละไวว้างใจ (=3.96) ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้(=3.95) 
และด้านความรวดเร็ว ( =3.85) ตามล าดับ ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อ
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 

ความคดิเห็น 
ต่อคุณภาพการให้บริการ 

  S ระดับความ
คดิเห็น 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 3.95 0.53 มาก 
ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละ
ไวว้างใจ 

3.96 0.60 มาก 

ดา้นความรวดเร็ว 3.85 0.60 มาก 
ดา้นการรับประกนั 4.05 0.56 มาก 
ดา้นการเอาใจใส่ 4.02 0.62 มาก 

รวม 3.97 0.58 มาก 
  
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานบริษทั
คู ่ส ัญญาที ่ม ีเพศต่างก นั  ม ีความคิด เห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05ส่วนพนักงานบริษทัคู่ส ัญญาที่มีอายุ เงินเดือน และ
ระดบัการศึกษาต่างกนั  ม ีความคิด เห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05ดงัแสดงตามตารางท่ี2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 

ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติ p-value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 2.77 0.01* แตกต่าง 
อาย ุ F = 0.11 0.95 ไม่แตกต่าง 
เงินเดือน F = 0.64 0.59 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 2.60 0.08 ไม่แตกต่าง 
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7. การอภปิรายผล 
7.1 อภิปรายผลความคิดเห็นของพนักงานบริษัทคู่สัญญาต่อ
คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาล
เปาโล สมุทรปราการดังนี ้

1. ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได้ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
พนักงานบริษัทคู่สัญญาเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปรัชญาภรณ์ ทศัอศัวินวงศ ์[7] ซ่ึงพบว่า ดา้น
ส่ิงท่ีสัมผสัไดมี้ความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละไวว้างใจผลการวิจยัพบว่า 
ในภาพรวมพนักงานบริษัทคู่สัญญาเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัชญาภรณ์ ทศัอศัวินวงศ ์[7] ซ่ึง
พบว่า ด้านความเช่ือถือได้และไว้วางใจมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3.ด้านความรวดเร็วผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
พนักงานบริษัทคู่สัญญาเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปรัชญาภรณ์ ทศัอศัวินวงศ ์[7] ซ่ึงพบว่า ดา้น
ความรวดเร็วมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ดา้นการรับประกนัผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
พนักงานบริษัทคู่สัญญาเห็นด้วยอยู่ในระดับ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปรัชญาภรณ์  ทศัอศัวินวงศ ์[7] ซ่ึงพบว่า ดา้นการ
รับประกนัมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5. ด้านการเอาใจใส่ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
พนักงานบริษัทคู่สัญญาเห็นด้วยอยู่ในระดับ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปรัชญาภรณ์  ทศัอศัวินวงศ ์[7] ซ่ึงพบว่า ดา้นการ
เอาใจใส่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
คดิเห็นของพนักงานบริษัทคู่สัญญาต่อคุณภาพการให้บริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
ดังนี ้ 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทคู่สัญญาท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการในภาพรวม
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริการ โดยวิภา  
ตุรงคพิ์ศิษฐก์ุล [8] กล่าวว่าปัจจยัลกัษณะของผูรั้บบริการเป็น
ปัจจยัทางดา้นสังคมและประชากร ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความต้องการในบริการของผูรั้บบริการ ปัจจัยลักษณะของ
ผู ้รับบริการ ได้แก่ เพศ โดยเพศท่ี ต่างกัน ใช้บริการทาง
การแพทยท่ี์ต่างกนั  

ส่วนพนักงานบริษทัคู่สัญญาท่ีมีอายุ เงินเดือน และ
ระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล 

สมุทรปราการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
พนักงานบริษัทคู่สัญญาท่ีตอบแบสอบถามส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง 25 – 35 ปี มีรายได ้10,000-15,000 บาท และมีระดบั
การศึกษาระดับปริญญาตรีจึงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลเปาโล 
สมุทรปราการ ไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พชัรี อ่ิมอาบ [1] ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัว
เฉียวท่ีมี อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
หัวเฉียวในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
  
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ดา้นความรวดเร็วโรงพยาบาลควรมีขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีชัดเจนไม่ซับซ้อน และควรก าชับบุคลากรทาง
การแพทยใ์ห้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

2. ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้โรงพยาบาลควรมีเคร่ืองหมาย
บอกทิศทางสถานท่ีต่างๆ  ท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายและควรจัด
สภาพแวดลอ้มให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอากาศถ่ายเท
สะดวก 

3. ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละไวว้างใจ โรงพยาบาลควร
มีการก าหนดค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพให้มีความเหมาะสม
ยุติธรรม ทั้ งน้ีอาจมีการแจ้งหรือแสดงรายละเอียดรายการ
ตรวจสุขภาพ และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ หรือค่าใชจ่้ายรวมให้
ทราบอยา่งชดัเจนก่อนรับบริการ 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามความตอ้งการของผูรั้บบริการจากโรงพยาบาล 
เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงท าให้ทราบถึงคุณภาพในบางดา้น
ท่ียงัมีค่าเฉล่ียต ่าอยู ่ดงันั้น จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้ดีข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาความ

คิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกบัการปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ 
บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั (2) เปรียบเทียบความ
คิด เห็นของพน ักงานเกี่ยวกบัการปฏิบตั ิการคลงัสินคา้ 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงาน 
บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ าก ัด จ  านวน 103 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา
คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดบั ที่มีค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติที่ใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานใชก้ ารว ิเคราะห ์ค่าท ี ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่านัยส าคญัทาง
สถิติที ่ระดบั 0.5 ผลการวิจยัพบว่า (1) ความคิดเห็นของ
พนักงานต่อการปฏิบตัิการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. 
เมทลัพาร์ท จ ากดั พบว่า ในภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดา้นการตรวจนับ
สินคา้ ล  าดบัถดัมา คือ ดา้นการรับสินคา้ ดา้นการหยิบสินคา้ 
และดา้นการจดัเก็บสินคา้ ตามล าดบั (2) พนักงานที่มีเพศ 
แผนก และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั  ม ีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตัิการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. 
เมทลัพาร์ท จ ากดั ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนพน ักงานที ่ม ีอาย ุ และระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตัิการคลงัสินคา้ ของ 
บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคญั : ความคิดเห็น, การปฏิบติัการ, คลงัสินคา้ 

 
Abstract 

The purpose of this study is to 1) Study the opinion 
employees of warehouse operation towards warehouse 
management of S.P. Metal Part Company Limited. 2) Compare 
the employees’ opinion of warehouse operation towards 
warehouse management by classifying the individual. The 
samples were the employee of S.P. Metal Part Company 
Limited. 103 people using stratified random sampling 
method. The instrument used in the study was the 
questionnaire (5 Level Rating Scale) . The content validity 
(IOC) is between 0.67 to 1.00, and the reliability is 0.94. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation. To test the hypothesis used T-test 
analysis, one-way ANOVA, Pair comparison test by 
Scheffe’s method. The statistical significance was fixed at 
0.5. The results revealed that 1) The employee of S.P. Metal 
Part Company Limited. were moderately satisfied to the 
warehouse management. If it is considered each side, the 
highest average was the inventory checking, followed by the 
order picking and storage. 2) The employee who have 
different gender, section, and experience have the significant 
different opinion towards the warehouse management of S.P. 
Metal Part Company Limited. at 0.05. The employees who 
have different age and levels of education had not the 
different opinion on the warehouse management of S.P. 
Metal Part Company Limited. 
 
Keywords: Opinions, Management, Warehouse. 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

355



 

1. บทน า 
การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมสมยัใหม่เป็นการผลิต

ดว้ยเคร่ืองจกัรกลท่ีมีสายงานผลิตอยา่งต่อเน่ือง การผลิตสินคา้
ในระบบน้ีจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีวตัถุดิบการผลิตอย่าง
เพียงพอเพ่ือป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตไดอ้ย่างไม่ขาดตอน
คลงัสินคา้จึงมีบทบาทส าคญัในการจดัเก็บวตัถุดิบเพ่ือใชใ้น
กระบวนการผลิตสินค้า ตลอดถึงการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป
จากกระบวนการผลิตเพ่ือรอจ าหน่ายให้ลูกค้า ในปัจจุบัน
คลังสินค้ามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีต และท าหน้าท่ี
ม ากกว่ าก ารจัด เก็ บ สินค้า ก ารป ฏิ บัติ ก ารคลังสิ นค้า 
(Warehouse Operation) จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการจดัการ
ทางด้านความสัมพันธ์ของต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกับ
ปริมาณสินคา้คงคลงั โดยเป้าหมายหลกัในการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ก็เพ่ือให้เกิดการด าเนินการท่ีเป็นระบบให้คุม้กบัการ
ลงทุน ระบบคลงัสินคา้จึงเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นอยา่งหน่ึง
ของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นจุดเช่ือมต่อของการ
ขนส่งระหว่างผู ้ขายวัสดุกับผู ้ผลิตสินค้า ช่วยท าหน้าท่ี
สนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามตารางการผลิต และยงัมี
บทบาทส าคญัทางดา้นโลจิสติกส์ในการกระจายสินคา้ไปยงั
ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ดังนั้ น สินค้าคงคลังในคลังสินค้าจะต้องมีสินค้าไวส้ าหรับ
รองรับเพ่ือบริการลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอ และทนัต่อความ
ตอ้งการของลูกค้าเสมอ การปฏิบติัการคลงัสินค้าจึงเข้ามามี
บทบาทส าคญัต่อการจดัการคลงัสินคา้ดว้ยเช่นกนั 

บริษัท เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากัด ก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 
2538 ด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตห์ลายประเภท ซ่ึงเป็น
ช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะประเภทต่าง ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 
ไดแ้ก่ ช้ินส่วนยานยนต์ ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วน
ทั่วไป โดยผลิตสินค้าตามค าสั่ ง ซ้ือของลูกค้า และด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีหลากหลายและมีปริมาณวตัถุดิบจ านวนมาก 
บริษัทจึงจ าเป็นต้องมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองเพ่ือใช้เก็บ
สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการการผลิต การปฎิบติั
การคลงัสินคา้ของบริษทัจึงมีบทบาทหน้าท่ี และความส าคัญ
ต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่ถึงแมบ้ริษทัจะมี
ระบบการปฏิบัติการคลังสินค้ามานาน ปัจจุบันก็ยงัพบว่า
บริษทัมีปัญหาในเร่ืองกระบวนการปฎิบติัการคลงัสินคา้เป็น
อย่างมาก  ท าให้ เกิดปัญหาการจัดการคลังสินค้าท่ีขาด
ประสิทธิภาพ  ตน้ทุนคลงัสินคา้สูง ตน้ทุนรวมของโลจีสติกส์
เพ่ิมสูงข้ึนมาก ส่งผลกระทบไปสู่กระบวนการวางแผนการ
ผลิตและกระบวนการอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงความสูญเสีย
โอกาสทางดา้นความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตได ้การ

ปรับปรุงการปฎิบติัการคลงัสินคา้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสมควรจะตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน 
[1]  

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยซ่ึงเป็น
พนักงานของบริษัทได้มองเห็นปัญหาในการปฏิบัติการ
คลังสินค้าหลายด้าน จึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิการคลังสินคา้ ของบริษัท 
เอส.พี.เมทลัพาร์ท จ ากดั ในระดบัพนักงานท่ีปฏิบติัการจนถึง
ระดับผูจ้ดัการแผนก เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นนั้นมาท าการ
วิ เคราะห์  และเสนอแนะการป รับป รุงบ ริษัทด้านการ
ปฏิบติัการคลงัสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการ
ปฏิบตัิการคลังสินคา้ ของ บริษัท เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากัด 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบตัิการคลังสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท 
จ ากดั แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบั ปฏิบติัการ
คลงัสินคา้ศึกษาเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัใน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย (1) ดา้นการรับสินคา้ (2) ดา้นการจดัเก็บสินคา้   
(3) ดา้นการหยบิสินคา้ และ (4) ดา้นการตรวจนับสินคา้ มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี [2]  
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่  พนักงานของบริษัท ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการคลงัสินคา้ จ  านวน 142 คน [3]  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทั จ  านวน 103 
คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตาราง Krejcie 
and Morgen ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือน 
±5% และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย [4]  
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5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการปฏิบตัิการคลงัสินค้า 
ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตาม
เน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  [4] หลังจากนั้ นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัอย่าง 
จ  านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.94 
  
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความเห็นดว้ย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง มี
ความเห็นอยู่ในระดบัมาก (3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง มี
ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่นระดบัน้อย และ (5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 
1.49  หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์หาค่า t–test และ   
F–test และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน บริษัท เอส.พี. เมทัล
พาร์ท จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่ วนให ญ่
ปฏิบัติงานในแผนกคลังสินค้า และมีประสบการณ์ในการ
ท างานจ านวน 1 - 3 ปี  

 
6.2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้า 
ของ บริษัท เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ใน
ภาพรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.31) โดยดา้นท่ี
มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการตรวจนับสินคา้ (  
= 3.47) ล  าดับถัดมาคือ ด้านการหยิบสินค้า (  = 3.29) ด้าน
การรับสินคา้ (  = 3.29) และดา้นการจดัเก็บสินคา้ ตามล าดบั 
(  = 3.19) ดงัแสดงตามตารางท่ี 1   

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อ

การปฏิบตัิการคลังสินค้า ของ บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท 
จ ากดั  

ความคดิเห็นต่อการ
ปฏบิัตกิารคลงัสินค้า X  S.D 

ระดับความ
คดิเห็น 

ดา้นการรับสินคา้ 3.29 0.84 ปานกลาง 
ดา้นการจดัเก็บสินคา้ 3.19 0.82 ปานกลาง 
ดา้นการหยบิสินคา้ 3.29 0.73 ปานกลาง 
ดา้นการตรวจนบัสินคา้ 3.47 0.88 มาก 

รวม 3.31 0.74 ปานกลาง 
 
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษัทท่ีมี เพศ และแผนกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ส่วนพนักงานของบริษัทท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดัง
แสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานท่ีมีต่อการปฏิบตัิการคลังสินค้า จ  าแนกปัจจยัส่วน
บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ p-
value 

ผลการ
ทดสอบ 

เพศ T = 2.33 0.02* แตกต่าง 
อาย ุ F = 0.69 0.56 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา                    F = 0.80 0.50 ไม่แตกต่าง 
แผนก F = 8.31 0.00* แตกต่าง 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

F = 2.72 0.05* แตกต่าง 
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7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลความคิด เห็นของพนักงานต่อการ
ปฏิบัติการคลังสินค้า ของ บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท จ ากัด  
ดังนี ้

1. ด้านการรับสินคา้ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง โดยการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และป้ายสินคา้ก่อนรับมอบเขา้คลงัสินคา้มีความ
ครบถว้นถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
จิราภรณ์ สามคัคี [5] ท่ีพบว่า ความถูกต้องในการตรวจนับ
สินคา้ก่อนรับมอบเขา้คลงัสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

2. ด้านการจัด เก็บสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมพนกังานเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกับปฏิบติัการคลังสินค้า ด้านการจัดเก็บสินค้า
ของ ค านาย  อภิปรัชญาสกุล [6] ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนัมีการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยอีตัโนมติัมาช่วยในการ
จดัเก็บ และน าสินคา้ออก ซ่ึงท าให้ลดตน้ทุนแรงงานลงได ้

3. ดา้นการหยิบสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
พนักงานเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคิด
เก่ียวกับปฏิบติัการคลังสินค้า ดา้นการหยิบสินค้าของ วิทยา  
สุหฤทด ารง และคณะ [7] ท่ีกล่าวว่า การหยิบตามค าสั่งอย่าง
แม่นย  าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการให้การบริการระดบัสูงให้แก่
ลูกคา้  

4. ด้านการตรวจนับสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมพนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัชนก  กนัภยั [8] 
ท่ีพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัการคลงัสินค้า 
ดา้นการตรวจนบัสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 
7.2 การอภปิรายผลการเปรียบเทยีบความคดิเห็นของพนักงาน
ต่อการปฏิบัติการคลังสินค้า ของ บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท 
จ ากดั 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ท่ี 
พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ แผนก และประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั 
เอส.พี. เมทลัพาร์ท จ ากดั ในภาพรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อความคิดเห็นของบุคคล ท่ี
เก่ียวกับภูมิหลังทางสังคม (Social Background) กลุ่มคนท่ีมี
ภูมิหลงัแตกต่างกันโดยทัว่ ๆ ไปย่อมมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัไปดว้ย [9] 

และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ท่ี 
พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั เอส.พี. เมทลั

พาร์ท จ ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จิราภรณ์  สามคัคี [5] ผลการศึกษา พบว่า พนักงานทีมี
อายุ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการคลังสินค้า กรณี  บริษัท แก้วปราการ จ ากัด  ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ด้านการรับสินค้า บริษัทควรเพ่ิมพ้ืนท่ีตรวจรับ
สินค้าให้มีเพียงพอกับปริมาณสินค้าเข้า และควรเพ่ิมความ
ระมดัระวงัการดูแลสินคา้ในขณะรับสินคา้จากผูส่้งมอบ  

2. ด้านการจัดเก็บสินค้า บริษทัควรให้ความส าคัญ
กบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ 
เพ่ือท าให้ตรวจสอบสินคา้ท่ีจดัเก็บไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

3. ด้านการหยิบสินคา้ บริษัทควรจดัท าแผนผงัเพ่ือ
วางแผนเส้นทางในการหยิบและเคล่ือนยา้ยสินค้าให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ เพ่ือช่วยให้การหยบิสินคา้
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  

4. ด้านการตรวจนับสินค้า บริษัทควรมุ่งเน้นให้
พนักงานตรวจนับยอดสินคา้ท่ีจ่ายออกไปกบัยอดท่ีรับเขา้มา
ถูกตอ้งตรงกนั  

   
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ท าการศึกษาวิจยัดา้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการจัดการคลังสินค้าในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการจัดการ
คลงัสินคา้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหา

การจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ 
จ  ากดั 2)เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั 
เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทั เอส.พี.
ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดัจ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากับ 
0.88 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยตาราง
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท เอส .พี.ออโตโมทีฟโปรดักส์ จ  ากัดใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยด้านท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุดคือ 
ดา้นงานจดัเก็บสินคา้มีปัญหารองลงมาคือดา้นงานดูแลรักษา 
ด้านงานรับสินค้า และด้านงานจัดส่งสินค้า และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรของบริษัทท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท เอส .พี.ออโตโมทีฟโปรดักส์ จ  ากัดใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : การจดัการ คลงัสินคา้ บุคลากร บริษทั เอส.พี.ออโต

โมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั 
 

 

 

 

Abstract 
This study aimed 1) to study the problems of warehouse 

management at S.P. Automotive Products Co., Ltd. And 2) to 
compare the problems of warehouse management at S.P. 
Automotive Products Co., Ltd., that were categorized by the 
personal factors.The population of this study consisted of 60 staff 
of S.P. Automotive Products Co., Ltd.The instrument of the data 
collection was a questionnaire; it valued the index of item-
objective congruence: IOC between 0.67-1.00 and the overall 
reliability of 0.88.The statistics which used in the data analysis 
were percentage, mean and standard deviation and the hypothesis 
testing analyzed by mean comparison.The results found that; 1) 
the problems of warehouse management at S.P. Automotive 
Products Co., Ltd.overall were at an average level.As the highest 
problem was the put away;the subordinate problems were the 
holding goods, the goods receipt and the dispatch goods, 
respectively. 2) the hypothesis testing found that overall, the 
staffwho were different personal factors including gender, age, 
level of education, position and period of employment, they had 
the opinion about the problems of warehouse management at S.P. 
Automotive Products Co., Ltd.that were not different. 
 
Keywords: Management Warehouse Population                    

S.P. Automotive Products Co., Ltd. 
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1. บทน า 
บทบาทหน้าท่ีส าคัญของคลังสินค้าจะช่วยลด

ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ และช่วยลดระยะเวลาในการ
ส่งมอบสินค้าอันเน่ืองมาจากต้องรอการสั่งซ้ือวตัถุดิบและ
หรือการรอระยะเวลาในการผลิตสินคา้คลงัสินคา้เป็นกิจกรรม
ท่ีส าคญัในระบบโลจิสติกส์ในฐานะเป็นกระบวนการในการ
จดัการความสมดุลของเวลาและระยะทางกบัความตอ้งการใน
ระบบการผลิตแบบดั้ งเดิมแก้ปัญหาการส่งมอบแบบ Just in 
Time โดยเน้นบทบาทของคลังสินค้า ด้วยการเก็บวัตถุดิบ 
สินค้าจ านวนมากไวใ้นคลังสินค้าเพ่ือพร้อมจะผลิตและส่ง
มอบให้ได้อย่างทันเวลา ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกต้อง โดย
คลงัสินคา้ท่ีไดมี้การพฒันาต่อยอดไปสู่ศูนยก์ระจายสินคา้เป็น
ลักษณะ Customer Area Base จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การส่งมอบสินค้าทันเวลา ท่ีเรียกว่า “Next Day Delivery” 
เน่ืองจากบทบาทหนา้ท่ีของ Warehouse จะเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
คงคลงั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนทางดา้นเงินทุนหมุนเวียน[1] 

บริษัท เอส.พี .ออโตโมทีฟโปรดักส์  จ  ากัด เป็น
ผูป้ระกอบการรายหน่ึงท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ มีคลังสินค้าเพ่ือจัดเก็บวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ รวมไปถึงช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตเสร็จแล้ว
เป็นของตนเอง และบริษัทฯ ก็ประสบปัญหาเก่ียวกับการ
จัดการคลังสินค้า เน่ืองจากสินค้าท่ีรับเข้าไม่ได้คุณภาพ 
ผูป้ฏิบัติงานใคลังสินค้าจึงไม่รับสินค้าจนกว่าสินค้าจะมี
คุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้จึงท าให้ในรอบต่อไปของการรับ
สินค้าดังกล่าวมีจ านวนสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะผูส่้งสินค้าน า
สินค้าท่ีได้รับการแก้ไขจากรอบท่ีแล้วมาส่งร่วมกัน ท าให้
สินค้าท่ีจัดเก็บมีจ านวนมาก พนักงานจึงไม่สามารถจัดเก็บ
สินคา้ไวใ้นท่ีท่ีไดเ้ตรียมไวไ้ด ้ท าให้เกิดการวางสินคา้ตามจุด
ท่ีสามารถวางได้ สินค้าจึงกระจายตวัไปตามพ้ืนท่ีว่างภายใน
คลงัสินคา้ ปัญหาท่ีตามมาคือการท่ีมีสินคา้กระจายตวัอยู่มาก
เกินไป ท าให้การน าเข้าหลักการมาก่อนจ่ายก่อนนั้ นท าได้
ล  าบาก และการดูแลรักษาสินคา้ท่ีเก็บไวเ้ป็นเวลานานท าได้
ยากเพราะสินคา้อาจเกิดการช ารุดเสียหายตามกาลเวลา 

ดังนั้ นผู ้วิจัย  ได้เล็ งเห็น ถึงความจ าเป็นและให้
ความส าคญัในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานภายในให้ไดม้าตรฐาน เพ่ือให้บริษัทมี
การด าเนินงานท่ีไดม้าตรฐานการจดัการคลงัสินคา้เทียบเท่าใน
ระดับสากล อันจะส่งผลให้ บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟโปร
ดกัส์ จ  ากดั สามารถแข่งขนัในสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั 
เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั 

2.เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ของ
บริษทั เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั เอส.พี.ออโต
โมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบั การจดัการ
คลงัสินคา้ของค านาย อภิปรัชญาสกุล ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) ดา้นงานรับสินคา้ 2) ดา้นงานจดัเก็บสินคา้ 3) ดา้นงานดูแล
รักษาสินค้า และ 4) ด้านงานจัดส่งสินค้ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี [2] 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากร 

ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทั เอส.พี.ออโต
โมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั จ  านวน 60 คน[3] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ
โปรดกัส์ จ  ากดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า  (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่ านก ารตรวจสอบจาก
ผู ้เช่ียวชาญ  3 ท่าน  ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00[4] หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอัย่าง จ  านวน 30 คนแล้วน าไป
วิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.78 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี  1) ค่าเฉล่ีย4.50 - 5.00  หมายถึงปัญหาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึงปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49หมายถึงปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึงปัญหาอยู่ในระดบั
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น้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถึงปัญหาอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด[4] และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ข้อ ท่ี  2ผู ้วิ จัย ใช้ก ารทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูลปัจจัยส่ วนบุคคลพบว่ า 
บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชายมากท่ีสุด 
มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีต าแหน่ง
งานเป็นพนกังานและมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 - 3 ปี 
 
6.2 ปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ
โปรดักส์ จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการคลังสินค้าของ
บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากัดในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง(µ= 3.32) โดยดา้นท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ดา้น
งานจดัเก็บสินค้า(µ = 3.95)รองลงมาคือ ด้านงานดูแลรักษา
สินค้า(µ = 3.37) ด้านงานรับสินค้า(µ = 3.00)และด้านงาน
จดัส่งสินคา้(µ = 2.95)ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่  1  แสดงผลการวิ เคราะห์ ปัญหาการจัดการ
คลงัสินคา้ในภาพรวมและรายดา้น 

ปัญหาการจัดการ
คลงัสินค้า 

 σ 
ระดับ
ปัญหา 

ดา้นงานรับสินคา้ 3.00 0.37 ปานกลาง 
ดา้นงานจดัเก็บสินคา้ 3.95 0.40 มาก 
ดา้นงานดูแลรักษาสินคา้ 3.37 0.34 ปานกลาง 
ดา้นงานจดัส่งสินคา้ 2.95 0.43 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 3.32 0.39 ปานกลาง 

 
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชต้ารางเปรียบเทียบ
ค่าเฉ ล่ีย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี
ปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท เอส .พี.ออโตโมทีฟ
โปรดกัส์ จ  ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัดงัแสดงตามตาราง
ท่ี2 

 
 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการทดสอบ 
เพศ ไม่แตกต่าง 
อาย ุ ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา ไม่แตกต่าง 
ต าแหน่งงาน ไม่แตกต่าง 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ไม่แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท 
เอส.พี.ออโตโมทฟีโปรดักส์ จ ากดั ดังนี ้

จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการคลังสินค้า
ของบริษทั เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดกัส์ จ  ากดั ในภาพรวมมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน และระดับปานกลาง 
จ านวน 3 ดา้นโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
ด้านงานจัดเก็บสินค้า (µ=3.95)รองลงมาคือด้านงานดูแล
รักษาสินค้า (µ=3.37)ด้านงานรับสินค้า(µ=3.00) และด้าน
งานจัดส่งสินค้า (µ=2.95) โดยแต่ละดา้นมีประเด็นอภิปราย
ผล ดงัน้ี 

1. ดา้นงานรับสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมี
ปัญหาการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับปานกลางเกิดจาก
จ านวนสินค้าท่ีรับไม่ตรงกับใบก ากับสินค้าสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กมลชนก เขียวแก้ว[5] พบว่า ด้านงานรับ
สินค้ามีปัญหาการจัดการคลังสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

2. ด้านงานจดัเก็บรักษาสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมมีปัญหาการจดัการคลงัสินคา้อยู่ในระดบัมาก เกิดจาก
พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ไม่เพียงพอสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการ
คลงัสินคา้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัก าหนดขนาดคลงัสินคา้
กล่าวว่าคลงัสินคา้มีความส าคญักบัธุรกิจและระบบโลจิสติกส์ 
แต่คลงัสินคา้ก็มีต้นทุน การลงทุนคลงัสินคา้จะตอ้งพิจารณา
ปัจจยัเก่ียวกบัจ านวนผลิตภณัฑ์ จ  านวนรายการสินคา้(SKU)มี
ความเก่ียวขอ้งกบัขนาดคลงัสินคา้ ถา้บริษทัมีจ านวนรายการ
สินคา้มากก็ตอ้งการพ้ืนท่ีเก็บสินคา้มาก[6] 

3. ด้านงานดูแลรักษาสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีปัญหาการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง
เกิดจากสินค้าในคลังสินค้าเกิดการช ารุดและเสี ยห าย 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการจัดการคลงัสินคา้ ดา้นงาน
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ดูแลรักษากล่าวว่า หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพ้ืนท่ีเก็บรักษา
ของคลงัสินคา้จะตอ้งเอามาตรการต่างๆ ของการดูแลรักษามา
ใช้เพ่ือป้องกันไม่ไห้สินค้าท่ีเก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าเกิด
ความเสียหาย สูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ[7] 

4. ด้านงานจัด ส่ งสินค้า  ผลการวิจัยพบว่า  ใน
ภาพรวมมีปัญหาการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง
เกิดจากคลังสินค้าของบริษัทฯไม่มีท่ีจอดรถในการจัดส่ง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลชนก เขียวแกว้[5]พบว่า ด้าน
ขีดความสามารถมีปัญหาการจดัการคลงัสินค้าในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง 

 
7.2 การอภิปรายผลการ เป รียบ เทียบปัญหาการจัดการ
คลังสินค้า ของบริษัท เอส.พี.ออโตโมทฟีโปรดักส์ จ ากดั ดังนี ้

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั มีปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั เอส .พี.
ออโตโมทีฟโปรดักส์  จ  ากัด  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลชนก เขียวแกว้[5]ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีปัญหา
และอุปสรรคการจดัการสินคา้คงคลังของบริษทัเอสแอนด์วี
คอมมิวนิเคชัน่เซอร์วิสเน็ทเวิร์คจ ากดั ในภาพรวามไม่แตกต่าง
กนั 
  
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ด้านงานจัดเก็บสินคา้บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ
โปรดักส์ จ  ากัด ควรควบคุมการสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือสินค้าเข้า
คลงัสินคา้ท่ีมากเกินความจ าเป็น และการเรียกวตัถุดิบเขา้มา
เพ่ือรอการผลิตควรท่ีจะเรียกเข้าให้ตรงกับแผนการผลิต 
เพ่ือให้สามารถจดัเก็บไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

2. ด้านงานดูแลรักษาสินค้าบริษทั เอส.พี.ออโตโม
ทีฟโปรดักส์ จ  ากดั ควรจัดฝึกอบรมบุคลากรคลงัสินค้าและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองของ เบิกสินคา้จากคลงัสินคา้ ให้
เข้าใจถึงวิธีการจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และควรปลูก
จิตส านึกในการปฏิบติังานให้กบับุคลากร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ข้ึนในภายหลงั 

3. ดา้นงานรับสินคา้บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟโปร
ดกัส์ จ  ากดั ควรให้บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับสินคา้ตรวจเช็คความ
ถูกต้องของจ านวนสินค้าท่ีรับกับใบก ากับสินค้าให้ถูกต้อง 
และควรออกกฏขอ้บงัคบัควบคุมซัพพลายเออร์ในเร่ืองของ
ความถูกตอ้งของเอกสารและสินค้าท่ีน ามาส่ง เพ่ือลดความ

ผิดพลาดและท าให้ซัพพลายเออร์มีความละะเอียดรอบคอบ
มากข้ึน 

4.ด้านงานจัดส่งสินค้า บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ
โปรดกัส์ จ  ากดั ควรจดัแบ่งพ้ืนท่ีจอดรถขนส่งสินคา้ให้ชดัเจน
จะต้องไม่มีส่ิงของหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
การจดัส่งสินคา้วางอยู่ในพ้ืนท่ีจดัไวแ้ละควรออกกฏขอ้บงัคบั
ในการใชพ้ื้นท่ีท่ีจดัเป็นท่ีจอดรถขนส่งไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คลงัสินคา้ของบริษทั เอส.พี.ออโตโมทีฟโปรดกัส์ จ  ากดั เพ่ือ
น ามาพัฒน าและป รับป รุงคลังสินค้าของบ ริษัท ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

ส าคญัต่อการเลือกใช ้ต่อบริการขนส่งของบริษทัย ูเซ ็น       
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการเลือกใชต้่อบริการขนส่งของบริษทัย ูเซ ็น       
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
องค ์ก าร  ก ลุ ่มต วัอย ่าง  ได แ้ก ่ ผู แ้ทนของบริษ ทั ย ูเซ ็น           
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ  านวน 132 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89 สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว โดยก าหนดค่าน ัยส าคญั ที่ระดบั 0.05   ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัที่ส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งของบริษทั
ย ูเซ ็นโลจ ิสต ิกส ์ (ประ เทศไทย) จ  าก ดั  ในภาพรวม มี
ความส าคญัอยู ่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มีความส าคญัมาก
ที ่สุด  คือ  ด า้นความเชื ่อถือได  ้รองลงมาคือ  ด า้นความ
ปลอดภยั ดา้นระยะเวลาขนส่ง ดา้นความสะดวก ดา้นขีด
ความสามารถ และดา้นตน้ทุนขนส่ง และผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ผูแ้ทนของบริษทัที่มีปัจจยัส่วนองค์การ
ต่างกนั เลือกปัจจยัที่ส าคญัต่อการเลือกใชต้่อบริการขนส่ง
ของบริษทัยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
   
ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีส าคญั, การเลือกใชบ้ริการ, บริการขนส่ง    
 

Abstract 
The purpose of this research is firstly to examine 

the important factors toward selection transportation service 
of Yusen Logistics (Thailand) Company Limited. Secondly, 
to compare the important factors toward selection 
transportation service of Yusen Logistics (Thailand) 
Company Limited. Seperating by organization factors.The 
respondents of Yusen Logistics (Thailand) Company Limited  
has sample size of 132.Questionnaire is tool that applies to 
collect data which has IOC between 0.67 to 1.00 and 
reliability test result is 0.89. Statistical analysis consists of 
percentage, mean, standard deviation. The hypothesis testing 
of  One-Way ANOVA is at 0.05 level of significance. This 
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research found that the factors of selection transportation 
service of Yusen Logistics (Thailand) Company Limited in 
overall is in high level. The highest factor is reliability. And 
other factors; security, transit time, convenience, capacity 
and transportation cost respectively. Summary of findings in 
Hypotheses showed that the respondents of different 
organization factors select the important factors toward 
transportation service of Yusen Logistics (Thailand) 
Company Limited in overall  has no statistical difference. 
 
Keywords: Important Factors; Selection; Transportation 

Service. 
 

1. บทน ำ 
การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกของ บริษทั ยเูซ็น โล

จิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั มีการให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ย
รถบรรทุก ประเภทรถสิบลอ้ รถเทรลเลอร์ และรถพ่วง 18 ลอ้ 
บรรทุกสินค้า เพ่ือขนส่งสินค้าไปยงัลูกค้าภายในประเทศ   
จากความส าคญัของการขนส่งสินค้าดว้ยรถบรรทุก ปัจจุบนั 
บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด มีลูกค้ามาใช้
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกลดลงจากปีท่ีผ่านมา และมี
ผูป้ระกอบการบางรายตอ้งเลิกกิจการไปในภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ความผนัแปรค่อนขา้งสูง ภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกจะสามารถอยูร่อดและ
ท าก าไรไดจ้  าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส าคญั
ต่อการเลือกใช้บริการขนส่งเพ่ือก่อให้เกิดการใช้บริการซ ้ า
อยา่งต่อเน่ือง โดยผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถ
น าไปปรับปรุง และพฒันาในการให้บริการขนส่งสินค้าดว้ย
รถหั วลากคอนเทนเนอ ร์ของ บริษัท ยู เซ็น โลจิสติก ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด [1] 

ดังนั้ นผู ้วิจัย  ได้เล็ งเห็น ถึงความจ าเป็นและให้
ความส าคญัในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานภายในให้ไดม้าตรฐาน เพ่ือให้บริษัทมี
การด าเนินงานท่ีได้มาตรฐานการบริการขนส่งเทียบเท่าใน

ระดับสากล อนัจะส่งผลให้ บริษทัยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากัด สามารถแข่งขนัในสถานการณ์ปัจจุบนัได้ จากท่ี
กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัย มีหน้าท่ี ส่ วนห น่ึงในการควบคุม 
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั จึงสนใจท่ีจะศึกษา ในเร่ืองปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย)จ ากดั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันา
เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายองค์กรและ สภาพแวดล้อม ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และสร้างรากฐานให้องคก์รเป็นผูน้ า
อนัดบัหน่ึงของตลาด โลจิสติกส์ในประเทศไทย และเป็นแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใชต่้อบริการ
ขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใชต่้อ
บริการขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนองคก์าร 
 
3. สมมตฐิำนของกำรวจิัย 

ผูแ้ทนของบริษทัท่ีมีปัจจยัส่วนองคก์ารต่างกนั เลือก
ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใชต่้อบริการขนส่งของบริษทัยเูซ็น 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวควำมคดิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ผู ้วิ จั ย ได้ น าแน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ 
ข้อพิจารณาจ้างบุคคลภายนอก ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย          
1) ด้านต้นทุนในการขนส่ง 2) ด้านระยะเวลาขนส่ง 3) ด้าน
ความเช่ือถือได ้4) ดา้นขีดความสามารถ 5) ดา้นความสะดวก 
และ 6) ดา้นความปลอดภยั มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
คร้ังน้ี [2]  
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5. วธิีกำรวจิัย 
5.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากร ได้แก่ ผูแ้ทนของบริษัท จ านวน 202 คน 
จาก 202 บริษทั [3] 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูแ้ทนของบริษัท จ านวน 132 
คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตาราง Krejcie 
and Morgen ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือน 
±5% และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย [4] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัองค์การของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส าคญัต่อ
การเลือกใช้ต่อบริการขนส่งของบริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากัด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัอย่าง จ  านวน 30 คนแล้วน าไป
วิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 [4] 
  
5.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรทดสอบสมมตฐิำน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 
ผูว้ิจัยใช้การวิ เคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึงความส าคญัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึงความส าคญั
อยู่ในระดบัมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึงความส าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง 4) ค่าเฉ ล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง
ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  
หมายถึงความส าคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  [4]  และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
6. ผลกำรวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยองค์กำร 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยองค์การ พบว่า ผูแ้ทน
ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดัมาก
ท่ีสุด มีระยะเวลาท่ีบริษัทเปิดด าเนินการตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป      
มีขนาดการประกอบการเป็นกิจการขนาดใหญ่ และมีสถาน
ท่ีตั้งกิจการอยูภ่าคกลาง 
 
6.2 ปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรเลือกใช้ต่อบริกำรขนส่งของบริษัท    
ยูเซ็นโลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใช้
ต่อบริการขนส่งของบริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากัด พบว่า ในภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก              
(  = 4.27) โดยด้านท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านความ
เช่ือ ถือได้ (  = 4.41) รองลงมาคือ  ด้านความปลอดภัย               
(  = 4.35)  ด้านระยะเวลาขนส่ง (  = 4.33)  ด้านความ
สะดวก (  = 4.18)  ด้านขีดความสามารถ (  = 4.18)  และ
ดา้นตน้ทุนขนส่ง (  = 4.16) ดงัแสดงตามตารางท่ี 1   
 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการ
เลือกใชต่้อบริการขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากดัในภาพรวมและรายดา้น 

 
ปัจจัยทีส่ ำคญัต่อกำร
เลือกใช้บริกำรขนส่ง X  S.D. 

ระดับ
ควำมส ำคัญ 

ดา้นตน้ทุนขนส่ง 4.16 0.57 มาก 
ดา้นระยะเวลาขนส่ง 4.33 0.67 มาก 
ดา้นความเช่ือถือได ้ 4.41 0.51 มาก 
ดา้นขีดความสามารถ 4.18 0.66 มาก 
ดา้นความสะดวก 4.18 0.59 มาก 
ดา้นความปลอดภยั 4.35 0.64 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.27 0.51 มาก 
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6.3 กำรทดสอบสมมตฐิำน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูแ้ทนของบริษทัท่ี

มีประเภทกิจการ ระยะเวลาท่ีบริษทัเปิดด าเนินการ ขนาดการ
ประกอบการ และสถานท่ีตั้งต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีส าคญัต่อการ
เลือกใชต่้อบริการขนส่งของบริษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตำรำงที ่2 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส าคญัต่อการ
เลือกใชต่้อบริการขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนองคก์าร 

 
ปัจจัยส่วนองค์กำร สถิติ p-

value 
ผลกำร
ทดสอบ 

ประเภทกิจการ F = 0.61 0.54 ไม่แตกต่าง 
ระยะเวลาท่ีบริษทัเปิด
ด าเนินการ 

F = 0.86 0.46 ไม่แตกต่าง 

ขนาดการประกอบการ F = 1.83 0.17 ไม่แตกต่าง 
สถานท่ีตั้ง F = 0.75 0.56 ไม่แตกต่าง 

p≤0.05 
 
7. กำรอภปิรำยผล 
7.1 กำรอภิปรำยผลปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรเลือกใช้ต่อบริกำร
ขนส่งของบริษัท ยูเซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ดังนี ้

1. ด้านต้นทุนในการขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สายหยดุ  แผนเจริญ [5] ท่ีพบว่า 
ดา้นตน้ทุนในการขนส่งมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่ง
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ด้านระยะเวลาขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งอยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธนภร จิรพฒัน์ด ารง [6] ท่ี
พบว่า ดา้นเวลาขนส่งในภาพรวมมีผลต่อการใชบ้ริการขนส่ง
อยูใ่นระดบัมาก   

3. ดา้นความเช่ือถือได ้ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
มีความส าคญัต่อการเลือกใชต่้อบริการขนส่งอยู่ในระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายหยุด  แผนเจริญ [5] ท่ีพบว่า 
ดา้นความเช่ือถือไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่ง ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

4. ด้าน ขีดความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งอยูใ่นระดบั
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาศวัต พรประสิทธ์ิ [7] ท่ี
พบว่า ด้านขีดความสามารถมีความส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5. ดา้นความสะดวก ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมี
ความส าคัญต่อการเลือกใชต่้อบริการขนส่งอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภร จิรพฒัน์ด ารง [6] ท่ีพบว่า 
ดา้นความสะดวกมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

6. ดา้นความปลอดภยั ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
มีความส าคญัต่อการเลือกใชต่้อบริการขนส่งอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สายหยุด  แผนเจริญ [5] ท่ี พบว่า 
ดา้นความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั 

 
7.2 กำรอภิปรำยผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำร
เลือกใช้ต่อบริกำรขนส่งของบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ดังนี ้

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู ้แทนของบริษัทท่ีมี
ประเภทกิจการ ระยะเวลาท่ีบริษทัเปิดด าเนินการ และขนาด
การประกอบการต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใชต่้อ
บริการขนส่งของบริษทั ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ทั้งในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สายหยดุ  แผนเจริญ [6] ท่ีพบว่า  
ผูแ้ทนของบริษัทท่ีมีประเภทกิจการ ขนาดการประกอบการ 
และสถานท่ีตั้ ง ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ี มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณี 
บริษทั อว้นคอนเทนเนอร์ จ  ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิัยไปใช้ 

1. ด้านต้นทุนขนส่ ง บ ริษัท  ยู เซ็น  โล จิส ติก ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากัด ควรก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งท่ีมี
ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งขัน และสามารถ
ต่อรองราคาค่าบริการขนส่งได ้

2. ขีดความสามารถ  บริษัท  ยู เซ็น  โล จิส ติก ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั ควรจดัหารถขนส่งสินคา้ให้เพียงพอต่อ
การให้บริการ โดยอาจจัดหาบริษัทรถร่วมเข้ามาให้บริการ
เพ่ิมข้ึน 

3. ด้านความสะดวก บ ริษัท  ยู เซ็น  โลจิส ติก ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั ควรจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมัยให้บริการกับผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล
สถานะของสินคา้ได ้

   
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่ง 
ในการเลือกและตัดสินใจใช้บริการ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ี
ชัดเจนว่า ปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้ผูม้าใช้บริการขนส่งส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือวิจยัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ของห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขา
ศรีนครินทร์ 2) เพื ่อ วิจ ยัการกระบวนการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ของห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรี
นครินทร์ และ3) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เฮาส์แบ
รนด์ของห ้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์  กลุ ่ม
ต วั อ ย ่างค ือ  ล ูก ค า้ ที ่ซื ้อ ผล ิตภ ณัฑ ์เฮ าส ์แบ รนด ์ข อ ง
ห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์ จ  านวน 385 คน  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหว่าง 0.66 –1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ในภาพรวม
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์ส ัน ที ่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ ของห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรี
นครินทร์ ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยู่
ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยู ่ในระดบั

มาก ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยู่
ในระดบัปานกลาง 2) กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ที่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ของห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรี
นครินทร์ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ดา้นที ่ม ีค ่า เฉ ลี ่ยสูงสุดค ือ  ด า้นการรับ รู ้ความตอ้ งการ 
รองลงมาคือ ดา้นการคน้หาขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซ้ือ และ
ดา้นการประเมินทางเลือก และ 3) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวม มีความส ัมพนัธ ์เชิงบวกกบัการ
ตดัสิน ใจของล ูก ค า้ ที ่ซื ้อผล ิตภ ณัฑ ์เฮ าส ์แบรนด ์ขอ ง
ห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์อยู่ในระดบัสูง อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตดัสินใจ, 

ความสัมพนัธ์, สินคา้เฮาส์แบรนด.์ 
 

Abstract 
 This research aimed 1) to study the marketing mix 
factors that related to the decision process to buy thehouse 
brand products in Big C Supercenter (Srinakarin branch), 2) 
to study the decision process to buy thehouse brand products 
in Big C Supercenter (Srinakarin branch),and 3) to study the 
relation between the marketing mix factors and the decision 
process to buy the house brand products in Big C 
Supercenter (Srinakarin branch).The samples consisted of 
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385customers who bought the house brand products in Big C 
Supercenter (Srinakarin branch),determined the sample size 
by the calculation formula of the unknown population and 
used the accidental sampling method. The instrument of this 
study was a questionnaire; it valued the content validity 
(index of item-objective congruence: IOC) between 0.66-
1.00 and overall, thereliability of 0.93.The statistics which 
used in the data analysis were mean and standard deviation. 
The hypothesis testing analyzed by Pearson’s product-
moment correlation coefficient that applied with the 
statistical significance level of 0.05. The results found that; 
1) the marketing mix factors that related to the decision 
process to buy the house brand products in Big C 
Supercenter (Srinakarin branch), overall, there were an 
average level, when considering by each aspect showed that 
the product was related to the decision process to buy at a 
high level. In addition to, the price, the place and the 
promotion were related at an average level. 2) The decision 
process of customers who boughtthe house brand products in 
Big C Supercenter (Srinakarin branch), the overall and each 
aspect were an average level. The highest mean aspect was 
the need arousal; the subordinate aspects were the 
information search, the purchase decision and the evaluation 
of alternatives, respectively. 3) The marketing mix factors, 
overall, there were positive correlation with the decision 
process to buy the house brand products in Big C 
Supercenter (Srinakarin branch) at a high level which was the 
statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords:Marketing Mix, Decision Process, Relation, 

House brand. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์มีการแข่งขนัสูงมาก
บวกกับทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด ์
ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ในกลุ่มของผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวนั เช่น ขา้วสาร น ้ าตาล น ้ ามนัพืช น ้ ายาลา้งจาน 
ฯลฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือจากราคา
เป็นส าคัญและเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความแข็งแกร่งของตรา และ
ความแตกต่างทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ยงัไม่สามารถพิสูจน์
ได้มากนัก การตระหนักเร่ืองราคา คือ คนท่ีนิยมการหาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ราคาถูกจะชอบผลิตภณัฑเ์ฮาส์แบรนด ์เพราะ สินคา้

ประเภทน้ีใชร้าคาเป็นตวัจูงใจการซ้ือ ผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์
จะขายราคาท่ีต ่ากว่าผลิตภณัฑ์ชนิด เดียวกนั เพ่ือสร้างให้เห็น
ว่าผลิตภณัฑ์ราคาถูกลงเมื่อตดังบโฆษณา ซ่ึงในความเป็นจริง
แล้วผลิตภณัฑ์มีราคาถูกลงจากการใชว้ตัถุดิบท่ีคุณภาพต ่าลง
ได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรง เพ่ือแยง่ชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาด ท าให้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสนใจใน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือให้การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นไปได้
อยา่งถูกตอ้งและความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด [1] 

แต่ในยคุปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เฮา้ส์แบรนด์ของธุรกิจคา้
ปลีกต่างๆ ก าลงัเดินมาสู่จุดเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญ จากเดิม
เพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากก าไรส่วนเกินท่ีมีมากกว่าการขาย
ผลิตภณัฑแ์บรนด์เนมมาสู่ยคุของการเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะตอ้ง
สร้างความจงรักภกัดีให้เกิดกบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีผลิตภณัฑ์
เฮ้าส์แบรนด์เกิดข้ึนอย่างมากมายหลายแบรนด์เนม จึงท าให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ืออย่างมากมายด้วย
เช่นกัน  ดังนั้ นผลิตภัณฑ์เฮ้าส์แบรนด์ในยุคน้ีจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน
อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการสร้างความจงรักภักดีจากตัวบริษัท
ธุรกิจค้าปลีกมาสู่ความจงรักภักดีของตัวผลิตภัณฑ์เฮ้าส์แบ
รนด์ ดงันั้ นบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากัด (มหาชน) จึง
จ าเป็นตอ้งเร่งพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเร่งสร้างสร้าง
ความจงรักภักดีในตัวสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของบริษัทให้เกิด
ข้ึนกบัผูบ้ริโภคในทุกสาขา เพ่ือให้บริษทัประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินธุรกิจ [1]  ซ่ึงบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรี
นครินทร์ก็เป็นสาขาหน่ึงท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการแข่งขันทาง
การตลาดท่ีรุนแรงเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เน่ืองจาก
ท าเลท่ีตั้งปัจจุบนัมีห้างของธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงก็มีผลิตภณัฑเ์ฮา้ส์
แบรนด์เป็นของตนเองเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากรายล้อมบ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ อาทิเช่น โลตสัเอ็กซ์เพรส 
ทอ็ปซุปเปอร์มาร์เก็ตและแมค็โคร เป็นตน้  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ของ
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์เพ่ือน าขอ้มูลไปพฒันา
กลยทุธ์การตลาดของบริษทัต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ของ
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์   

2.  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เฮาส์แบรนดข์องห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ 
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3. เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ของ
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์   
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 ปั จจัยส่ วนประสมทางก ารตลาดบางปัจจัย มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของลูกค้าท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เฮาส์
แบรนดข์องห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้น าแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์  2) ดา้น
ราคา3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ4) ด้านส่งเสริม
ทางการตลาด [2] และกระบวนการตัดสินใจ ใน 4 ด้าน
ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ 2) ดา้นการคน้หา
ขอ้มูล 3) ดา้นการประเมินทางเลือก และ4) ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ [3] มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์
ของห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์ เฮาส์        
แบรนด์ของห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์จ านวน 
385 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ [4] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ของ
ห้ างสรรพสินค้าบ๊ิก ซี  สาขาศรีนค รินทร์ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ
ตัด สิ นใจขอ งลูกค้า ท่ี ซ้ื อผ ลิตภัณฑ์ เฮาส์ แบรนด์ขอ ง
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัโดยผา่นการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไป

ทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอัยา่ง จ  านวน 30 คนแลว้
น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 [5] 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 1
และข้อท่ี  2 ผู ้วิจัยใช้การวิ เคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
ดังน้ี  1) ค่ าเฉ ล่ี ย4.50 - 5.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ /การ
ตดัสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง 
ความสัมพนัธ์/การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 
3.49 หมายถึง ความสัมพนัธ์/การตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง ความสัมพนัธ์/การตดัสินใจอยู่
ใน ระดั บ น้ อ ย  และ  5 ) ค่ า เฉ ล่ี ย  1 .00  - 1.49  ห มาย ถึ ง 
ความสัมพนัธ์/การตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด[5] และการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 ผูว้ิจัยใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment orrelation Coefficient) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 [5] 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
สาขาศรีนครินทร์ 

ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปาน
กลาง (= 3.26) โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (= 3.58) รองลงมาคือ ดา้นราคา (= 3.29) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (= 3.25) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (= 3.07) 
 
6.2 กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบ
รนด์ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์ 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจของ
ลูกค้าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ พบว่า ในภาพรวมมีการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง (= 3.23)โดยดา้นท่ีมีระดับ
การตัด สินใจมากท่ี สุ ดคือ  ด้านการรับ รู้ความต้องการ                
(= 3.38)รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล(= 3.23)ด้าน
การตัดสินใจซ้ือ (= 3.18)และด้านการประเมินทางเลือก        
(= 3.17)  
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6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการ
ตัด สิ นใจขอ งลูกค้า ท่ี ซ้ื อผ ลิตภัณฑ์ เฮ าส์ แบรนด์ขอ ง
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจของลูกค้าท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ฮาส์แบรนด ์

 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
r p 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.30 0.00* มี
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นราคา 0.56 0.00* มี
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.66 0.00* มี
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.72 0.00* มี
ความสัมพนัธ์ 

รวม 0.74 0.00* มี
ความสัมพนัธ์ 

*p≤0 .05 
 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ ดังนี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากโดยมีความสัมพนัธ์เป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของเพลินพิศแจ้งสว่าง [6] พบว่า ด้านผลิตภัณฑ ์
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ให้ความส าคญัอยู่ในอนัดับ
แรก  

2. ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
อยู่ในระดบัมาก คือมีราคาต ่ากว่าสินคา้แบรนดอ่ื์น สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพิมพิกา ชวลิต [7] พบว่า ปัจจยัดา้นราคาสินคา้
ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ การมีราคาท่ีถูกท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัยีห่้ออ่ืนๆ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความสัมพนัธ์เป็นอนัดบั
ท่ีสาม สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของเพลินพิศ  แจ้งสว่าง [6] 

พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เฮา้ส์
แบรนดใ์ห้ความส าคญัเป็นอนัดบัสาม  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความสัมพนัธ์เป็นอนัดบั
ท่ีส่ี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพลินพิศ แจง้สว่าง [6] พบว่า 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดใ์ห้
ความส าคญัเป็นอนัดบัส่ี 

 
7.2 การอภิปรายผลกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าที่ ซ้ือ
ผลติภณัฑ์เฮาส์แบรนด์ ดังนี ้ 
 1.ด้านการรับรู้ความต้องการ ผลการวิจัยพบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยราคาสินค้าต ่ากว่าสินค้า
ชนิดเดียวกนัในทอ้งตลาดมีการตดัสินใจสูงท่ีสุด สอดคลอ้ง
กับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ [8] 
กล่าวว่า นักการตลาดจะต้องสนใจและจดจ าส่ิงกระตุ้นดา้น
ราคาเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
 2. ดา้นการค้นหาขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยสอบถามจาก บุคคลภายใน
ครอบครัวมีการตัดสินใจสูงท่ีสุด  สอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจของ
ผู ้บ ริโภค โดย Stanton and Futrell [9] กล่าวว่ า บุคคลใน
ครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติความคิด และ
ค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
 3. ด้านการประเมินทางเลือกผลการวิจัยพบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเปรียบเทียบคุณภาพกับ
ราคา และเปรียบเทียบคุณสมบติักบัผลิตภณัฑ์สินคา้ประเภท
เดียวกนัมีการตดัสินใจสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดย ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ[8] 
กล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือการตัดสินใจของผูซ้ื้อเก่ียวข้องกับการตัดสินใจย่อย คือ
รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยู่กบัราคา ความชอบ และคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์
 4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสินคา้ซ้ือไดส้ะดวกมีทุกสาขามีการ
ตัดสินใจสูงท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภค โดย        
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ [8] กล่าวว่า การจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เพ่ือความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้น
ความตอ้งการซ้ือ 
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7.3การอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับการตัดสินใจของลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เฮาส์
แบรนด์ดังนี ้
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการตัดสินใจของลูกค้า ท่ี ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ของห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี สาขาศรี
นครินทร์สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสลิลดาวัน และ 
ศศนันท์วิว ัฒนชาต [10] พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า
เฮา้ส์แบรนด ์
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ด้านก าร ส่ ง เส ริมก ารตล าดควร มุ่ ง เน้ น ให้
ความส าคัญกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ผ่านส่ือ
โฆษณาต่างๆ ทุกช่องทางให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงจัดให้มีการ
ส่งเสริมการขายดว้ยการให้ของแถมให้มากยิง่ข้ึน 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมุ่งเน้นการจัด
วางผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์เป็นหมวดหมู่เพ่ือท าให้ลูกค้ามี
ความสะดวกในการคน้หาผลิตภณัฑ ์

3. ดา้นราคา ควรเพ่ิมช่องทางการช าระค่าผลิตภณัฑ์
เฮาส์แบรนดผ์า่นบตัรเดบิด 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรวิจัยเปรียบเทียบความตอ้งการของลูกค้าในแต่
ละพ้ืนท่ีเพ่ือน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซีในภาพรวมและ
สามารถน าไปพิจารณาในการขยายสาขาของห้างสรรพสินคา้
บ๊ิกซีต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบั

การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกบัระบบการผลิตแบบลีน ของ
บริษ ทั  ซ ัม ม ิท แอ ด วานซ ์ แมทท ีเรียล  จ าก ดั  2 ) เพื ่อ
เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกบัระบบการ
ผลิตแบบลีน ของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากดั 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงาน 
บริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากดั จ  านวน 103 คน 
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือที่ใชใ้น
การศึกษาคือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.97 สถิติที ่ใชว้ ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่า เฉ ลี ่ย  ค ่าส่วน เบี ่ยง เบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
สมมติฐ าน ใชก้ ารว ิเค ราะห ์ค ่าท ี ก ารว ิเค ราะห ์ค วาม
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกบัระบบการ
ผลิตแบบลีนของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากดั 
ในภาพรวมมีการรับรู้อยู ่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น  พบว่าด า้นที ่ม ีค ่า เฉลี ่ยสูงสุด  คือ  ด า้นการ
เคล่ือนไหว รองลงมาคือ ดา้นระยะเวลาการรอคอย ดา้นการ
จดัการของเสีย  ดา้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ดา้นการขน
ยา้ย ขนส่ง ดา้นกระบวนการผลิต และดา้นการผลิต และผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และต าแหน่งงานต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัระบบ
การผลิตแบบลีนนของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล 
จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วน
พนักงานที่มีอายุงานต่างกนั มีการรับรู้เกี่ยวกบัระบบการ

ผลิตแบบลีนของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากดั 
ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การรับรู้  ระบบการผลิต  ระบบลีน. 
 
Abstract 

This research aimed 1) to study the level of 
employees’ perception about lean manufacturing system at 
Summit Advanced Material Co., Ltd., and 2) to compare the 
level of employees’ perception about lean manufacturing 
system at Summit Advanced Material Co., Ltd. that were 
categorized by the personal factors. The samples consisted of 
103 employees of Summit Advanced Material Co., Ltd., 
determined sample size by Krejcie and Morgan Table. The 
instrument of this study was a questionnaire; it valued the 
content validity (index of item-objective congruence: IOC) 
between 0.67-1.00 and the reliability of 0.97. The statistics 
which used for the data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis testing analyzed by t-test 
and One-way ANOVA (F-test) for testing of variance as well 
as pair-wise comparison by means of Scheffe’s method 
which were conducted at the statistical significance level of 
0.05. The results found that; the perception of employees 
about lean manufacturing system at Summit Advanced 
Material Co., Ltd., overall, there was an average level. When 
considering by each aspect showed that the highest mean was 
the motion, the subordinate aspects were the delay, the 
defects and reworks, the stock, the transportation, the process 
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and the production, respectively. The hypothesis testing 
found that; the employees who were different gender, age, 
level of education and position; overall they had different 
perception of lean manufacturing system at Summit 
Advanced Material Co., Ltd. at the statistical significance 
level of 0.05. In addition, the employees who were different 
range of employment; they had no different perception of 
lean manufacturing system at Summit Advanced Material 
Co., Ltd. 
 
Keywords: Perception, Employee, Manufacturing System, 

Lean System. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการจัดการ
ทางการผลิตท่ีน ามาใชใ้นการบริหารจดัการในองคก์าร มีการ
เปล่ียนแปลงและมีวิวฒันาการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยระบบการผลิตแบบลีน เป็นเคร่ืองมือหน่ึงทางการบริหาร
การจดัการกระบวนการท่ีจะเพ่ิมความสามารถให้แก่องค์การ 
ด้วยการออกแบบและการจัดการกระบวนการ ระบบ 
ทรัพยากร และมาตรการต่างๆอยา่งเหมาะสม ท าให้สามารถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมในคร้ังแรก ท่ี
ด าเนินการ โดยพยายามให้ เกิดของเสียน้อยท่ีสุดหรือมี
ส่วนเกินท่ีไม่จ าเป็นน้อยท่ีสุด [1] หลกัการผลิตแบบลีนจะเน้น
ไปท่ีการก าจัดความสูญเปล่า โดยวิ ธีการระบุคุณค่า ช่วย
จดัล าดับการด าเนินการสร้างคุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้ควบคุมดูแล
กิจกรรมต่างๆ ไม่ให้หยุดชะงกั และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ช่วยจัดการให้ มีคุณภาพมากข้ึนด้วยแรงงานท่ีน้อยลง ใช้
อุปกรณ์นอ้ยลง เวลานอ้ยลง ในขณะเดียวกนัก็สามารถน าไปสู่
การผลิตใน ส่ิ ง ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าห รือ
ผูใ้ช้บริการไดม้ากข้ึนด้วย [2] นอกจากน้ี หลักการผลิตแบบ
ลีนยงัสามารถช่วยเพ่ิมก าไรให้กับธุรกิจได้ด้วยโดยการลด
ความสูญเสีย ความส้ินเปลืองท่ีเกิดข้ึน จึงช่วยลดตน้ทุนการ
ผลิตเพ่ิมผลก าไรให้ธุรกิจและให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้
ท่ีมีคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย  

ผูว้ิจัยเป็นบุคลากรของ บริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ 
แมททีเรียล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตงานอุตสาหกรรมโลหะ
มว้นเป็นโลหะแผน่ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป็นหลกั 
ในปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาทางด้านความสูญเสียจาก
ความสูญ เปล่าในการผลิต เช่น  การรอคอย ช้ินงานเป็น
เวลานาน การผลิตมากเกินไป การผลิตมีของเสียมากเกินไป 

และปัญหาดา้นการสินคา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ ท า
ให้เกิดตน้ทุนการผลิตสูง ทางบริษทัฯไดมี้การน าเคร่ืองมือของ
การผลิตแบบลีนมาใช้ในโรงงานสักระยะหน่ึงแล้ว มาช่วย
แกปั้ญหาไขปัญหาดงักล่าว แต่เน่ืองจากบริษทัมีพนักงานและ
ฝ่ายทีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก อีกทั้งพนักงานแต่ละคนมีพ้ืนฐาน
ต่างกัน จึงมีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตแบบลีน และ
รูปแบบการผลิตลึกซ้ึงไม่เท่ากัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการน า
เคร่ืองมือการผลิตแบบลีน มาใช้ไม่ประสบความส าเร็จ จาก
สภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองดงักล่าว 
เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีนบริษัท ซัมมิทแอดวานซ์แมททีเรียล และเป็นข้อมูล
เพ่ือใชใ้นการหาแนวทางเสริมสร้างความเขา้ใจระบบการผลิต
แบบบลีน การวางแผนการผลิตลดความสูญเปล่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับ
ระบบการผลิตแบบลีน ของบริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ แมทที
เรียล จ ากดั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของพนักงาน
เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีน ของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ 
แมททีเรียล จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับการ
รับรู้เก่ียวกับระบบการผลิตแบบลีนของบริษัท ซัมมิทแอด
วานซ์ แมททีเรียล จ ากดั แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05   
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดระบบการผลิตแบบ
ลีนใน 7 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตมากเกินความ
จ าเป็น 2) ดา้นการรอคอยเวลาท่ีใชใ้นการรอปฏิบติัการ 3) ดา้น
การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น 4) ดา้นการผลิตโดยใชข้ั้นตอนมาก
เกินจ าเป็น 5) ดา้นสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น 6) ดา้น
การเคล่ือนไหวโดยไม่จ าเป็น 7) ดา้นขอ้บกพร่องของช้ินส่วน 
มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั [3] [9] 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ได้แก่ พนักงานแผนกผลิต บริษัท 
ซมัมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากดั จ  านวน 140 คน [4]  
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กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนักงานแผนกผลิต บริษทั ซมัมิ
ทแอดวานซ์  แมททีเรียล จ ากัด จ  านวน 103 คน โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejcie and Morgan 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน + 5 และใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) [5]  

 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีน ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า
ความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 [5] หลงัจาก
นั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอั
ย่าง จ  านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.81 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง การรับรู้อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง การรับรู้อยูใ่น
ระดับมาก 3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง การรับรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง การรับรู้อยูใ่น
ระดบันอ้ย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง การรับรู้อยูใ่น
ระดบัน้อยท่ีสุด และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์าร
วิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์
หาค่า t-test และ F-test [5]   
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ต ่ ากว่าอนุปริญญาหรือปวส. โดยมี
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงาน และมีอายุงานอายุน้อย
กว่า 7 ปี 
6.2 การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับระบบการผลติแบบลีนของ
บริษัท ซัมมทิแอดวานซ์ แมททเีรียล จ ากดั    

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบั
ระบบการผลิตแบบลีนของบริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ แมทที
เรียล จ ากดั พบว่า ในภาพรวมมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(= 2.80) โดยดา้นท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ ดา้นการเคล่ือนไหว
โดยไม่จ าเป็น (= 2.96) เป็นผลมาจากระบบการผลิตแบบลีน
ช่วยท าให้ลดการเคล่ือนไหวจากการเดินทางของพนักงานได้
รองลงมาคือ ดา้นการรอคอยเวลาท่ีใชใ้นการรอปฏิบติัการ (
= 2.87) ดา้นขอ้บกพร่องของช้ินส่วน (= 2.83) ดา้นสินคา้คง
คลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น (= 2.81) ดา้นการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่
จ าเป็น (= 2.71) ดา้นการผลิตโดยใชข้ั้นตอนมากเกินจ าเป็น (
= 2.71) และด้านการผลิตมากเกินความจ าเป็น (= 2.69) 
ตามล าดบั ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับ
ระบบการผลิตแบบลีน ในภาพรวมและรายดา้น 

การรับรู้ของพนักงานเกีย่วกบั
ระบบการผลติแบบลนี 

  S 
ระดับ 
การรับรู้ 

ด้านการผลิตมาก เกินความ
จ าเป็น 

2.69 0.23 ปานกลาง 

ดา้นการรอคอยเวลาท่ีใชใ้นการ
รอปฏิบติัการ 

2.87 0.21 ปานกลาง 

ดา้นการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น 2.71 0.26 ปานกลาง 
ด้านการผลิตโดยใช้ขั้ นตอน
มากเกินจ าเป็น 

2.71 0.25 ปานกลาง 

ด้านสินค้าคงคลังท่ีมากเกิน
ความจ าเป็น 

2.81 0.23 ปานกลาง 

ด้านการเค ล่ือนไหวโดยไม่
จ าเป็น 

2.96 0.21 ปานกลาง 

ดา้นขอ้บกพร่องของช้ินส่วน 2.83 0.23 ปานกลาง 
รวม 2.80 0.22 ปานกลาง 

  
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งต่างกนั มีระดบัการรับรู้
เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนของบริษทั ซัมมิทแอดวานซ์ 
แมททีเรียล จ ากดั ในภาพรวมแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีอายุงานต่างกนั มีระดบัการ
รับรู้เกี่ยวกบัระบบการผลิตแบบลีนของบริษทั ซัมมิทแอด
วานซ์ แมททีเรียล จ ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของพนกังาน
เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีน ในภาพรวมและรายดา้น 

ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติ 
p-

value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 3.00 0.00* แตกต่าง 
อาย ุ F = 3.10 0.05* แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 116.07 0.00* แตกต่าง 
ต าแหน่งงาน F = 23.18 0.00* แตกต่าง 
อายงุาน F = 0.37 0.70 ไม่แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลการรับรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน 
ของบริษัท ซัมมทิแอดวานซ์ แมททเีรียล จ ากดั ดังนี ้

1. ด้านการผลิตมากเกินความจ าเป็น  ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนใน
ดา้นการผลิตมากเกินความจ าเป็น มีการรับรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษทัวางแผนการผลิตไม่สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบการผลิต
แบบลีน ดา้นการผลิตมากเกินความจ าเป็น จากแนวความคิด
เดิมท่ีว่าจะตอ้งผลิตงานออกมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พ่ือให้
เกิดตน้ทุนต่อหน่วยต ่าสุด ท าให้เสียเวลาและแรงงานไปในการ
ผลิตท่ียงัไม่จ าเป็น [6] และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ยทุธ
พงษ ์ขาวสัก [7] พบว่า ระบบการผลิตแบบลีน สามารถช่วยลด
ตน้ทุนทางดา้นการผลิตและระบบการผลิตแบบลีนช่วยให้การ
ผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต  

2. ด้านการรอคอยเวลาท่ีใช้ในการรอปฏิบัติการ 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีนในดา้นการรอคอยเวลาท่ีใชใ้นการรอปฏิบติัการ มีการ
รับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษทัมีการผลิต
สินคา้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของความตอ้งการท าให้เกิด
ความล่าชา้และมีการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่ทนัต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน ดา้นการรอ
คอยเวลาท่ีใชใ้นการรอปฏิบติัการ โดยการรอคอยเกิดจากการท่ี
เคร่ืองจกัร หรือพนักงานหยุดการท างานเพราะต้องรอคอยบาง
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการผลิต [6] และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ส าเริง มีสมมนต ์[8] พบว่า ระบบการผลิตแบบลีน เทคนิคการ
ผลิตแบบลีนท าให้ระยะเวลาการอวตัถุดิบลดลง  

3. ด้านการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น ผลการวิจยัพบว่า 
การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนในดา้นการ
เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น มีการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ บริษทัมีการขนยา้ยขนส่งไม่เป็นไปตามแผนและไม่
สามารถผลิตงานไดท้นักบัเวลาการผลิต สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ระบบการผลิตแบบลีน ดา้นการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงตอ้ง
ควบคุมและลดระยะทางในการขนส่งลงให้เหลือเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้ น เพ่ือให้สามารถส่งงานไปให้ขั้นตอนต่อไปไดเ้ร็วข้ึนไม่
ตอ้งเสียเวลารอนาน [6] และสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของยุทธ
พงษ์ ขาวสัก [7] พบว่า ระบบการผลิตแบบลีน สามารถช่วยให้
การขนยา้ยสินคา้ในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ด้านการผลิตโดยใช้ขั้ นตอนมากเกินจ าเป็น 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีนในดา้นการผลิตโดยใชข้ั้นตอนมากเกินจ าเป็น มีการรับ
รู้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษทัมีการจดัสรร
กระบวนการผลิตไม่มีความสมดุลในแต่ละขั้นตอน ท าให้การ
ผลิตสินคา้เป็นไปอยา่งไม่สม ่าเสมอต่อเน่ืองทั้งกระบวนการผลิต 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน ดา้นการผลิตโดย
ใช้ขั้นตอนมากเกินจ าเป็น เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีการ
ท างานซ ้ าๆกันในหลายขั้นตอน  ซ่ึงไม่มีความจ าเป็น [6] และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของยุทธพงษ์ ขาวสัก [7] พบว่า ระบบ
การผลิตแบบลีน สามารถลดการรอคอยช้ินงานในกระบวนการ
ผลิต และท าให้ มี การจัดสรรและความสมดุลในแต่ละ
กระบวนการ 

5. ด้ าน สิ น ค้าค งคลั ง ท่ี ม าก เกิน คว ามจ า เป็ น 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีนในดา้นสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น มีการรับรู้อยู่
ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษัทไม่สามารถลด
จ านวนรายการสินคา้ท่ีตอ้งควบคุมอายุ และไม่สามารถควบคุม
ปริมาณและต าแหน่งท่ีจดัเก็บสินค้าได้ถูกต้องท าให้เกิดความ
ซ ้าซอ้นในการสั่งซ้ือ สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบการผลิตแบบ
ลีน ดา้นสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น การซ้ือวสัดุคราว
ละมากๆ เพ่ือเป็นประกันว่าจะมีวสัดุส าหรับผลิตตลอดเวลา 
หรือเพ่ือให้ไดส่้วนลดจากการสั่งซ้ือจะส่งผลให้วสัดุท่ีอยูใ่นคลงั
มีปริมาณมากเกินความตอ้งการใชง้านอยูเ่สมอ เป็นภาระในการ
ดูแลและการจดัการ [6] และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของยุทธ
พงษ์ ขาวสัก [7] พบว่า ระบบการผลิตแบบลีน สามารถควบคุม
ปริมาณและต าแหน่งท่ีจดัเก็บสินคา้ได้ถูกตอ้งและไม่เกิดความ
ซ ้าซอ้นในการสั่งซ้ือ 

6. ด้านการเคล่ือนไหวโดยไม่จ าเป็น  ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนใน
ดา้นการเคล่ือนไหวโดยไม่จ าเป็น มีการรับรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษทัไม่สามารถลดความเม่ือยลา้และ
ความเครียดในการท างานจากการเคล่ือนไหวของพนกังานได ้ท า
ให้พนักงานท างานไดไ้ม่สะดวกข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบ
การผลิตแบบลีน ดา้นการเคล่ือนไหวโดยไม่จ าเป็น ท่าทางการ
ท างานท่ีไม่เหมาะสมท าให้เกิดความลา้ต่อร่างกายและท าให้เกิด
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ความล่ าช้าในการท างานอีกด้วย [6] และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของยุทธพงษ์ ขาวสัก [7] พบว่า ระบบการผลิตแบบ
ลีนสามารถลดการเดินทางของพนกังานในแต่ละกระบวนการให้
สอดคล้องกับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การ
ท างานสะดวกมากยิง่ข้ึน และท าให้สามารถช่วยลดการท างานท่ี
ซ ้ าซอ้นได ้

7. ด้านข้อบกพร่องของช้ินส่วน ผลการวิจัยพบว่า 
การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับระบบการผลิตแบบลีนในด้าน
ขอ้บกพร่องของช้ินส่วน มีการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ บริษทัมีการจดัการดา้นของเสียไม่สอดคลอ้งมีผล
ท าให้ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ ท  าให้ตน้ทุนรวม
ในการผลิตสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน 
ดา้นขอ้บกพร่องของช้ินส่วน เม่ือของเสียถูกผลิตออกมาปัญหา
จากการผลิตของเสีย ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดิบ เคร่ืองจักร แรงงาน 
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ส้ินเปลืองสถานท่ีในการจดัเก็บ
และก าจดัของเสีย เกิดการท างานซ ้ าเพ่ือแกไ้ขงาน เกิดตน้ทุนค่า
เสียโอกาส [6] และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของยุทธพงษ ์ขาว
สัก [7] พบว่า ระบบการผลิตแบบลีนช่วยให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนท าให้ของเสียลดลงหรือไม่เกิดของเสีย
และท าให้มีผลต่อลูกคา้ในดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ ์

 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบระดับการรับ รู้ของ
พนักงานเกีย่วกบัระบบการผลติแบบลนี ดังนี ้ 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งงานต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกับระบบ
การผลิตแบบลีนของบริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล 
จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ โดยณัฐภร  
อินทุยศ [9] กล่าวว่า ปัจจยัส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้หรือ
ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดว่าการรับรู้จะเป็นไปไดเ้ร็วหรือชา้ไดม้าก
หรือน้อย หรือจะออกมาในรูปแบบใด ประการหน่ึงคือ 
ลกัษณะของตวัผูรั้บรู้ นอกจากน้ีการรับรู้ของบุคคลยงัข้ึนอยู่
กับลักษณะของตัวผูรั้บรู้อีกหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ การ
เรียนรู้ ความสามารถทางสติปัญญา และประสบการณ์เดิม เป็น
ตน้  

ส่วนพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบั
ระบบการผลิตแบบลีนของบริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ แมทที
เรียล จ ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร์ษา ใจหลัก [10] 
พบว่า ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีอายุงาน

ต่างกัน มีการรับรู้และทศันคติต่อการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั    
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัพบว่า พนักงานแผนกผลิตมีการรับรู้
เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่า
องค์การยงัสามารถพฒันาความรู้ของพนกังานให้สูงข้ึนไดอี้ก
องคก์ารควรมีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในดา้นนโยบาย การ 
ส่ือสาร ตลอดจนการฝึกอบรม และเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับ
ระบบการผลิตแบบลีน ซ่ึงน ามาใช้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุก
หน่วยงานในองคก์าร เพ่ือให้พนกังานเล็งเห็นความส าคญัและ
ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบลี
นอยา่งดีเยีย่ม 

2.  ควรให้ความส าคญักบัการฝึกอบรม และจดัให้มี
กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบการผลิตแบบลีนแก่ของ
พนักงานอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ท่ีมีมาแต่เดิม
หรือระดบัการศึกษาของพนกังานไม่เท่ากนั 

3. ควรจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เอ้ือต่อการ
ท างานของพนักงานทุกแผนก ทั้งน้ีเพราะ สภาพแวดลอ้มใน
การท างานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ดว้ย 
 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาทศันคติของพนักงานแผนกผลิตเก่ียวกับ
การน าระบบการผลิตแบบลีนมาใชใ้นองคก์าร เน่ืองจากถา้ท า
ให้บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้ก็จะช่วยให้
เป้าหมายขององคก์ารไดรั้บความส าเร็จ 
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บทคดัย่อ 
การวิ จัยค ร้ั งน้ี มี ว ัต ถุ ประสงค์  เพ่ื อ ศึ กษ าและ

เปรียบเที ยบปัจจัยท่ี มี ความส าคัญ ต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในการใชบ้ริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใช้บริการรี
สอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา จ านวน 385 คน 
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร และใช้วิธีการเลือก
กลุ่ มตั วอย่ างแบบบังเอิ ญ เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการวิ จัยคื อ 
แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วิ ธี เชฟเฟ่  โดยก าหนดค่านั ยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้
บริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในภาพรวมมีความส าคัญต่อการตดัสินใจ
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านส่งเสริมการตลาด และ 2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกัน เลือกปัจจัยท่ี มี
ความส าคญัต่อการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีส าคญั การตดัสินใจ การใชบ้ริการรีสอร์ท    
 

Abstract 
This study aimd to study and to compare the important 

factors toward Thai tourists’ decision to select the resort services in 
Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province that were 
categorized by the personal factors. The samples of this study 
consisted of 385 Thai tourists who selected the resort services in 
Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province, determined the 
sample size by the calculation formula of the unknown population 
and used the accidental sampling method. The instrument of this 
study was a questionnaire; it valued the content validity (index of 
item-objective congruence: IOC) between 0.67-1.00 and the 
overall reliability of 0.85. The statistics which used in the data 
analysis were percentage, mean and standard deviation.             
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The hypothesis testing analyzed by t-test and One-way ANOVA 
(F-test) for testing of variance as well as pair-wise comparison by 
means of Scheffe’s method which were conducted at the statistical 
significance level of 0.05. The results found that; 1) the important 
factors toward Thai tourists’ decision to select the resort services in 
Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province were important 
at a high level in the overall. When considering by each aspect 
showed that the highest aspect was the physical environment; the 
subordinate aspects were the place, the price, the people, the 
product, the process of services and the promotion, respectively. 2) 
The hypothesis testing found that tourists who were different age, 
status, level of education and the average income per month, there 
were the important factors to select the resort services in Pak 
Chong district, Nakhon Ratchasima province that different in 
overall at the statistical significance level of 0.05. Furthermore, the 
tourists who were different gender, there were the important 
factors to select the resort services that were not different in 
overall. 
 
Keywords: Important Factors, Decision , Resort Service 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคนไทยค่อนข้าง
ยุง่ยากมากตอ้งต่อสู้ด้ินรนกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมท า
ให้ความสุขของคนไทยลดลง ส่ิงท่ีจะสามารถเพ่ิมเติมความสุข
ให้กบัชีวิตคนไทยนั้นมีหลากหลายวิธีและหน่ึงในนั้นคือการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวในชนบทท่ียงัมีสภาพแวดล้อมทั้ ง
ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีดีจนเป็นทางเลือกและสร้างแรง
ดึงดู ดนั ก ท่ อง เท่ี ยวให้ เดิ นทางไปใช้บ ริก าร   จังห วัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดหน่ึงท่ียงัมีสภาพแวดล้อมท่ีอุดม
สมบูรณ์ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย นักท่องเท่ียวจึงนิยม
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ือสัมผสัธรรมชาติและวฒันธรรม  
ดงันั้นอาชีพการให้บริการท่ีพกัส าหรับนักท่องเท่ียวจึงเกิดข้ึน
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมซ่ึงเน้นรับรองนักท่องเท่ียวท่ีต้อ งการ
ความสะดวกสบายในลกัษณะสังคมเมือง รีสอร์ทท่ีเป็นท่ีพกั
ในรูปแบบท่ีอิงธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีมนุษยอ์าจ
สร้างข้ึนมาหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมาย ังคงเป็นจังหวัด ท่ี มี
สภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และมีวฒันธรรมอนัดีงาม ท าให้ท่ีพกั
ในรูปแบบรีสอร์ทเป็นท่ีพกัประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับ
นัก ท่องเท่ี ยว ท่ีต้อ งการจะสั มผัสธรรมชาติในชนบท 
วฒันธรรมวิถีชีวิตอนัดีงามของชาวนครราชสีมา เพราะรีสอร์

ทนอกจากจะเป็นท่ีพกัคา้งคืนแลว้นกัท่องเท่ียวยงัไดท่้องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีละแวกใกลเ้คียง ซ่ึงมีทั้งแบบผจญภยัและแบบศึกษา
ธรรมชาติ 

ดงันั้นผูว้ิจยั ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของท่ีพกัประเภท
รีสอร์ท เพ่ือให้ทราบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้
บริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาของ
นัก ท่อ งเท่ี ยวชาวไทย และ เพ่ื อ เป รียบ เที ยบ ปัจจัย ท่ี มี
ความส าคัญต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรีสอร์ทในอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  โดยการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใช้เป็น
แนวทางให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัพฒันาท่ีพกัแบบรี
สอร์ทในจังหวดันครราชสีมา เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวและดึงดูด จูงใจให้นักท่องเท่ียวมาเลือกใช้
บริการท่ีพกัประเภทรีสอร์ทไดม้ากข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในการใชบ้ริการรีสอร์ทในอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในการใชบ้ริการรีสอร์ทใน
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 

 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 
เลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรีสอร์ทใน
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนั 

 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิ จัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ [1] ใน 
7 ดา้น ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้น
บุคคล 6) ดา้นกระบวนการ และ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการรี
สอร์ทในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาในปี 2559  
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กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการรี
สอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จากสูตรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของ Suzie Sangren [2] 
และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  [3] ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 385 คน 

 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในก ารใช้บ ริก าร รีส อ ร์ท ใน อ า เภ อป าก ช่อ ง  จั งห วัด
นครราชสีมา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ไดค่้าความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
[4] หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตอัยา่ง จ  านวน 30 คนแลว้น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 
  
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึงความส าคญัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึงความส าคญั
อยู่ในระดบัมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึงความส าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง 4) ค่าเฉ ล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง
ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  
หมายถึงความส าคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  [4] และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างด้วยค่า t แบบ Independent samples 
Test การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe’
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 

6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอาย ุ26-
33 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001 – 15,000 บาท 
 
6.2 ปัจจัยที่มคีวามส าคญัต่อการตดัสินใจของนักท่องเทีย่วชาว
ไทยในการใช้บ ริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการใชบ้ริการรีสอร์ทใน
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี ด้านลักษณะทางกายภาพ (  = 4.25) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (   = 4.20)  ด้านราคา (   = 4.18)  ด้าน
บุคลากร  (   =  4 .14 ) ด้านผลิ ตภัณฑ์  (   =  4 .04) ด้าน
กระบวนการบริการ (  = 3.99) และด้านส่งเสริมการตลาด               
(= 3.59) ดงัแสดงตามตารางท่ี 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมและรายดา้น 

 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
  S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.04 0.56 มาก 
ดา้นราคา 4.18 0.63 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.20 0.47 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.59 0.61 มาก 
ดา้นบุคลากร 4.14 0.63 มาก 
ดา้นกระบวนการบริการ 3.99 0.64 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.25 0.64 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.05 0.50 มาก 

 
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เลือก
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
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ในก ารใช้บ ริก าร รีส อ ร์ท ใน อ า เภ อป าก ช่อ ง  จั งห วัด
นครราชสีมา ในภาพรวมแตกต่างกนั ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ
เลือกปัจจยัท่ีมีความส าคัญต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยในการใช้บริการรีสอร์ทในอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ p-

value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 0.17 0.83 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F =13.60 0.00* แตกต่าง 
สถานภาพ F = 3.75 0.02 แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 7.67 0.00* แตกต่าง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F =12.50 0.00* แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตดัสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในการใช้บริการรีสอร์ทในอ าเภอปาก
ช่อง จังหวดันครราชสีมา ดังนี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์  ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมฤทยั ผุยวรรณ์ [5] พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 

2. ด้านราคา  ผลก ารวิ จัยพบว่ า ในภาพรวม มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ นิวุฒ พูลศรี [6] พบว่า ดา้นราคา อยู่ในระดับ
มาก   

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมฤทยั ผุยวรรณ์ [5] พบว่า ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นิวุฒ พูลศรี [6] พบว่า ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก   

5. ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ นิวุฒ พูลศรี [6] พบว่า ด้านบุคลากรอยู่ใน
ระดบัมาก 

6. ด้านกระบวนการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิวุฒ พูลศรี [6] พบว่า ด้าน
กระบวนการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมมีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิวุฒ พูลศรี [6] พบว่า ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก 

 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการใช้บริการรีสอร์ท
ในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา ดังนี ้

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เลือก
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ทใน
อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมาในภาพรวมแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี [7] พบว่าเพศ 
ภูมิล  าเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และ
รายได้ของนักท่องเท่ียวในภาพรวมแตกต่างกัน  ส่ วน
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั เลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตัด สินใจใช้บ ริการรีสอ ร์ทในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้ ง น้ี อ าจ เป็น เพราะ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สมฤทยั ผยุวรรณ์ [5] พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และ
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ไม่แตกต่างกนั 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบกิจการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเพ่ิม

การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น หนังสือน าเท่ียว โทรทศัน์ วิทย ุ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ หรือ โปรชวัร์ เป็นตน้ และการร่วมจัด
บูทแสดงสินค้า/ขายห้องพกัในงานเก่ียวกับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพดา้นบริการเพ่ิมเติม 
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การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวธีิการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
Evaluation Customer Satisfaction by Customer Satisfaction Measurement Method 
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บทคดัย่อ 

  “ลูกคา้” คือกุญแจหลกัส าคญัท่ีท าให้องค์กรอยู่
รอดอย่างย ัง่ยืนในอนาคตเพราะนอกจากอิทธิพลของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
ไดแ้ลว้ ลูกคา้ตอ้งมีความพึงพอใจจากการมีประสบการณ์
ร่วมกบัองค์กรดว้ย เม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจจะน ามา
ซ่ึงการซ้ือซ ้ าและจะพฒันากลายเป็นความภักดีในท่ีสุด 
จากการทบทวนแนวคิดท่ีมาความพึงพอใจโดยการวดั
ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์ร่วมของ  [14] ประกอบดว้ยส่ิงท่ี
ลูกคา้คาดหวงั คุณภาพจากการมีประสบการณ์ คุณค่าท่ี
รับรู้ ส่งผลต่อความพึงพอใจและน ามาซ่ึงความภักดี 
สอดคล้อง [13] โดยเพ่ิมเติมด้านภาพลักษณ์ ราคาและ
คุณภาพการท างานของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีความพึงพอใจของ
ลูกค้าย่อมแตกต่างตามระดับความคาดหวัง   ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์หรือ
องคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์รควรท า
ความ เข้ าใจ ในก ารตรวจสอบ เพ่ื อน าผ ล ท่ี ได้ม า
ประยกุตใ์ชไ้ดถู้กตอ้ง 

 ค าส าคญั : การประเมิน  ความพึงพอใจลูกคา้ 

Abstrat 

 "Customer"  is the key importance to corporate 
survival and sustainable in the future because of the 
influence of products that responsed customers. The 
customer must be satisfied by the experience with the 
organization. When a customer satisfaction will lead to 
repeat purchases and will eventually become loyal. 
Review of concepts derived by measuring customer 
satisfaction with the experience of [14] consists of what 
customers expect quality of experience perceived value. 

Effect to customer satisfaction and loyalty bring 
consistency [13 ] the more the image the price and 
quality of the work product. The satisfaction of 
customers would vary according to the level of 
expectations. The differences between individuals 
Differentiation of products or other elements involved. 
Thus, corporate executives must understand the 
inspection results to be truly applicable.  

Keywords : Evaluation , Customer Satisfaction 
 

1. บทน า 

 หาก เอ่ ย ถึ งก ารตลาดก็ จะนึก ถึ งลูกค้าห รือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีองค์กรสนใจว่าต้องการผลิตภณัฑ์แบบ
ไหน อยา่งไร เพ่ืออะไร และองคก์รจะด าเนินการอยา่งไร
เพ่ือให้ตอบสนองลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
ความตอ้งการนั้นอนัจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจ ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบนัตลาดเป็นของ
ผูบ้ริโภคอยา่งส้ินเชิง เพราะมีผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายมากมาย 
ผูบ้ริโภคจึงมีอิทธิพลในทางเลือก จึงพยายามเสาะหา
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ให้ได้มากท่ีสุด ท าให้องค์กรต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคมากท่ีสุดและส
เพ่ือการได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะปัจจุบัน
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง หลากหลาย แยกย่อย
ซอยออกเป็นหลายกลุ่ม และในความแตกต่างของแต่ละ
กลุ่มก็มีความคาดหวังท่ีสูงแตกต่างจากอดีตทั้ งจาก
คุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ แล้ว ย ัง มีความต้องการท่ี
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดว้ยเพ่ือให้เหมาะสมกบัตน้ทุน 
(เงิน เวลา ความรู้สึก ความคาดหวัง การรอคอย) ท่ี
ผูบ้ริโภคจ่ายออกไป ดงันั้ นไม่ว่าผูบ้ริโภคตอ้งการแบบ

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

385



 

 

ใดในความคาดหวงัหากผูบ้ริโภคมีความพอใจจากการใช้
ผลิตภณัฑ์หรือมีประสบการณ์ร่วมจะส่งผลต่อการซ้ือซ ้ า 
จากการซ้ือซ ้ าจจะกลายเป็นความภกัดีและมากกว่าความ
ภกัดีอาจกลายเป็นความหลงใหลต่อผลิตภัณฑ์นั้ นก็ได ้
ดงันั้นการท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจจึงเป็นเหตุผลส าคญัใน
ล าดับต้น ๆ ท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญเพ่ือการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเพ่ิมความภักดีของ
ลูกค้าจะช่วยให้องค์กรมีรายได้ในอนาคตและกระจาย
ข่าวมีการบอกต่อ  (Word of Mouth : WOM) ช่วยลด
ตน้ทุนในการหาลูกคา้ใหม่ [11] [14] แมว้่าราคาจะมีการ
เปล่ียนแปลงในทางสูงข้ึนผูบ้ริโภคก็จะซ้ือเพราะมีความ
จงรักภกัดีอนัเป็นผลมาจากความพึงพอใจแต่หากไม่พึง
พอใจความจงรักภกัดีไม่เกิดลูกคา้ก็ไม่ซ้ือซ ้ า [12] 
 สรุปองค์กรจะยืนหยดัและเติบโตได้ ประเด็น
หลกัคือผูบ้ริโภคท่ีมาใชผ้ลิตภณัฑ์ขององคก์ร ท าให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรซ่ึงรวมทั้ ง
ดา้นสินคา้และบริการหากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจไม่
ว่าดา้นผลิตภณัฑ์หรือดา้นอ่ืน ๆ ในภาพรวมขององค์กร
จะส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าท  าให้องค์กรมีรายไดแ้ละสามารถ
อยู่ได้ในตลาด ดังนั้ นการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับองคก์รซ่ึงไม่ควรมองขา้ม
และควรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอเพ่ือสนองตอบ
ต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  
 
 

2. ความหมาย 

 ความพึงพอใจเป็นการตอบรับของลูกคา้ต่อการ
ประเมินของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัท่ีมีก่อน
กับส่ิงท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
หลงัจากลูกคา้ประเมินสินคา้และบริการท่ีตนเองเขา้รับ
บริการแลว้ แมว้่าความพึงพอใจเคยถูกสมมติให้เกิดข้ึน
ก่อนคุณภาพของการบริการ ([24] อ้างถึง [1] [20] [3]) 
สอดคล้องท่ีว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับ
ความรู้สึกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานท่ีรับรู้จากสินค้าหรือบริการกับความ
คาดหวังของบุคคล ([21] อ้างถึง[9]) มีการอธิบายว่า
ทศันคติและความพึงพอใจสามารถใชแ้ทนกนัได ้ผลท่ีได้
จากการท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้ น และทศันคติด้าน
บวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ ความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ 

ส่วนทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึง
พอใจ [25] ทั้งน้ีการบริโภคท่ีมีความพึงพอใจ ผูบ้ริโภค
จะยินดีซ้ือซ ้ าและช่วยบอกต่อ สนับสนุนให้ผูอ่ื้นซ้ือแต่
หากลูกคา้ไม่พอใจอาจจะไปซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทนและยงั
แพร่กระจายให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้อีกดว้ย [18] 
 สรุปไดว้่าความพึงพอใจเป็นการประเมินผล จาก
การท่ีผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ร่วมซ่ึงจะแสดงผลออกมา
เป็นการรับรู้เปรียบเทียบกับความต้องการและความ
คาดหวงั ในสินคา้และบริการนั้นก่อนการมีประสบการณ์
ร่วม หากผูบ้ริโภคมีความพอใจก็จะมีการซ้ือซ ้ าและ
ความถ่ีท่ีมีมากจากการซ้ือซ ้ าสามารถส่งผลเปล่ียนเป็น
ความภักดี ได้ในทางตรงกันหากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจ 
การซ้ือซ ้ าก็จะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากไม่มีความปรารถนา
ตอ้งการผลิตภณัฑน์ั้นซ่ึงหากมีการบอกต่อก็จะส่งผลเสีย
ต่ององคก์ร 
 

3. ท าไมต้องท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเก่ียวข้องในหลายกิจกรรมของ
องค์กรท่ีอาจน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
องค์กรส่งผลต่อส่วนครองตลาด ความแข็งแกร่งและ
สภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงการรับรู้ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคมีประโยชน์ต่อองคก์รในระยะยาวในการวางกล
ยทุธ์ทางการตลาด ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีสามารถน าไปสู่การ
เพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรส่งผลกระทบต่อยอดขาย และ
ความสามารถในการท าก าไรอยา่งต่อเน่ือง ([10] [22] อา้ง
ถึง [8]) มีงานวิจยัท่ีอธิบายผลสนับสนุนว่าความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคมีผลต่อความภกัดีในผลิตภณัฑ์ในตรายี่ห้อ 
และยืนยนัความส าคัญของความพึงพอใจลูกค้ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัผลก าไรขององคก์ร [20] ท  าให้เกิดการซ้ือซ ้ า
และมีการบอกต่อเป็นอิทธิพลส าคญัในการสร้างความ
ตั้งใจในการซ้ือ [15] เช่นเดียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้
และความจงรักภักดีคือการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคอยู่บน
พ้ืนฐานองคค์วามรู้ท่ีมีการประเมินหลงัการใชแ้ละปัจจยั
ต่าง ๆ เป็นไปในทางบวกคือตรงตามความตอ้งการ [16] 
 โดยความจงรักภักดีในตราสินค้านั้ นได้รับผลกระทบ
ทางตรงจากความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัมาก ([23] 
 อา้งถึง [2]) ความพึงพอใจจึงเป็นการสร้างกระแสการ
บริโภค โดยระดับความพึงพอใจจะถูกวดัจากการซ้ือ
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ผลิตภัณฑ์ ดงันั้ นความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นเสมือน
ทัศนคติท่ีมีอยู่โดยน าประสบการณ์ท่ีผ่านมาท าการ
ตัดสินใจ ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายสูงข้ึนและก าไรของ
กิจการเพ่ิมมากข้ึนดว้ย ความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลให้
เกิดความเป็นลูกค้าท่ีดีทั้งในด้านการบอกต่อ การติชม
และความตั้งใจมาซ้ือสินคา้ซ ้ า [7] 
 ส รุป ค ว าม พึ งพ อ ใจขอ ง ลู ก ค้ า มี บ ทบ าท 
ความส าคัญต่อองค์กร เพราะหากลูกคา้เกิดความไม่พึง
พอใจไม่ว่าจะส่วนใดจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์ก็ตาม จะน ามาซ่ึงผลกระทบต่อองค์กรในดา้น
ลบ การสร้างให้ลูกค้าพึงพอใจจนเกิดเป็นการซ้ือซ ้ าจะ
ช่วยลดตน้ทุนให้กบัองค์กร ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์ร่วม
จะทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพอ่ืนใน
ภาพรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดี ขณะท่ีคนท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์ร่วมจะยงัไม่ทราบ ก็จะไม่แน่ใจและยงัไม่
พร้อมในการเขา้มามีประสบการณ์ร่วม ท าให้องค์กรตอ้ง
ใชก้ารด าเนินงานในหลายรูปแบบเพ่ือกระตุน้ ชกัจูง ให้มี
ความคิดเห็นคลอ้ยตามช่ึงลว้นแต่ตอ้งใชก้ารลงทุนทั้งส้ิน
ถือเป็นตน้ทุนในการด าเนินงานขององคก์ร  
 
 

4. การวดัความพึงพอใจลูกค้า 

 การวดัความพึงพอใจมีมานานพอกับท่ีเกิดเป็น
การตลาดก็เห็นจะไม่ผิดเน่ืองจากแต่ละองค์กรพยายามท่ี
จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ การวดัความพึงพอใจ
เป็นการคน้หาความหลากหลายของปัญหาของผูบ้ริโภคท่ี
มีประสบการณ์ร่วมเพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงให้ดีข้ึน จึง
ท าให้มีโมเดลในการวัดมากมาย ทั้ งน้ีการวดัความพึง
พอใจจะเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรม คือ องค์กรใช้ความ
พยายามเพ่ือการผลิตและตอบสนองความตอ้งการเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและกลับมาซ้ือซ ้ าท  าให้

องค์กรมีรายได้ เก่ียวกับด้านเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ เพราะหากผู ้บ ริโภคพอใจ กลับมาซ้ือซ ้ า 
อุตสาหกรรมนั้นก็มีรายได ้เติบโต ถา้ทุกอุตสาหกรรมมี
รายได ้เติบโต รายไดข้องประเทศโดยรวมก็เติบโต ท าให้
แต่ละประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการ จึงหาวิธีการวดัความพึงพอใจโดยแต่ละประเทศ
พยายามปรับวิ ธีการวัดนั้ น เพ่ือความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของตนเองด้วยความแตกต่างทางด้าน

สภาพแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรม ความตอ้งการหรืออ่ืน ๆ  
ท่ีไม่เหมือนกัน [2] บทความน้ีผูเ้ขียนขอพูดถึง ACSI  
Model [14] และ ECSI  Model [13] เน่ืองจากเป็นโมเดล
ท่ีเกิดข้ึนในล าดับต้น ๆ และได้รับการยอมรับในการ
น าไปประยุกต์ใช ้โดยคณะ Professor Claes Fornell ค.ศ. 
1997 ผู ้อ  าน วยก าร  National Quality Research Center 
มหาวิทยาลยัมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมิริกาไดอ้อกแบบ 
ACSI : American Customer Satisfaction Index [1 4 ] 
เคร่ืองมือวดัศกัยภาพระดบัองค์กร ระดับอุตสาหกรรม
และระดับประเทศ มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาอย่างมาก เพราะส่งผลแนวโน้มในอนาคต
ขององค์กรว่าจะสามารถขายสินค้าหรือบริการได้มาก
น้อยเพียงใด เป็นการวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจาก
การมีส่วนร่วมและไดรั้บประสบการณ์จริง จุดส าคญัของ
โมเดลน้ีคือความไม่เอนเอียงและสามารถน าผลมา
เทียบเคียงกันดังนั้ น คะแนนท่ีได้จากการประเมิน จึง
สามารถน ามาประมวลผลในระดบั อุตสาหกรรม ระดับ
ภ าค ก ารผ ลิ ต /บ ริก าร  แ ละระดับ ป ระ เท ศได้ ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถเทียบระหว่างองค์กรเพ่ือสะทอ้น
ความสามารถในการแข่งขันได้ 3 ปัจจัยของ  OCS 
(Overall Customer Satisfaction) : ACSI ท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค คุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภคและคุณค่าหรือ
ความนิยมในสายตาของผูบ้ริโภค จากความพึงพอใจน้ี 
หากเป็นไปในทิศทางบวกจะส่งผลให้เกิดความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคหากเป็นไปในทิศทางลบจะส่งผลให้เกิดข้อ
ร้องเรียนของผูบ้ริโภคเช่นกัน ([5] และ [4] ดังภาพท่ี 1 
อธิบายดงัน้ี 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1  ACSI :American Custermer Satisfaction Index 

ทีม่า  Fornel, Johnson, Anderson, Cha and Bryant, 1996  
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 ผูบ้ริโภคคาดหวัง CE : Customer Expectations 
เม่ือองค์กรน าเสนอข้อ มูลข่าวสารอะไรท่ี เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ออกไปก็เสมือนเป็นค ามั่นสัญาท่ีผูบ้ริโภค
คาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้ น  ซ่ึงจะ
เป็นไปตามคาดหวงัหรือไม่นั้นผูบ้ริโภคตอ้งมีการใชห้รือ
ประสบการณ์ร่วมกบัผลิตภณัฑ์นั้นก่อนจึงจะสามารถตดั
สินคา้ไดว้่าเป็นอยา่งไร 

 การรับรู้คุณภาพ PQ : Perceived Quality หลงัจาก
ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ร่วมก็จะ
สามารถประเมินคุณภาพไดว้่าเป็นอย่างไรส่งผลต่อการ
รับรู้ของผูบ้ริโภค โดยคุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค
อาจจะประเมินจากภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในการ
ตอบสนอง การแก้ปัญหาให้กับผูบ้ริโภคว่าได้รับมาก
เพียงใด ตลอดจนคุณภาพในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้าน
ช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเหมาะสมระหว่าง
คุณภาพผลิตภณัฑก์บัราคา เป็นตน้ 

 การรับรู้คุณค่า  PV : Perceived Value ส าหรับ
ผูบ้ริโภคคุณค่ามาจากการเปรียบเทียบระหว่างราคาหรือ
ตน้ทุนท่ีจ่ายเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หากผูบ้ริโภค
ประเมินว่าเหมาะสมคุณค่าในการรับรู้ของผูบ้ริโภคก็จะ
เกิดข้ึนแต่ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีความหมาะสม
คุณค่าในการรับรู้ของผู ้บริโภคก็จะไม่เกิดและอาจ
น าไปสู่การร้องเรียนได ้

 ผู ้บริโภคร้องเรียน  CC : Customer Complaints 
ประสบการณ์ร่วมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดห้รือไม่เป็นไป
ตามขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ความไม่พอใจจึงเกิดข้ึนและ
อาจตามมาดว้ยการร้องเรียน ทั้งน้ีความไม่พอใจอาจมา
ได้จากหลายปัจจัยท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ จากคุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ์ การบริการ สถานท่ี บุคลากร เป็นตน้ ซ่ึงหาก
ไม่พอใจจากการไดรั้บก็จะเกิดการร้องเรียนตามมาและ
ไม่กลบัมาซ้ือซ ้ าในท่ีสุดผูบ้ริโภคก็จะหายไป 

 ผูบ้ ริโภคภักดี CL : Customer  Loyalty ในทาง
ตรงกนัขา้มลูกคา้ประสบการณ์ร่วมจากการใชผ้ลิตภณัฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้และ
เป็นไปตามขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ผูบ้ริโภคจะเกิดความ

พึงพอใจน ามาซ่ึ งการ ซ้ือซ ้ าและจากการซ้ือซ ้ าจะ
กลายเป็นความภกัดีท่ีมีให้ต่อตรายีห่้อนั้นในท่ีสุด  

 ตั ว ช้ี ว ั ด แ บ บ  ECSI : European Customer 
Satisfaction Index เ ร่ิม ใน ปี  ค .ศ . 1999 [13 ] ประ เทศ
สห รัฐอ เม ริก าและส วี เดนน าม าใช้แล ะประส บ
ความส าเร็จ เป็นกรอบแนวคิดท่ีมองมิติดา้นเทคนิคการ
ท างาน ภาพลกัษณ์และราคา ทั้งน้ี [17]ศึกษาโมเดลความ
ภกัดีของลูกคา้ประเภทองค์กรธุรกิจท่ีมีต่อธุรกิจบริการ
ดา้นการเงินโดยใช ้ECSI ใน 7 ตวัแปรไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์
องคก์ร ความคาดหวงั คุณภาพดา้นอุปกรณ์ คุณภาพดา้น
คน คุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ความพึงพอใจ และความภกัดี 
เช่นเดียวกบั [19] ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจลูกคา้โดย
ใช ้ECSI กบัโรงแรมระดับห้าดาว มีกรอบการศึกษาดัง
ภาพท่ี 2 อธิบายดงัน้ี 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2   Hypothesized  ECSI Model 

ทีม่า   Mojtaba, Mosavi and Ghaedi, 2012  
 ภาพลกัษณ์ IM : Image ภาพรวมทั้งหมดท่ีมาจาก
การับรู้ของผู ้บริโภคหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ร่วมกับ
องคก์ร โดยเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะไดรั้บ และจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจถ้า ส่ิงท่ีได้รับเป็นไปตามท่ี
คาดหวัง ภาพลักษณ์น้ีอาจจับต้องได้ (Tangible) เช่น 
ลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สถานท่ีสวยงาม ร่มร่ืน และ
อาจจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ช่ือเสียงขององคก์ร เป็นตน้ 

 คุณภาพ :Quality เป็นผลท่ีผู ้บริโภคได้มาจาก
ประสบการณ์ ร่วมแล้วน ามาเป รียบเทียบกับความ
คาดหวงัก่อนได้รับประสบการณ์ร่วม หากผลเป็นไป
ในทางท่ีคาดหวงัตั้ งแต่แรกก็จะเกิดความพึงพอใจและ
ความรู้สึกว่าคุณภาพก็จะตามมาก ในทางตรงกนัขา้มหาก
ผลไม่เป็นไปตามคาดหวงัความพึงพอใจไม่มีคุณภาพก็จะ
ไม่เกิด โดยดูจากคุณภาพด้านเทคนิค  TD : Technical 
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Dimension และคุณภาพด้านการท างานของผลิตภัณฑ์
ตามหน้าท่ี FD : Functional Dimension และภาพรวมอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท่ีจะไดรั้บ 

 ราค า  P: Price จะแพ งห รือ ถู กก็ ได้แ ต่ ห าก
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือภาพรวมท่ี
เก่ียวข้องกับราคาท่ีผูบ้ริโภคลงทุนก็จะส่งผลต่อความ
พอใจหรือไม่พอใจหากราคาไม่เหมาะสม 

  ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ค่ า  PV : Perceived Value 
เช่นเดียวกบั ACSI เป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาหรือ
ตน้ทุนท่ีจ่ายเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แต่ทั้งน้ีจะมี
การแยกออกเป็นการรับรู้คุณค่าส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ี
จับต้องไม่ได้เพรุรกิจบริการไม่สามารถจับต้องได้แต่
ผูบ้ริโภครับรู้ไดด้ว้ยความรู้สึก 

 ลูกค้าพึงพอใจ  CS : Customer Satisfaction การ
รับรู้หลงัประสบการณ์ร่วมท่ีเกิดหากไปเป็นตามคาดหวงั 
ตามการรับรู้และเหมาะสมกบัตน้ทุนท่ีจ่ายความพึงพอใจ
ก็จะเกิดและกลับมาซ้ือซ ้ า RI : Repurchase Intention 
เพราะมีความไวว้างใจ TU :Turst ในผลิตภณัฑ ์

5. สรุป 

 จากท่ีกล่าวขา้งตน้เสนอเป็นขอ้สังเกตุว่าทั้งสอง
โมเดลไม่มีความแตกต่างกันในเป้าหมายคือต้องการท า
ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอนัจะน ามาซ่ึงความภกัดีและ
เพ่ือเกิดการซ้ือซ ้ า แต่อาจต่างท่ีมิติของการวดัจากการ
ทบทวน 2 โมเดลหากน ามาประยุกต์สรุปท่ีมาของความ
พึงพอใจ  (Customer Satisfaction) ประกอบด้วย ความ
คาดหวัง (CE) คุณภาพ (QU) คุณค่า (VA) ราคา (PR) 
ภาพลักษณ์  (IM) ซ่ึ งส่ งผลต่อความภักดี  (Customer 
Loyalty) และความภักดีของลูกค้าพิจารณาได้จาก 1. 
ปริมาณของลูกค้า (CQ) คือการพิจารณาการคงอยู่ของ
ลูกคา้เดิม และการเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่ 2. พฤติกรรมลู
ค้า  (CB) คื อ การ พิ จารณ าก ารกลับมา ซ้ื อซ ้ า  แล ะ 
สนับสนุนในการกระจายขอ้มูลเพ่ือการจดัจ าหน่าย และ 
3. การส ารวจ (SU) คือ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อผลิตภณัฑ์ขององค์กรหลังจากมีประสบการณ์ร่วม 
ดงัภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3  การวดัความพึงพอใจลูกคา้ 

ทีม่า  นทัธีรา พุมมาพนัธุ์, 2559 

 ทั้งน้ีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมาก
หรือนอ้ยก็อาจตอ้งข้ึนอยูก่บัความคาดหวงั ประสบการณ์ 
ท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนมีไม่เท่ากัน รวมทั้งความเหมาะสม
กับค าว่า “คุณภาพ” และ “ราคา” ท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย 
ดังนั้ นแต่ละองค์กรควรท าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ท่ี
จ  าหน่ายในตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทั้ งท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง เพ่ือความพอใจ
สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนตามมา การตรวจสอบความต้องการ
ของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองและน ามาปรับใช้ให้ทนัต่อ
ความตอ้งการนั้ น จะช่วยสร้างความพึงพอใจไดแ้ต่อาจ
ต้อ ง มี ก ารป รับ เป ล่ี ยน ต ามส ถ าน ก าร ณ์ ท่ี มี ก าร
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส าคัญท่ีมี
ผลกระทบ แนวโน้มการขยายตลาด การบูรณาการ ห่วงโซ่
อุปทาน ทบทวนกฎหมายและมาตรฐานท่ีจ าเป็น ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิด
เขตการคา้เสรี โดยใชก้รณีศึกษาของไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปร
ดกัส์ จ  ากัด(มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหาร
ทะเลท่ีมีรายไดห้ลกักว่า 90 เปอร์เซ็นต์มาจากต่างประเทศ ท า
ให้วนัน้ีบริษทัอยูใ่นระดบั TOP 5 ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด 20-25 
เปอร์เซ็นต์ และเป็นผูผ้ลิตปลาทูน่ารายใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดอาเซียนภายใต้
กรอบเปิดการคา้เสรี (ASEN Economic Community : AEC)  

 
ค าส าคญั: การส่งออก, อาหารแช่แข็ง, การเปิดเขตการคา้เสรี 
 
Abstract 

The objectives of this research was to the factors 
that affect to trends in market integration of the supply chain 
and review law and the standards for improving productivity 
in the export of frozen food to the FTA, using a case study of 
Thailand Union Frozen Products Public Company Limited, 
which is manufactured and distributor of seafood and It’s got 

90 percent of revenue comes from overseas. Today, TUF the 
has been a top five rated OTOP company and passed 20-25 
percent market share and itself is actually the largest tuna 
manufacturer in the world and continued growth. Especially, 
framework of ASEAN Economic Community 
 
Keywords: Export, Frozen food, Free trade area 
 

1. ค าน า 
1.1 ความเป็นมา 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั มหาชน 
หรือ TUF บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็งในปี 2531  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 25 ล้าน
บาท จากนั้ นในปี 2535 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษทั ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
ทั้งผูจ้  าหน่ายและลูกค้าของบริษัท โดยทั้งสองบริษัทมีส่วน
ส าคญัในการช่วยพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ไดม้าตรฐานและสามารถ
แข่งขนัในตลาดโลกไดต่้อมาในปี  2537 บริษทัไดแ้ปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์มี
โรงงานผลิต 1 แห่งท่ีจังหวดัสมุทรสาคร เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจครบวงจร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การบริหาร
ต้นทุน และการให้บริการลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทจึง
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ด าเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้ งในแบบ Expansion และ 
Integration โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 12 แห่ง ใน 10 ประเทศ 
ครอบคลุม 4 ทวีป ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และ
เอเชีย เร่ิมตั้งแต่การจดัการแหล่งวตัถุดิบอาหารทะเลไปจนถึง
กระบวนการแปรรูปและการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์พร้อมส่ง
มอบแก่ผู ้บ ริโภค  โดยมุ่งคุณภาพสูงสุดและปฎิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภยั อีกทั้งยงัปฎิบติัตามมาตรฐานอาหาร
ของศาสนาต่างๆ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร        
โคเชอร์และอาหารฮาลาล  อีกทั้งการมีโรงงานในยุโรปท าให้
ไดรั้บยกเวน้ภาษี 20% เม่ือน าสินคา้ไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศ
ยโุรปดว้ยกนัเอง  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

กลุ่มธุรกิจท่ี 1 ผลิตและส่งออกอาหารส าเร็จรูป  
                             แช่งแข็งและบรรจุกระป๋อง 
กลุ่มธุรกิจท่ี 2  ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์
กลุ่มธุรกิจท่ี 3  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละ 
                             สินคา้การเกษตร 
กลุ่มธุรกิจท่ี 4  ธุรกิจตลาดภายในประเทศ 
กลุ่มธุรกิจท่ี 5 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ 
 

1.2 ความส าคญัและผลกระทบของปัญหา 
1.2.1 ความส าคญัจากการข้ึนค่าจา้ง ส่งผลกระทบต่อ

ตน้ทุนค่าจา้ง และเงินเดือนทุกระดบัในห่วงโซ่การผลิตทุกจุด

ท่ีตอ้งปรับข้ึนตาม เม่ือรวมกบัราคาน ้ ามนัท่ีอยูใ่นระดบัสูงและ

มีแนวโนม้ปรับข้ึนตลอดเวลา ท าให้ตน้ทุนโลจิสติกส์สูงข้ึน 

1.2.2 ความส าคญัของการขาดแรงงาน ส่งผลกระทบ

ถึงการบริหารงาน เน่ืองจากบริษทัให้ความส าคญักบังานดา้น

การบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการบริหารงานบริษัท 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภยั มีผลกระทบ

โดยตรงต่อการผลิต 

1.2.3 ความส าคญัของการขาดวตัถุดิบ ส่งผลกระทบ

ต่อการเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบ การแข็งค่าข้ึนของค่าเงินบาท 

ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงราคาสินคา้ทางการเกษตร ในส่วน

ของความเส่ียงทางการเงินย ังคงต้องมีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ทั้งน้ีช่วงเวลาต่างๆ ท่ีเขา้ท าการซ้ือวตัถุดิบบริษทัตอ้ง

มีการปรับราคาขายเพ่ือให้สอดคลอ้งตามไปดว้ย ประกอบกบั

การป้องกันความเส่ียงของค่าเงินรวมถึงการบริหาเงินทุน

หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ และการตดัต้นทุนในส่วนท่ีไม่

จ าเป็น ซ่ึงทั้ งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้บริษัทประสบ

ความส าเร็จ 

1.2.4 ความส าคัญของการกีดกันทางการค้า ส่งผล

กระทบเร่ืองมาตรการภาษีทั้งมาตรการภาษีและมาตรการท่ีมิใช่

ภาษี การเปิดเขตการคา้เสรีท าให้สามารถใชอ้ตัราภาษีศุลกากร

ต ่า ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในภูมิภาคอาเซียน 

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน และสร้าง

อ านาจต่อรองเพ่ือรับกบัสถานการณ์เศรษฐกิจการคา้ของโลกท่ี

จะเสรียิง่ข้ึน 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการ

ปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิด

เขตการคา้เสรี  

1.3.2 เพ่ือศึกษาดัชนีช้ีวดัศกัยภาพทางโลจิสติกส์ใน

การปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการ

เปิดเขตการคา้เสรี 

1.3.3 เพ่ือน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ

ก าหนดนโยบายขององค์กรและวางแผนการด าเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิด

เขตการคา้เสรี  
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1.4.2 ท าให้ทราบผลการประเมินดชันีช้ีวดัศกัยภาพ

ทางโลจิสติกส์ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออก

อาหารแช่แข็งต่อการเปิดเขตการคา้เสรี 

1.4.2 สามารถก าหนดนโยบายขององค์กรและวาง

แผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานของโลจิสติกส์ เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ  การวางแผน  การปฏิบัติ และ การ
ควบคุมให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้/บริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตั้งแต่ตน้น ้ า จนถึงปลายน ้ าสามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการ
แข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ [5]  ดงันั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมี
มาตรการเปิดเขตการคา้เสรี เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการคา้
สินคา้ บริการ และการลงทุน ในปัจจุบนัความตอ้งการบริโภค
อาหารทะเลของโลกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ี
ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มหลีกเล่ียงการบริโภคเน้ือสัตว์ใหญ่ การ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) คืนจากสหภาพยุโรป ท าให้
ตลาดส่งออก ปลาทูน่ากระป๋องไปยงัตลาดยุโรปมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพ่ิมข้ึน [6] การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน จะ
เปิดโอกาสให้ไทยได้มีโอกาสร่วมมือ กับประเทศสมาชิกใน
การแกไ้ขปัญหามาตรการท่ีมิใช่ภาษี เพ่ือขยายการส่งออกของ
ไทย 

 
3. วธิีด าเนินการวจิัย 
3.1 เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1.1 แบบ  SCOR Model [3] มาใช้ในการหาปัจจัย
ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออก
อาหารแช่แข็ง ต่อการเปิดเขตการคา้เสรี 

3.1.2 ประเมินและวิ เคราะห์ศักยภาพโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์โดย SCM /Logistics Scorecard [2] ซ่ึ งเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการท างาน 
และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคก์รในมุมมอง

ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ Radar chart เป็นการ
เปรียบเทียบปริมาณ ความมาก-นอ้ย ของแต่ละส่วน [1]  

3.1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 
3.2 วธิีการเกบ็ข้อมูล 

ในการด าเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) ดังนั้ น วิ ธีก ารในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูลจึงเน้นไปท่ีแห ล่งข้อ มูล เอกสารงานวิจัย 
บทความท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิด
เขตการคา้เสรี และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ซ่ึง
สรุปวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้งัน้ี  

3.2.1 ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นการ
เก็บรวบรวมจากข้อมูลการสัมภาษณ์  (Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์โดยการเตรียมค าถามไวล่้วงหน้า เพ่ือให้ ได้ขอ้มูล
ละเอียดท่ีตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้ห้มากท่ีสุด โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์  แบบเจาะลึก ( In depth Interview) โดยการ
วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ บริษัท ไทยยูเน่ียน 
โฟรเซ่น โปรดักส์ จ  ากัด มหาชน ( จุดเปล่ียนธุรกิจ โอกาส
อย่างย ั่งยืน [7 ]  และจากการสัมภาษณ์จากผู ้ให้ข้อ มูล ท่ี
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ค  าถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิด  โดยค าถามย ัง
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย  ซ่ึ งมี
ประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออก
อาหารแช่แข็งต่อการเปิดเขตการคา้เสรี ดงัน้ี 

1)    ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการปรับปรุง  
2)    แนวโนม้การขยายตลาด 
3)    การบูรณาการโลจิสติกส์   
4) ห่วงโซ่อุปทาน 
5) กฎหมายและมาตรฐานท่ีจ าเป็น  

3.2.2 ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จะใชก้าร
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารต่างๆในการรวบรวม
ข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย เอกสาร บทความ วารสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับการส่งออกอาหารแช่แข็งและการเปิดเขตการค้าเสรี 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์รจากเอกสารท่ีองคก์รเผยแพร่ เอกสาร
สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

1) กฎหมายและมาตรฐานท่ีจ าเป็น  

2) สัดส่วนรายไดสิ้นคา้อาหารแช่แข็งปี 2550-2554 

3) การหาช่องทางการตลาด สร้างพันธมิตรทาง

ธุรกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีในตลาดผา่นเครือข่าย [8]  

4) โคงสร้างโซ่อุปทานภายในบริษัท ไทยยูเน่ียน 

โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

5) ดา้นภาษีน าเขา้สินคา้อาหารแช่แข็งในประเทศ

กลุ่มเขตการคา้เสรีดว้ยกนั [4]  

6) การน าเทคโนโลยีมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บริษทัโดยใช ้ E-procurement และ E-action 

  
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การปรับปรุงการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออก

อาหารแช่แข็ง ต่อการเปิดเขตการคา้เสรี กรณีศึกษา บริษทั ไทย

ยูเน่ียนโฟรเซ่นโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) แบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 ปัจจัยส าคัญ ท่ี มีผลกระทบต่อการปรับปรุง

ประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็ง ต่อการเปิดเขตการคา้

เสรี โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลทุติยภูมิของผลกระทบจากการเปิด

การคา้เสรีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกวา้ง ๆ ผลกระทบจากการ

เปิดเสรีการคา้สินคา้  ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้บริการ  

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน ซ่ึงแต่ละประเภทย่อม

ส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

ตารางที ่1: สรุปธุรกิจท่ีไทยมีจะไดรั้บประโยชน์ และธุรกิจ
ท่ีควรไดรั้บการดูแลจากการเปิดเสรีการลงทุน 

 

 

 

ธุรกิจท่ีไดรั้บผลประโยชน์ ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 

- ธุรกิจท่ีไทยมีศกัยภาพใน
การลงทุนยงัต่างเทศ ได้แก่ 
เกษตรกรรม เกษตรแปรรูป 
รับเหมา ก่อสร้าง เหมืองแร่ 
และภาคการผลิตอ่ืนๆ ท่ี
เช่ียวชาญ 
- ธุ ร กิ จ ท่ี ต่ างช าติ สน ใจ
ลงทุนในไทย เช่น ยานยนต ์
และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

- ปัจจยัพ้ืนฐาน 
- โลจิสติกส์ 
-  พ ลั ง ง า น แ ล ะ 

พลงังานทดแทน 

 
ตารางที ่2: สรุปการเปล่ียนแปลงและจุดยนืของประเทศ
ไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ 

ผลกระทบท่ีจะ
ไดรั้บ 

ผูบ้ริโภค ซ้ือสินคา้ / บริการ
ไดใ้นราคาท่ีถูกลง
และหลากหลาย
ข้ึน 

อาจมีสินคา้ไม่ได้
คุ ณ ภ า พ ม า
จ าหน่าย หากไม่มี
ก า ร ค ว บ คุ ม ท่ี
เหมาะสม 

ผู ้ ผ ลิ ต  /       
ผูส่้งออก 

ขยายการส่งออก 
ส ร้ างพัน ธ มิ ต ร
ท า ง ธุ ร กิ จ  เพ่ิ ม
อ านาจการต่อรอง
กระตุ้นให้ มีการ
ปรับโครงส ร้าง
การผลิต เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
ก าร แ ข่ ง ขั น  มี
ทางเลือกในการ
น า เข้ า ว ั ต ถุ ดิ บ
ราคาถูก 

ผู ้ ผ ลิ ต ซ่ึ ง ด้ อ ย
ค ว าม ส าม าร ถ
หรือมีต้นทุนสูง
จะถูกสินค้าจาก
อาเซียนอ่ืนเข้ามา
แข่งขันหรือแย่ง
ต ล าด  ห า ก ไ ม่
เตรียมรับมือ ไม่
พยายามลดตน้ทุน 
หรือเน้นคุณภาพ 
นวัตกรรม ห รือ
ส ร้ า ง ค ว า ม
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
สินคา้ 
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ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ 

ผลกระทบท่ีจะ
ไดรั้บ 

เกษตรกร ขยายการส่งออก
สินค้าเกษตรและ
สามารถส่งออก
ไ ป ภู มิ ภ า ค
ใกลเ้คียง 

สินค้าเกษตรจาก
อ า เซี ยน อ่ื น ท่ี มี
ความได้ เป รียบ
กว่าด้านราคา จะ
เขา้มาแข่งขนัหรือ
แย่งตลาด หากไม่
เตรียมรับมือ 

 

4.2 แนวโนม้การขยายตลาดของบริษทั ไทยยเูน่ียน  

โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดัมหาชน วิเคราะห์จากสัดส่วนรายได้

จากการขายและจดัจ าหน่าย 

4.3 สั ด ส่ วน รายได้จ ากก ารข ายแยกตามก ลุ่ ม

ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขาย

มากท่ีสุด คือ ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง กุง้แช่แข็ง อาหารแมว

บรรจุกระป๋อง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ตามล าดับ และ

สัดส่วนรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายนั้น บริษทัมีรายไดจ้ากการ

จดัจ าหน่ายส่วนใหญ่ในต่างประเทศเกือบ 90% โดยประเทศท่ี

มีการจัดจ าหน่ายมากท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา คือ 

สหภาพญ่ีปุ่น ตามล าดบั  

4.4  การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ไทยยู

เน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์  จ  ากัด  มหาชนในการปรับปรุง

ประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิดเขตการคา้

เสรี วิเคราะห์บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ SCM 

Logistic Score Card และ แสดงเป็น Radar Chart เพ่ือวิเคราะห์

ดชันีช้ีวดัศกัยภาพทางโลจิสติกส์ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที ่1 : กราฟ Radar Chart การประเมินดชันีช้ีวดั
ศกัยภาพทางโลจิสติกส์ 

กราฟเรดา้แสดงผลรวมคะแนนจากการประเมินดชันี
ช้ีวดัศกัยภาพทางโลจิสติกส์ ท่ีไดเ้ท่ากบั 4.09 คะแนนเต็มรวม 
450 คะแนน คะแนนท่ีได้เท่ากับ 368.40 ประกอบไปด้วย
เกณฑก์ารประเมิน 4 หัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) กลยุทธ์ขององค์กรและความร่วมมือระหว่าง
องคก์ร  

2) ประสิทธิภาพในการขนถ่ายวสัดุและสินคา้ ค่า 
3) การวางแผนและความสามารถในการท าตาม

แผนท่ีไดว้างไว ้ 
4) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

 
4.5 ห่วงโซ่อุปทานของบริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น 

โปรดักส์ จ  ากัดมหาชนในการปรับปรุงประสิทธิผลในการ

ส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิดเขตการคา้เสรี วิเคราะห์ขอ้มูล

จากเอกสารและบทสัมภาษณ์ มาแสดงเป็นโซ่อุปทานเพ่ือน า

ใชว้ิเคราะห์ SCOR Model 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั(มหาชน) 
มีขั้นตอนการผลิตในห่วงโซ่อุทาน จ าแนกตามวตัถุดิบหลกั คือ 
ปลาทูน่า และกุ้ง จะท าการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นส่วน
ใหญ่  โดยผ่านนายหน้า และท าการขนส่งทางเรือกมาย ัง
โรงงานทันที เม่ือรับวัตถุดิบเข้าโรงงานจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบริษทั ต่อมา
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จะถูกน าส่งเข้ากระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุหีบห่อ 
ทั้ งน้ีหากสินค้าท่ีถูกผลิตข้ึนมายงัไมได้ก  าหนดการในการ
จดัส่ง บริษทัจะน าเขา้ห้องเยน็ เพ่ือเก็บรักษาไว ้และเม่ือสินคา้
มีการถูกเรียกจดัส่ง บริษัทจะท าการจัดส่งทางเรือไปสู่ลูกค้า
ทนัที ทั้ งน้ีจะท าการจัดส่งสินค้าไปยงัจุดหมายโดยทางเรือ
เท่านั้ น เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งไปในต่างประเทศ 
ดังนั้ นการขนส่งทางเรือจะช่วยประหย ัดต้นทุนค่าขนส่ง
มากกว่าการขนส่งทางอากาศ  

วตัถุดิบหลกัต่อมา คือ กุง้ บริษทั จะท าการจดัซ้ือกุง้
ภายในประเทศเกือบทั้งหมด จากแหล่งภาคตะวนัออก โดยใช้
จากฟาร์มกุ ้ง ด้วยการท า Contact farm หลายๆแห่งโดยตรง 
จากนั้นขั้นตอนการผลิตคลา้ยๆกบัการผลิตปลาทูน่า 

4.6 วิเคราะห์กฎหมายท่ีใช้อยู่และมาตรฐานท่ีจ าเป็น

ของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดัมหาชนในการ

ปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิด

เขตการคา้เสรี บริษทัเนน้ผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานมีคุณภาพสูง 

ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินคา้

ท่ีดี  ประกอบ  กับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุก

ขั้นตอน จึงท าให้สินคา้ของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพระดบัโลก 

 
5. สรุปผลการศึกษาวจิัย 

ในการศึกษาการการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิผล

ในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการเปิดเขตการค้าเส รี 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดัมหาชน 

โดยไดผ้ลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

5.1 ผลการศึกษา ด้านปัจจยัส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปิดเขตการคา้เสรี พบว่า การลด/ยกเลิกภาษีสินคา้น าเขา้ให้

เหลือศูนย์หรือเหลือน้อย ท่ีสุด  ท าให้ต้องปรับตัวรับการ

แข่งขันท่ีเขม้ข้นข้ึน โดยเร่งปรับปรุงศกัยภาพและมาตรฐาน

การผลิต ท าให้ เกิดต้นทุนในการปรับตัว  ก่อให้ เกิดการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือระหว่างกนั 

5.2 ผลการศึกษา  ดา้นแนวโนม้การขยายตลาด พบว่า 

สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่า

แช่แช็งและบรรจุกระป๋องอยูท่ี่ 40 – 50 % ของรายไดท้ั้งหมด 

5.3 ผลการศึกษา ด้านห่วงโซ่อุปทาน พบว่า บริษัท

ด าเนินธุรกิจแบบ รับจ้างผลิต และผลิตให้กับแบรนด์ของ

ตวัเอง โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ ปลาทูน่า และ กุง้ บริษัทเป็น

ทั้งเจา้ของเรือเองและท า Contact farming กบัคู่คา้ เพ่ือให้การ

ออกแบบ การวางแผนปฏิบติั การควบคุมติดตามกิจกรรมใน

โซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการแข่งขัน และยกระดับงาน

สากล 

5.4 ผลการศึกษา ดา้นกฎหมายและมาตรฐานท่ีจ าเป็น

ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งท่ีมีผลต่อการเปิดเขตการคา้เสรี 

ภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้ ประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน

มีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งลดภาษีศุลกากรระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง

ให้เหลือร้อยละ 0-5 

6. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

การศึกษาถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออก

อาหารแช่แข็ง ต่อการเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา บริษัท 

ไทยยเูน่ียนโฟรเซ่นโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ขอ้เสนอ แนะใน

การใช้กลยุทธ์ บริษัทมุ่งสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของ

นโยบายการบริหารการจัดการมาอย่างต่อ เน่ือง โดยให้

ความส าคญัทางดา้นการพฒันาบุคลากรให้ มีความเช่ียวชาญ

เน้นในเร่ืองวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้สอดคล้อง กับ

ความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภค บริษทัมีการพฒันา และ

คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  

7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากบริษทั ไทย

ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากัดมหาชน ท่ีอนุญาตให้ค้นควา้
ขอ้มูลและใชข้อ้มูล ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี ทา้ยท่ีสุดน้ี  
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การปรับปรุงพื้นที่จดัเก็บบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ กรณีศึกษาโรงงานผลิตน ้ าปลา 
Improving Storage area for Packaging in Warehouse Study of Fish Sauce Factory 

 
รวมพล จนัทศาสตร์1 

 
1สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 
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บทคดัย่อ 

              งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บบรรจุ

ภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์กระบวนการดา้น 

โลจิสติกส์ เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ี เกิดข้ึนในกระบวนการ 

นอกจากน้ีย ังใช้เคร่ืองมือความสูญเปล่า 7 ประการ ในการ

วิเคราะห์เพ่ือจ าแนกความสูญเปล่า ผลของการด าเนินงานวิจัย

สามารถ ลดพ้ืนท่ีการจดัเก็บบรรจุภณัฑ์ภายในคลงัสินคา้ โดยการ

ปรับปรุงการจดัท าแผนผงัและระบบต าแหน่งการจดัวาง ใหม่ การ

ประยุกต์การเคล่ือนไหวและเวลา. ปรับปรุงพ้ืนท่ีการจัดวาง

วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีการจดัวางห่างไกลกนัและมีการปะปน

กัน ท าให้เกิดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมบรรจุภัณฑ์

เพ่ือส่งให้สายการผลิตทั้งเวลา ผลท่ีได้สามารถลดเวลาลงได้คิด

เป็นร้อยละ 72.78  และระยะทางลดลงลงร้อยละ 4.27 โดยสามารถ

ประหยดัค่าใช้จ่ายของโรงงานตัวอย่าง คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 

38,492.08 บาทต่อปี 

ค าส าคญั: โลจิสติกส์, การจดัการคลงัสินคา้, ความสูญเปล่า 7   

                 ประการ 

Abstract 

              The main objective of this research is to apply 
improvement storage area for packaging in warehouse. By 
using analized logistics process to reduce waste in process. 

Beside apply tooling 7 wastes analyze separate waste the 
result can reduce storage area for packaging in warehouse.  
By improving layout and location code in warehouse, apply 
motion and time. To improve   raw material and packaging 
material mixing and far away it will found waste while 
prepare material and packaging result can reducing the 
operation time by 72.78%, reducing the distance by 4.27% 
with overall cost saving of factory amounting to 
approximately 38,492.08 baht per year. 

KEYWORDS: Logistics,  Warehouse Management, 7 wastes 

บทน ำ 
 
             ในโลกของการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั  การผลิตสินค้า
จะต้องไดท้ั้งผลิตภาพ และผลิตผล สินค้าและบริการต้องได้
มาตรฐานตามความต้องการของลูกคา้  การจัดการคลงัสินค้า
ถือเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งกิจกรรมหน่ึงใน
กระบวนการท างานด้านโลจิสติกส์ โดยการด าเนินงานคลัง 
สินคา้จะช่วยสนับสนุนงานด้านการผลิต การขนส่ง และการ
บริการลูกค้า อีกทั้งยงัเก่ียวข้องกับสถานท่ีเพ่ือรองรับในการ
จดัเก็บวตัถุดิบและสินค้าเพ่ือส่งต่อไปยงัลูกค้าในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 
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ควำมหมำยของกำรจัดกำรโลจิสตกิส์ 
 
           หัวใจหลกัของการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ
อยู่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งในดา้นของคุณภาพ และตน้ทุนท่ี
ต ่ากว่า ความ แตกต่างความรวดเร็วตรงต่อเวลาของการบริการ
และท่ีส าคญัคือสินคา้และบริการมีราคาถูกเพ่ือเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ส าหรับการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ในอนาคต โดยการสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดข้ึนภายใน
องคก์าร (ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ 2550) 
           การจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อ
บริษทัใน 2 แนวทางคือเพ่ิม รายไดใ้นรูปของยอดขายและลด
ตน้ทุนในการผลิตหรือบริการโดยการลดต้นทุนเกิดจากการ
จัดการแบบมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการไหลของ
สินค้า โดยพิจารณาจากทางเลือกระหว่างกิจกรรมใน ระบบ           
โลจิสติกส์ เช่น ระหว่างปริมาณสินคา้คงคลงัและการขนส่งถา้
บริษัทต้องการมีสินค้าคงคลัง ต ่าต้องขนส่งหลายเท่ียวการ
พิจารณาต้นทุนจะพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมท่ีต้นทุนต ่ากว่า 
และไม่ ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ก็สามารถเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงการ
จัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การเลือกกลุ่ม
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ท่ีสามารถลดต้นทุนรวมในการใช้
ทรัพยากรองค์กรได้ดีท่ีสุดต้องด าเนินการโดยมีการวางแผน
และมีการจัดการท่ีเหมาะสมหรือการจัดการท่ีมีประสิทธิผล 

ประหยดัหรือลดค่าใชจ่้ายการท างานสามารถย่นระยะเวลาให้
สั้ นลงจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ กล่าวคือโลจิสติกส์ท าให้ 
มีผลิตภัณฑ์และบริการ ในด้านปริมาณท่ีถูกต้อง คุณภาพท่ี
ถูกต้อง เวลาท่ีถูกต้อง สถานท่ีถูกต้องและราคาท่ีถูกต้อง 

ฉะนั้นโลจิสติกส์จึงสามารถสร้างอรรถประโยชน์ทั้งในดา้น
สถานท่ีและเวลาความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถสร้างความ
จงรักภกัดีในตวัผลิตภณัฑ์และมองบริษทัในภาพลกัษณ์ท่ีดีซ่ึง 
เป็นจุดท่ีท าให้ เพ่ิมรายได้จากยอดขายท่ี เพ่ิม ข้ึนในท่ีสุด          
(ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 
             ส่ิงส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในส่วนท่ีเป็น 
คลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
รักษาฐานลูกคา้เดิมและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ก็คือการลดตน้ทุน

ให้ตัวสินค้ามีคุณภาพดีไม่ช ารุดเสียหายขณะการเคล่ือนยา้ย
หรือการส่งมอบ มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาและการ ให้บริการ
แก่ลูกคา้เม่ือมีความต้องการในสินค้าให้ไดรั้บความพึงพอใจ
และกลบัมาซ้ือซ ้ าโดยการน าการจดัการโลจิสติกส์มาใชจ้ะตอ้ง
พิจารณาในดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย  
(บุญทรัพย ์พาณิชการและ คณะ, 2549) 
 
ควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร 
 
ส าหรับประเภทความสูญเปล่าท่ี เกิดข้ึนจากงานธุรกรรมใน
ส านักงาน (Waste in Administration) สามารถจ าแนกได้ดังน้ี  1. 
การผลิตมากเกินความต้องการ (Over Production) ซ่ึงแสดงด้วย
การจัดท ารายงานหรือเอกสารมากเกินจ าเป็น 2. การรอคอย 
(Waiting)  การรอคอยขั้ นตอน / กระบวนการตัดสินใจ เช่น รอ
ค าสั่งอนุมัติจากหัวหน้างาน 3. การขนส่ง (Transportation) เช่น 
กระบวนการจดัส่งเอกสารไปยงัหน่วยงานส่วนอ่ืน 4. การจัดเก็บ
สินค้าคงคลัง  (Inventory)  เช่น งานธุรกรรมท่ีค้างรอและอีเมลท่ี
คา้งสะสม 5. กระบวนการท่ีเกินความจ าเป็น (Over Processing) ซ่ึง
เป็นขั้ นตอนการด าเนินงานท่ีซับซ้อนโดยไม่จ าเป็น 6. การ
เคล่ือนไหว  (Motion) เช่น การจดัฟอร์มเอกสารหรือการคียข์อ้มูล
ท่ีซ ้ าซ้อน และ 7. การเกิดของเสีย  (Defects)  เช่น การจัดเก็บ
บนัทึกขอ้มูลท่ีขาดความแม่นย  า 
 
วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

             ส าหรับงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยเลือกศึกษาค้นควา้การวิเคราะห์

กระบวนการดา้นการจดัการโลจิสติกส์และเก็บขอ้มูลปัญหาต่าง  ๆ

ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการก าหนดขั้นตอนต่าง  ๆดงัรูปท่ี 1 
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วเิครำะห์กระบวนกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนทีจ่ัดเก็บบรรจุ

ภณัฑ์ ซ่ึงจะลดเวลำในกำรเคล่ือนย้ำยส ำหรับกำรเตรียมงำน 

จากสภาพการจดัเก็บบรรจุภณัฑ์ภายในคลงัสินคา้ของโรงงานพบว่า

การจดัวางบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ มีความหลากหลาย โดยมีการ

จดัเก็บในลกัษณะปะปนกนั ไม่เป็นระเบียบ ท าให้เกิดความสูญเปล่า

ในกระบวนการท่ี จะจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์  ซ่ึ งต้องเสี ยเวลา

ค่อนข้างมากในการจัดเบิกบรรจุภัณฑ์ตามใบเบิก เพ่ือส่งให้กับ

สายการผลิตซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าปลา

โดยใชเ้วลา ในการส่งมอบบรรจุภณัฑเ์ฉล่ีย  226  นาที /วนั 

จากการท่ีไดป้ระชุมร่วมกบัทางโรงงานเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง
โดยการประยุกต์ใช้การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา (Motion and 
Time Study) โดยใช้ผงักระบวนการท างาน (Flow Process Chart) เพ่ือ
ศึกษากระบวนการท างานจริงของพนักงาน ก่อนการปรับปรุง มีผล
ท่ีไดด้งัน้ี 
1. ผงักระบวนการท างานของการเตรียมบรรจุภัณฑ์ส าหรับของ
ผลิตภัณฑ์น ้ าปลา จ  านวน 2,000 กล่อง/วัน พบว่าใช้เวลาในการ
เตรียมทั้งหมด 226 นาที และคิดระยะทาง ทั้งหมด 1,170 เมตร 

ส าหรับขั้นตอนการท างานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 8 รวมถึง
เวลาในการท างาน ดูได้จากผงักระบวนการของการเตรียมบรรจุ
ภณัฑ์เพ่ือป้อนให้กบัสายการผลิตในโรงงาน จากการส ารวจหน้า
งานจริง ก่อนท าการปรับปรุงพบว่า พ้ืนท่ีการบรรจุและพ้ืนท่ีวาง
บรรจุภัณฑ์ มีการจัดวางห่างไกลกันและมีการปะปนไม่เป็น
ระเบียบท าให้มีความสูญเปล่าทั้งเวลาและระยะทาง จากการเตรียม
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์

รูปที ่2  สภาพของการจดัวางวตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์นคลงัสินคา้  
(ก่อนการปรับปรุง) 
 

ตำรำงที่  1  ผงักระบวนการของการเตรียมบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
น ้าปลา  (ก่อนการปรับปรุง) 
ผังกระบวนกำร : (ก่อนกำรปรับปรุง) 

กระบวนการ :จดัการใบเบิกบรรจุภณัฑ ์T1269 วนัที่  1  มถุินำยน 2559 

ช่ือผู้ปฏิบัติงำน : นำยสมด ีจนัปะกำ / นส.สุดำ  เพชรรุ่ง เริ่มเวลำ : 8:00 – 17:00 น. 

แผนก – คลงัสินค้ำ  ใบเบิกบรรจุภณัฑ์ส ำหรับผลติภณัฑ์น ำ้ปลำ   จ ำนวน   2,000 กล่อง  

ขั้นตอนงาน Dis (m). Time 
(Min) 

     Man 
Q’ty 

 เชค็ รายการบรรจุภณัฑท์ี่จะ
เบิกและความถูกตอ้งเอกสาร 

0 5.00      2 

เชค็ จ  านวนสตอ็กสินคา้จาก
ในระบบ 

0 3.00      2 

เดินทางไปพื้นที่จดัเกบ็และ
คน้หา 

300 10.00      2 

คดัแยกบรรจุภณัฑท์ี่ตอ้ง
เบิกจ่ายพร้อมตดัสตอ็ก 

0 38.00      2 

น าบรรจุภณัฑไ์ปยงัพื้นที่
หนา้โรงงานผลิต 

350 80.00      2 

จดัวางบรรจุภณัฑเ์ขา้ไวใ้น
จุดที่ก  าหนด 

100 70.00      2 

เดินกลบัมายงัห้องท างาน 420 12.00      2 

ลงช่ือ รายละเอียดในใบเบิก
และตดัสตอ็กจากระบบ 

0 8.00      2 

รวม 1,170 226.0       
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มำตรกำรแก้ไขปัญหำ 

จดัพ้ืนท่ีส าหรับวางบรรจุภณัฑ์ใหม่ ให้สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย 
โดยการก าหนดท่ีวาง และรหัสสินคา้ รวมถึงการจดัท าแผนผงั เพ่ือ
สะดวกต่อการคน้หาบรรจุภณัฑ ์
2.จดัท าโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบและควบคุมบรรจุภณัฑ์ท่ีจดัเก็บ 
โดยวางตามจุดท่ีก าหนด 

 
 
รูปที่ 3 สภาพการจัดวางวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า    
(หลงัการปรับปรุง) 
 
ตำรำงที่ 2  ผงักระบวนการเพ่ือเตรียมบรรจุภัณฑ์ส าหรับน ้ าปลา
(หลงัการปรับปรุง) 
ผังกระบวนกำร(ก่อนกำรปรับปรุง) 

กระบวนการ :จดัการใบเบิกบรรจุภณัฑ ์T1334 วนัที่  15 สิงหำม  2559 

ช่ือผู้ปฏิบัติงำน : นำยสมด ีจนัปะกำ /นส.สุดำ  เพชรรุ่ง เริ่มเวลำ : 8:00 – 17:00 น. 

แผนก – คลงัสินค้ำ  ใบเบิกบรรจุภณัฑ์ส ำหรับผลติภณัฑ์น ำ้ปลำ   จ ำนวน   2,000 กล่อง 

ขั้นตอนงาน Dis 
(m). 

Time 
(Min) 

     Man 
Q’ty 

 เชค็ รายการบรรจุภณัฑท์ี่จะ
เบิกและความถูกตอ้งเอกสาร 

0 3.00      2 

 เชค็ จ  านวนสตอ็กสินคา้จาก
ในระบบ 

0 1.50      2 

 เดินทางไปพื้นที่จดัเกบ็และ
คน้หา 

300 5.00      2 

คดัแยกบรรจุภณัฑท์ี่ตอ้ง
เบิกจ่ายพร้อมตดัสตอ็ก 

0 3.00      2 

 น าบรรจุภณัฑไ์ปยงัพื้นที่
หนา้โรงงานผลิต 

350 24.00      2 

จดัวางบรรจุภณัฑเ์ขา้ไวใ้น
จุดที่ก  าหนด 

50 15.00      2 

เดินกลบัมายงัห้องท างาน 420 6.00      2 

ลงช่ือ รายละเอียดในใบเบิก

และตดัสตอ็กจากระบบ 
0 4.00      2 

รวม 1,170 61.50       

 

ตำรำงที ่3  ตารางสรุปวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในปรับปรุง
พ้ืนท่ีการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ เพ่ือลดเวลาในการเตรียมและ
เคล่ือนยา้ย 
ช่ือกระบวนกำร : กำรปรับปรุงพื้นทีจ่ัดเกบ็บรรจุภัณฑ์ภำยในคลงัสินค้ำ 

Activity Symbol ก่อนกำร

ปรับปรุง (นำที) 

หลงักำร

ปรับปรุง (นำที) 

ลดได้ (นำที) 

Operation  108.00 18.00 -90.00 

Transport  102.00 35.00 -67.00 

Delay  0 0 0 

Inspection  16.00 8.50 -7.5 

Storage  0 0 0 

Time (Meters) 226.00 61.50 164.50 

Distance (Mins) 1,170 1,120 -50 

ดังนั้ นผลท่ีได้จากการปรับปรุงในการด าเนินงานของการ

เตรียมบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑน์ ้ าปลา  สามารถลดเวลาลง

ไดเ้ท่ากบั 164,50 นาที และสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ไดจ้าก  

(226.00-61.50) / 226.00 x 100 = 72.78%  และระยะทางลดลง

ไดจ้าก  1,170 เมตร เหลือ 1,120   เมตร หรือ สามารถคิดเป็น

เปอร์เซ็นต ์ไดจ้าก  (1,170 -1,120 ) / 1,170  x 100 = 4.27%   

ผลกำรวจิัย 
ผลจากการปรับปรุงตามหัวขอ้ท่ีไดท้  าวิจยัไป มีผลสรุปดงัน้ี 
ท่ี ตวัวดัผล กอ่น

ปรับปรุง 
หลงั

ปรับปรุง 
ผลต่าง % ผลต่าง ผลลพัธ์ 

Cost saving 

บาทต่อปี 

ปรับปรุงพื้นท่ีการจดัเกบ็บรรจุภณัฑ์เพื่อลดเวลาในการเตรียมและเคล่ือนยา้ยบรรจุภณัฑ์ 

 ปรับปรุง

ขั้นตอน
การ

ด าเนินงาน
และการ

เตรียม

บรรจุภณัฑ์
ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์
น ้ าปลา 

226.00 61.50 -164.50 72.78 38,492.06 

 รวม     38,492.06 
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สรุปผลงำนวจิยัและเสนอแนะ 
ผลการปฏิบติังานท่ีสามารถเปรียบเทียบเพ่ือน าเสนอในเชิงตวัเลข 
สามารถสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 
กำรปรับปรุงพ้ืนทีจ่ัดเกบ็บรรจุภณัฑ์ภำยในคลงัสินค้ำ 
การระบุต าแหน่งท่ีตั้ งของสินคา้ส าเร็จรูปด้วยการจดัท าแผนผงั 
และระบบ Location Code ในคร้ังน้ี ท  าให้สามารถทราบถึงต าแหน่ง
ท่ีอยู ่และจ านวนของสินคา้แต่ละชนิดได ้ส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
คลังสินคา้ สามารถตรวจสอบสินค้าและคน้หาสินคา้และเตรียม
วตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งข้ึนจากการวิจัยได้ท  าการ
เปรียบการท างานก่อนและหลังปรับปรุง พบว่าใช้เวลาในการ
จดัเตรียมบรรจุภัณฑ์ลดลง 164.50 นาที คิดเป็นร้อยละ 72.78 และ
ระยะทางลดลง  50 เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.27 
ข้อเสนอแนะ 
การบริหารจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ให้เกิด
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนจากการท่ีไดด้  าเนินการปรับปรุงมาแลว้ขั้นตน้ 
จากการท าระบบ Location Code พฒันาลงสู่โปรแกรมฐานขอ้มูลได้
แลว้นั้น สามารถน ามาพฒันาต่อไดอี้ก โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการ
ทรัพยากรทั่วทั้ งองค์กร (Enterprise Resources Planning : ERP) 
ควบคู่ไปกับน าระบบรหัสแท่ง (Bar Code) มาใช้ในการระบุช่ือ 
รหัส และรายละเอียดต่าง ๆ ของทั้งตัววตัถุดิบ สินค้าและบรรจุ
ภณัฑ์ต่าง  ๆ  ของบริษัท ฯ  เพ่ือท าให้องค์กรสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลแบบ Real-Time ได้ อีกทั้ งควรปรับเปล่ียนสถานท่ีตั้ ง
คลงัสินคา้ท่ีเก็บบรรจุภัณฑ์ให้มาอยู่ใกล้กบัโรงงานผลิตน ้ าปลา 
เพ่ือลดระยะทางและเวลาในการจดัเตรียมบรรจุภณัฑ์ซ่ึงจะสามารถ
ลดตน้ทุนทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างชดัเจน ซ่ึง
ส่งผลท าให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
บริษทั ฯ 
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การจดัการโซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการจดัการสัมพนัธภ์าพ และความเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ 
Supply chain sustainable management, relationship and The Strategic Partnership 

 
เอกนรี  ทุมพล1 

 
1สาขาการจดัการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศพัท ์: 090-197-9236 
E-mail: aeknaree@hotmail.com

บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการบริหารจัดการโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืนก าลัง
เป็นประเด็นท่ีนกัวิชาการและองคก์รธุรกิจต่างๆให้ความสนใจ
อย่างมากเน่ืองจากการจดัการโซ่อุปทานอย่างย ัง่ยืนจะมุ่งไปท่ี
การจดัการโซ่อุปทานดา้นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ี
ทัว่โลกก าลังเผชิญ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยท่ีผ่านมา และ
บทความในวารสารต่างๆ   บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ย ัง่ยืน โดยมีประเด็นส าคัญหรือผลกระทบด้านการจัดการ                
ซัพพลายเชนอย่างย ัง่ยืนคือเพ่ือให้สามารถน าไปก าหนด        
กลยุทธ์ในอนาคตคือ (1). ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการ
ท างานของซัพพลายเออร์  (2). งานวิจยัดา้นการจดัการห่วงโซ่
อุปทานท่ีย ัง่ยืนในปัจจุบนัท่ีเน้นปัญหาดา้นส่ิงแวดล้อม ดา้น
สังคม และเศรษฐกิจซ่ึงในมุมมองของการปฏิบติันั้นท าไดย้าก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ส่ วนให ญ่

ผูป้ฏิบติังาน องค์กรธุรกิจ และนักวิชาการมกัมองการบริหาร

จดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างย ัง่ยืนโดยมุ่งหวงัตอบสนองทั้งสาม

ดา้นคือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการ

มองเฉพาะเพียงแต่มุ่งหวงัให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการ       

โซ่อุปทานได้อย่างย ัง่ยืน โดยมกัมองข้ามข้อจ ากัดด้านการ

จดัการ ซพัพลายเออร์หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานถือ

เป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญั และเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการท าวิจยั

ในอนาคต 

 

ค าส าคญั:โซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื  การจดัการสัมพนัธ์ภาพ   
                หุ้นส่วนเชิงกลยทุธ์ 
 
Abstract 

 Current issues of sustainable supply chain 
management is becoming an issue of academic and business 
organizations to provide great interest. As can be seen from 
the research of the past. And articles in various journals This 
article aims to review the literature on sustainable supply 
chain management. The major issues or impacts 
management. Supply chain sustainability is to be able to 
formulate a strategy for the future is ( 1). The risk 
performance of suppliers. ( 2 )  Research the supply chain 
management in a sustainable current focus on environmental 
issues and social. and the economy, in view of the practice 
can be difficult. 
 Review of the literature found most practitioners 

and academics, businesses often look to manage supply chain 

sustainability, aiming to meet all three aspects: 

environmental, social and economic aspects which are only 

just looking forward to business management. Supply chain 

sustainability Often overlooked by management restrictions. 

Suppliers or who are involved in the supply chain is a major 

limitation. And issues of interest for research in the future. 
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บทน ำ 
 การบริหารจัดการโซ่อุปทานด้านส่ิงแวดล้อมเป็น
แนวคิดท่ีได้รับความนิยมและให้การยอมรับมากข้ึนในโลก
ของธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจ านวนมากมีการบูรณาการการ
ปฏิบติัการโซ่อุปทานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยถือเป็นแผนกลยุทธ์
ท่ีส าคัญในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของส่ิงแวดล้อมก าลังเป็น
ประเด็นท่ีปัญหาท่ีนักวิจัยและองค์กรต่างๆให้ความส าคัญ  
เน่ืองจากองค์กรธุรกิจอาจตอ้งเผชิญความกดดนัของตลาดท่ีมี
ความตอ้งการสินคา้จากบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานการจดัการ
โซ่อุปทานท่ีสมดุลกบัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในภาวะ
ท่ีตลาดโลกมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 
 
ควำมหมำยของกำรจัดกำรโซ่อุปทำนอย่ำงยัง่ยืน 
กำรจัดกำรโซ่อุปทำนทีย่ัง่ยืน (Supply Chain Sustainability)   
 [1] ไดก้ล่าวว่าการจดัการโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื หมายถึง  
บริษทัหรือองค์กรจะตอ้งดูแลระบบการจัดการโซ่อุปทานทั้ง
ตน้น ้ า กลางน ้าและปลายน ้าท่ีมากกว่าผลตอบแทนทางดา้นการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือก าไรเท่านั้น  โดยบริษทัหรือองคก์ร
จะตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Social 
and Environment impacts) ด้วย ทั้ ง เพ่ือความย ั่งยืนของตัว
บริษทัหรือองคก์รเอง และความย ัง่ยนืต่อมนุษยชาติหรือคนรุ่น
หลงัในอนาคต" โดยการจดัการโซ่อุปทานจะโฟกสัไปยงัเร่ือง
ส าคญัๆ เช่น 

 ก า ร  Sourcing and Replacement วั ต ถุ ดิ บ ห รื อ
ทรัพยากรในธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

 การเลือกแหล่งผลิตท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อธรรมชาติและชุมชนโดยรอบ 

 การเลือกรูปแบบการปฎิบติังานดา้นโลจิสติกส์และ
รูปแบบการขนส่ง ท่ีประหยัดพลังงานห รือใช้
พลงังานทางเลือก 

 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ี "Green & 
Clean" ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
จ านวนมาก ส่ งผลต่อสภาวะโลกร้อน (Global 
Climate Change) 

 ปัจจุบนัแนวโน้มความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 
บ่งบอกถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงในการวาง
แผนการจดัการโซ่อุปทานในอนาคต มีงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็น
ว่าบ ริษัท ท่ีมีการเป ล่ียนแปลงวิ ธีการในการจัดการห่วง                   
โซ่อุปทาน โดยมีการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดม้าก
ข้ึน  รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการทรัพยากร 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้ึนในสายตาผูบ้ริโภค ใน
ขณะเดียวกนัการจดัการโซ่อุปทานดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจส่งผล
กระทบกับความยืดหยุ่นระหว่างองค์กรกบัซัพพลายเออร์ได้
ด้วยเช่นกัน   ผลจากการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการจัดการโซ่
อุปทานด้านส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถช่วยให้บริษทัตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลก โดยประเด็นส าคญัคือ
การท าให้ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงความส าคญัของผลการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในการประชุม 
World Commission on Environment and Development [2]   
พบว่าโดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมต่างๆจะใช ้ISO 14000 เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดความ
ย ัง่ยนืในโซ่อุปทาน โดยการจดัการโซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น 
จะตอ้งท า ความเขา้ใจและอาศยัความร่วมมือกบัซัพพลายเออร์
ในโซ่อุปทานทั้งหมด โดยอุปสรรคในการบริหารจัดการโซ่
อุปทานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นคือการหยุ่นตวัของซัพพลายเออร์
ในโซ่อุปทาน กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
พนัธมิตรทางธุรกิจจึงมีความส าคญัอย่างมากในกระบวนการ
บริหารจดัการโซ่อุปทานในปัจจุบนั 
 จึงเป็นท่ีถกเถียงกันว่าการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Improvement : CI) อะไรจะเป็นกุญแจ
ส าคญัของการเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส าหรับองคก์ร  
เก่ียวกบักระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างความร่วมมือของ
องค์กรกับลูกค้าและซัพพลายเออร์  เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบ
ขององค์กรในการเรียนรู้  โดยมีการบูรณาการความรู้กับ
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หน่วยงานภายนอก เช่น ลูกคา้และซพัพลายเออร์ ท่ีมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของปัญหาและโอกาสส าหรับการ
เรียนรู้ในกระบวนการ CI รวมทั้ งมีการแก้ปัญหาร่วมกัน              
โดยเน้นความส าคญัต่อระบบการพฒันาปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จในภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง              
น้ีได ้
  [3] ไดท้  าการศึกษาว่ามีงานวิจยัหลายฉบบัท่ีช้ีให้เห็น
ว่า การรวมตวัของคู่คา้มีบทบาทในการพฒันาโซ่อุปทาน  โดย
การจดัการโซ่อุปทานในปัจจุบนัต่างมุ่งท่ีจะพฒันาการบริการ
ให้ดี ข้ึน และถือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
งานวิจยัจ  านวนมาก มีการส ารวจแนวคิดของการรวมกลุ่มใน
โซ่อุปทานในมิติท่ีแตกต่างกนัเช่น การประมวลผลขอ้มูล, การ
วางแผนสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ หรือความสัมพนัธ์ในห่วง
โซ่อุปทาน  โดยความเช่ือท่ีโดดเด่นก็คือการรวมตวักนัในโซ่
อุปทานเป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ 
ของผลการด าเนินงานขององคก์ร ในขณะท่ีงานวิจยัหลายช้ินท่ี
ยงัไม่สามารถยืนยนัไดว้่าการพฒันาโซ่อุปทานเพียงดา้นตน้น ้ า 
หรือปลายน ้ าเพียงอย่างเดียวจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลการด าเนินงานได้   [4] จึงมีการแนะน าให้ท  าการศึกษา
ตลอดโซ่อุปทาน  โดยมีงานวิจยัเป็นจ านวนมากท่ีท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการรวมตวัทั้งฝ่ังซัพพลายเออร์และลูกคา้ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร แต่เป็นการศึกษา
และอธิบายแยกส่วนกนัอยู่ จึงมีการศึกษางานวิจยัท่ีจะมาการ
เติมช่องว่างของการศึกษาดงักล่าวเพ่ือให้ทราบถึง ผลกระทบ
ของการรวมตัวของซัพพลายเออร์และการรวมตัวลูกค้า ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร 
 โดยจาก งานวิจัยขอ ง  [5] ท่ี มี ก ารวิจัย เก่ี ยวกับ
ประสิทธิผลของความร่วมมือในการท า งานระหว่างองค์กร , 
ลูกคา้ และซพัพลายเออร์ : มุมมองของโซ่อุปทานพบว่า 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 : "The nature and effectiveness of collaboration       
                  between firms, their customers and suppliers: 

 a supply chain perspective." 
  

จากกรอบการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการใช้

รูปแบบความร่วมมือในการสนับสนุนการท างานร่วมกัน

ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ และซัพพลายเออร์จะช่วยเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัในทุกมิติขององคก์รได ้

ในปัจจุบันการบริหารความสัมพันธ์พันธ์กับ       
ซัพพลายเออร์พบว่าต้องอาศยัความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน    
จากการศึกษา  [6] พบว่าความไว้วางใจ  ส่งผลให้ เกิดการ
ตอบสนองความตอ้งการและความคล่องตวัในห่วงโซ่อุปทาน
สร้างความพึงใจให้กบัลูกคา้  รวมไปถึงความไวว้างใจส่งผล
ให้กิจกรรมภายในห่วงโซ่อุปทานล่ืนไหล ซ่ึงอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในสวี เดนการแข่งขันจะ มีลักษณะท่ีต้อ งการการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว   คล่องตวั   ผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีมีความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการต่อระดบัการ
รับรู้ ความไวว้างใจ ของซพัพลายเออร์และลูกคา้ 

พ้ืนฐำนของควำมไว้วำงใจ 5 มติ ิ
ประกอบด้วย 

1. Dependability/reliability ความน่าเช่ือถือ 
2. Honesty ความสุจริต 
3. Competence  ความสามารถ 
4. Buyer/seller ผูซ้ื้อผูข้าย 
5. Friendliness  เป็นมิตร 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

406



 
 

อีกประเด็นส าคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับ                   
ซัพพลายเออร์คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ห่วงโซ่อุปทาน โดยงานวิจยัของ [7]  พบว่าสภาวะการแข่งขนั
ในตลาดท่ีมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยวัดกันท่ี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมี
ความต้องการสินค้าในระยะเวลาท่ีสั้ นลงเช่น อุตสาหกรรม
แฟชัน่  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการโดยใชร้ะยะเวลาอนัสั้น 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมีความคลุมเครือ
ระหว่าง  responsiveness   and flexibility  โดยค าทั้งสองมกัใช้
เพ่ืออธิบายคุณสมบติัของระบบการผลิต และโซ่อุปทาน  ถึงแม้
อาจจะใช้ทดแทนกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแนวคิด
เดียวกันนอกจากน้ีในช่วงสิบปีท่ีผ่านมายงัมีการน าค าใหม่มา
ใชคื้อ agility , leagility ซ่ึงมีความหมายคลา้ย responsiveness 
and flexibility   ในดา้นการผลิตและซพัพลายเชน 
 
Responsiveness in manufacturing  
and supply chain systems 

คือ   ความสามารถของระบบการผลิตขององค์กรท่ี

จะปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงความต้องการของตลาด

ภายในระยะเวลาอนัสั้ น  โดยสามารถผลักดนัผลิตภณัฑ์ใหม่

ในห่วงโซ่อุปทานไดอ้ยา่งรวดเร็วในขณะท่ีมีการเก็บสินคา้เก่า

ให้นอ้ยท่ีสุด 

 

 

จากผลของการวิจยัพบว่า 

 

ภาพท่ี 2 : Flexibility in manufacturing and                             

supply chain systems [8]   

กรอบ SCR ข้างต้นคือการสนับสนุนการศึกษาทาง

วิชาการในอนาคต แต่ก็สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการแก้ไข

ปัญหาการบริหารจดัการส่วนผลต่อการตอบสนอง  ข้ึนอยู่กับ

ความแตกต่างของแต่ละอุตสาหกรรม  

 ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน
ห่วงโซ่อุปทาน และระดับของการเช่ือมโยงในหมู่ซัพพลาย
เออร์, บูรณาการภายใน และลูกคา้ พบว่าการวิจยัท่ีผ่านมาขาด
การวดัจริงดา้นการบูรณาการรวม และการเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานตวัช้ีวดัในโลกแห่งความจริง การแลกเปล่ียนขอ้มูล
แบบ Real-time กับซัพพลายเออร์ และลูกค้า จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชส้ถานท่ี ลดเวลาในการผลิต และลด
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงคล์งได ้
 
กำรเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทำน 
 หมายถึง การวางแผนและการด าเนินกระบวนการ
ทางธุรกิจแบบบูรณาการและการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายบริษัทท่ีมุ่งเน้นไปท่ีบรรลุ
ประโยชน์ท่ีส าคญัและมีการแข่งขนั 
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 ในส่วนของประเทศไทยนั้ นได้มีงานวิจัยของ               
[9]  ได้ท  าการวิจัยเก่ียวกับการจัดการห่วงโซ่ อุปทาน: การ
เรียน รู้และความท้าทายในอนาคตโดยใช้ก ลุ่มตัวอย่าง
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยวิเคราะห์ว่าประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับท่ี   3 โดยจัดเป็นประเทศท่ีน่าสนใจท่ีสุด            
ท่ีธุรกิจจากต่างประเทศเลือกเป็นท าเลท่ีตั้ งของการลงทุน
โดยตรงในเอเชีย Despite the 2005 survey conducted by the 
United      

  Nations’ Commission for Trade and Development 
[10]  มีนโยบายเร่งด่วนเก่ียวกบัการปรับปรุงการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทั้ งคลัสเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์เป็นผลให้
ท  าการศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม
ของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือดว้ยการน าไปเปรียบเทียบผลของการปฎิบติังานกับ
การศึกษาท่ีผ่านมาจากนั้ นท าการสกดัผลกระทบท่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยปรับปรุงการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ
ไทย  โดยสาเหตุท่ีเลือกใช้อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัในฮ่องกงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางเศรษฐกิจในฮ่องกง 

 จากการทบทวนวรรณกรรม [9]  พบว่าปัจจุบนัธุรกิจ
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตอ้งแข่งขนักนัดว้ยการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลา ซ่ึงแต่ละบริษทัจะตอ้ง
รักษาสมดุลทางการแข่งขันทางด้านต้นทุนและตอบสนอง
ความยืดหยุ่นไดส่ิ้งส าคญัคือความสัมพนัธ์ภายในโซ่อุปทาน
หรือความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการโซ่อุปทาน  จากมุมมองผูบ้ริหารการผลิตของ
ไทย  พบว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานตอ้งอาศยัความร่วมมือท่ี
ดีกับ ลูกค้าและซัพพลายเออ ร์   พวกเขาต้อ งมีการรับ รู้
ผลกระทบต่อการด าเนินงานภายในและระดับประสิทธิภาพ
การท างาน โดยสอดคลอ้งกบัโมเดลการจดัการห่วงโซ่อุปทาน
ของฮ่องกงในปัจจุบนั  จากการอภิปรายกบัผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
โครงการจากประเทศไทยเผยให้เห็นความส าคัญของข้อมูล
และการส่ือสารเทคโนโลยีและบทบาทของภาษาส าหรับการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีประสบความส าเร็จ  
โดยผลกระทบเหล่าน้ี มีความส าคัญส าหรับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมการริเร่ิม
นโยบายท่ีจะสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส าคญั  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 บทเรียนท่ีส าคัญได้เรียนรู้จากประสบการณ์การ
ทบทวนงานวิจัยท่ีท  าการศึกษาโมเดลห่วงโซ่อุปทานของ
ประเทศฮ่องกงและรูปแบบห่วงโซ่อุปทานอ่ืน ๆ ส่งผลให้
องค์กรธุรกิจของไทยจะต้องตระหนักถึงและพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัเขา้กบัมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไอซีที  โดยในอนาคต
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็ง และเสริมศกัยภาพ
ทางด้านภาษาเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัระดบัโลกท่ี
รุนแรงมากข้ึน โดยทั้ งสองประเด็นท่ีมีความส าคัญส าหรับ
ผูบ้ริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ก  าหนดทิศทาง
นโยบายในอนาคต 
 
สรุป 

 แมว้่าการแข่งขนัในตลาดโลกปัจจุบนัจะเนน้กลยทุธ์
การบริหารจดัการโซ่อุปทานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความย ัง่ยืน
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคยอมรับ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นกลไกส าคญัท่ีส่งผล
ให้การบริหารจดัการโซ่อุปทานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยนืไดน้ั้น
คือการบริหารความสัมพนัธ์หรือสัมพนัธภาพระหว่างบริษัท
กับกับซัพพลายเออร์ ซ่ึงส่ิงส าคัญคือความไวว้างใจของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานในสถานการณ์ท่ีมีความยืดหยุน่ใน
โซ่อุปทานท่ีน้อยลงจะท าอย่างไรให้ซัพพลายเออร์รู้สึกว่า
ไม่ใช่เพียงคู่คา้ในทางธุรกิจเท่านั้นแต่หากพวกเคา้คือหุ้นส่วนผู ้
มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจดว้ย ในปัจจุบนัเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะเขา้มา
ช่วยบริหารจดัการปัญหาดงักล่าวคือการน าเอาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการบริหารจดัการนอกจากช่วยให้เกิดความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชร่้วมกนัแลว้ ยงัช่วยในการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัซ่ึงท าให้ลูกคา้ในโซ่อุปทานมีความไวว้างใจกนัมาก
ข้ึนโดยเฉพาะประเทศไทยในยุค “ไทยแลนด์ 4.0”  ท่ีมีการ
เช่ือมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีต้นน ้ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบัอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยูก่ลางน ้ า และ Startups ต่างๆ
ท่ีอยู่ปลายน ้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคล่ือน        
ถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะ
นอกจากต้องให้ความส าคัญของข้อมูลและการส่ือสาร
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เทคโนโลยีแล้วบทบาทของภาษาส าหรับการส่ือสารก็เป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งหันกลบัมาให้ความส าคญัและ
ร่วมกันพฒันาอย่างเร่งด่วนเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ี
ประสบความส าเร็จ จนกลายเป็นการจดัการโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืน
ต่อไปในอนาคตสามารถแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศได ้
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร 
(documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)[1] 
และแสดงผลในรูปแบบของการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) จากการศึกษาพบว่า อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มี
พ้ืนท่ีเฉล่ีย 38,522 ตารางเมตร ต่อโรงงาน มีอตัราผลตอบแทน
ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม ใน
เขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เฉล่ียตารางเมตรละ 
159 บาท และสามารถสรุปปัจจัยท่ี ส่งผลกระทบต่อค่าเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ
บางพลี จังหวดัสมุทรปราการได้ 3 ปัจจยั ได้แก่ 1.ปัจจัยดา้น
การขนส่ง (Transportation) 2.ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมให้ เช่า  3.ปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดันให้ เกิดการ
รวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า กล่าวคือ การให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม ในอ าเภอบางพลี 
จังหวดัสมุทรปราการ มีปัจจัยท่ีมีความเส่ียงท่ีต้องพิจารณา
หลายประการ ดงันั้น ภาครัฐและเอกชนควรมีการหาแนวทาง
ในการส่งเสริม หรือขอ้เสนอแนะมาตรการเพ่ือรองรับการเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งหาแนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทน้ีต่อไปในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้เกิดมาตรการท่ีสามารถน ามาปฏิบติั
แลว้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 
ค าส าคญั: โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า อตัราผลตอบแทนจาก
การเช่าโรงงานอุตสาหกรรม บางพลี 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study  the 
situation of real estate development in the term of industrial 
area at Bangpli District of Samutprakarn Province. This is 
one of documentary research by review its conceptual, theory 
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and related literature for those impacted factors of rental rate 
of the industrial area at Bangpli District, Samutprakarn 
Provice. The finding data will be analyzed as qualitative 
content analysis[1] and its result will be shown as descriptive 
research. The research founded that the real estate in term of 
industrial in the area of Bangpli District, Samutprakarn 
Province there is about 38,522 sqm/ per one industrial. And 
its return of rental is about THB159 per sq.m. Therefore we 
could summarize that the impact of rental factors of the 
industrial were 1. Transportation 2. Infrastructure and the 
right geography for lease and 3. The agglomeration factor of 
rental industrial space such the rental area of the industrial in 
Bangpli District, Samutprakarn Province, there were some 
following risks which must be consider like the governor and 
private section should find the way to support, a right 
measurement for AEC contribution which will motivate the 
future entrepreneur and sustain its operation. 
 
Keywords: Industrial Rentals , The yield of the plant hire   
                   industry , Bang Plee 
 
1. ค าน า 
 พ.ศ. 2557 ภาวะธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพยข์องไทย
ประสบกบัภาวการณ์ถดถอย เน่ืองจากสถานการณ์เชิงลบจาก
ภายในประเทศ แต่ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีนักลงทุน
สนใจเข้ามาลงทุนประกอบกิจการ และการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม เน่ืองจากความได้เปรียบทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แผนท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ใจกลางเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ผลประโยชน์ดา้นภาษีพิเศษและแรงงานท่ีมีทกัษะ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีแลว้ การสถาปนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปลายปี พ.ศ. 2558 นั้น น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่อ
ประเทศไทยในดา้นการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าท่ีดินประเภทโรงงาน
อุ ต ส าห ก รรม  ส่ งผล ให้ ป ริม าณ อุ ปส งค์ ข อ งต ล าด
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนทั้งจาก
ผู ้ประกอบการทั้ งขนาดเล็ ก  กลาง และให ญ่  ทั้ งบ ริษัท

ภายในประเทศ และบริษัทภายนอกประเทศ [2] ทั้ งน้ี ในปี 
2557 มีการก าหนดราคาของท่ีดินในนิคมโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากปี พ.ศ. 2556 กระโดดข้ึนไปอยูท่ี่ร้อยละ 
4.3 ซ่ึงท่ีดินโรงงานอุตสาหกรรมในทุกโซนต่างเติบโตด้าน
ราคา และราคาท่ีดินในย่านนิคมโรงงานอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออกกลางถูกบนัทึกว่ามีการเติบโตสูงท่ีสุด เม่ือราคาท่ีดิน
มีอตัราท่ีสูงข้ึน ยอ่มส่งผลต่ออตัราค่าเช่าโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมักจะสูงข้ึนตาม ทั้ งน้ี  เม่ือเปรียบเทียบจากราคาเฉล่ียท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 พบว่าการเติบโตของราคาในปีท่ีผ่านมาไม่
สู ง เท่ า กั บ ปี  2556[3] ดั ง นั้ น  อ  า เภ อ บ า งพ ลี  จั งห วัด
สมุทรปราการ จึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีก  าลงัจะไดรั้บการพฒันาให้
เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมในเอเชีย เน่ืองจากมีระบบการ
คมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ ท่ีตั้งไม่ห่าง
จากท่าเรือแหลมฉบัง มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็น
แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนท่ีน ้ าท่วมไม่ถึงและเป็น
แหล่งรวมแรงงานท่ีมีฝีมือ  รวมทั้ งเป็นท่ี ท่ีมีการขยายตัว
ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ้ืนท่ีน้ีจึงพ้ืนท่ีน่าสนใจใน
การท าการศึกษาพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรม จึง
น ามาสู่การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อค่าเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
เขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยการศึกษาถึงปัจจยั
ใดท่ีเป็นโอกาส และข้อจ ากดัในการเช่าโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาช้ินน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในเร่ืองมาตรการส่งเสริมการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้ งหาแนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทน้ีต่อไปในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้เกิดมาตรการท่ีสามารถน ามาปฏิบติั
แล้วสัมฤทธ์ิผล และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จาก
มาตรการน้ีอยา่งแทจ้ริง 
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2. วตัถุประสงค์  
เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ ค่ า เช่ า

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
3. วธิีด าเนินการวจิัย  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary 
research) มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดตวัแปรได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอ้มูลท่ีไดน้ั้ นจะน าไปสู่การวิเคราะห์เน้ือหาเชิง

คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) [1]   
3. สรุปและแสดงผลในรูปแบบของการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive research) สามารถสรุปกระบวนการ
ขั้นตอนการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) แสดงได้
ดงัรูปท่ี 1 

 

รู ป ที่  1   ก ร ะบ วน ก าร ขั้ น ต อ น ก ารวิ จั ย เชิ ง เอ ก ส าร 
(Documentary research) จาก การวิเคราะห์ของผูว้ิจยั, 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงแนวความคิดท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่าเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอบางพลี จงัหวัด
สมุทรปราการ  โดยค าว่า ค่ าเช่า หมายถึง การท่ี เจ้าของ
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึง ให้บุคคลอ่ืนใดใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้นภายในระยะเวลาอนัจ ากดั และผูเ้ช่า 
ตกลงให้ เช่าเพ่ือการนั้ น โดยการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่านั้ น มีหลักการในการ
ค านวณผลตอบแทนจากการให้เช่า หรือ Rental Yield 3 วิธี ซ่ึง
แต่ละวิธีการนั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบซ่ึง
น ามาค านวณหาผลตอบแทนการปล่อยเช่า[4] ดงัน้ี 

1.1 อตัราผลตอบแทนจากการให้เช่าเบ้ืองตน้ เป็นวิธี
ท่ีสามารถค านวณได้ง่าย เป็นการค านวณโดยไม่มีการน า
ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายเข้ามาร่วมค านวณด้วย ใช้
เพี ย ง ค่ า เช่ า ท่ี ค าด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ต ล อ ด ทั้ ง ปี แ ล ะ ร าค า
อสังหาริมทรัพย์ท่ี ซ้ือมาเท่านั้ น ค านวณได้ดังสูตร Gross 
Rental Yield = (ค่ าเช่ าท่ีคาดว่ าจะได้ รับตลอดปี  ÷ ราคา
อสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือมา) x 100 

1.2 อัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าสุทธิ หรือ Net 
Rental Yield (Capitalization Rate) วิ ธีการน้ีแตกต่างจากวิ ธี
แรก คือ เม่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์ล้วเกิดมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เน่ืองมาจากอสังหาริมทรัพยด์ว้ย โดยค านวณไดด้งัสูตรน้ี Net 
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Rental Yield = (ค่าเช่าท่ีคาดว่าจะได้รับตลอดปีสุทธิ  ÷ ราคา
อสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือมา) x 100 

1.3 อัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าจากเงินสดใน
รอบปี วิธีน้ี เป็นการพิจารณาถึงเงินสดท่ีไหลเขา้และไหลออก
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือพิจารณาว่าตลอดช่วงเวลา 1 ปี มี
เงินสดเหลืออยู่เท่าไรหลังหักค่าใชจ่้ายทุกอย่างแล้ว เรียกว่า 
Cash on Cash Rental Yield (Equity Dividend Rate) โ ด ย
ค านวณได้ดังสูตรน้ีCash on cash Rental Yield = {(เค่าเช่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บตลอดปีสุทธิ - เงินผอ่นสินเช่ือบา้นทั้งปี) ÷ (เงิน
จอง + เงินดาวน์ + ค่าตกแต่ง)} x 100[5] โดยวิธีการค านวณ
อตัราผลตอบแทนจากการให้เช่าท่ีไดน้ าเสนอทั้ง 3 วิธีการนั้น 
จะมีขอ้แตกต่างกนัในองค์ประกอบซ่ึงน ามาค านวณ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  สรุปขอ้แตกต่างการค านวณอตัราผลตอบแทนจาก
การให้เช่า จาก การวิเคราะห์ของผูว้ิจยั, 2559 

วธิีการ Gross Net 
Cash on 
Cash 

องค์ประกอบการค านวณ 
Rental 
Yield 

Rental 
Yield 

Rental 
Yield 

ค่ า เช่ า ท่ี ค าดว่ าจะได้ รับ
ตลอดทั้งปี 

* * * 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลางทั้งปี  
* * 

เงินผอ่นช าระสินเช่ือ   
* 

ราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือ
มา    

เงินจอง * * * 

เงินดาวน์   
* 

ค่าตกแต่ง ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    
* 

2. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ ดงัน้ี 

2.1 ปัจจัยทางด้านการขนส่ง คือ กิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างหน่ึง ท่ีจะจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์และ
ส่ิงของ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตาม

ความประสงค์เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์ตามตอ้งการ[6] จาก
การศึกษาพบว่า การขนส่งเป็นปัจจยัส าคัญท่ีผูป้ระกอบการ
มกัจะให้ความส าคญัในการเลือกพ้ืนท่ีเช่าโรงงานอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากการตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมีการขนส่ง
สะดวก เขา้ถึงไดง่้าย ใชร้ะยะเวลาในการขนส่งนอ้ย ยอ่มส่งผล
ต่อต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้ น ในแหล่ง
โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าท่ีมีระบบการขนส่งท่ีสะดวก 
เข้าถึงง่ายย่อมส่งผลอัตราค่าเช่าในพ้ืนท่ีนั้ น ๆ สูงกว่าพ้ืนท่ี
เข้าถึงได้ยาก และใช้ระยะเวลาในการขนส่งท่ีนานกว่า อัน
เน่ื อ งจ าก เป็ น ท่ี ต้ อ งก าร แล ะส าม าร ถ ล ดต้ น ทุ น ให้
ผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2 ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐาน และภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า 
โครงสร้างพ้ืนฐานมกัถูกใชใ้นความหมายท่ีรองรับการใชง้าน
ของประชาชน เช่น ถนน ระบบประปา ระบบน ้ าท้ิง ระบบ
ไฟฟ้า และระบบส่ือสาร ซ่ึงส่วนใหญ่โครงสร้างพ้ืนฐานจะถูก
สร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินค้า
หรือบริการ[7] สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินเลือกท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมของ
ผู ้ประกอบการ โดยโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท
จ าเป็นต้อ งใช้สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ  เช่น  ถนน 
โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ทางรถไฟ ร้านอาหาร ท่าเรือ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีราคาสูงมากในการก่อสร้าง ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึง
มกัตัดสินใจเลือกท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตามเขตเมือง
ใหญ่ แมอ้ตัราค่าเช่าจะมีราคาสูงอนัเน่ืองจากการมีความพร้อม
ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และยงัมีแรงงานประเภท
ต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี ระบบการจัดเก็บของเสียเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมควรตั้งอยู่
ใกลก้บัท่อระบายส่ิงโสโครกของรัฐ เพ่ือความสะดวกในการ
ถ่ายเทของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ต่อชุมชนรอบขา้ง[8] 
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2.3 ปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดันให้ เกิดการรวมกลุ่ม
โรงงาน อุ ตส าหกรรมให้ เช่ า ต ามทฤษ ฎี ท่ี ตั้ งโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีบริเวณท่ีตั้งร่วมกนั มกัจะไดรั้บประโยชน์จาก
การรวมตัวของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ การประหยดัอัน
เน่ื องมากจากระบวนการกลาย เป็น เมือง (Urbanization 
economies) ซ่ึ งล้วน ส่ งผล ต่ ออัต ร าค่ า เช่ าขอ งโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะการรวมตวักนัของกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานยอ่ม
ส่งผลให้ผูเ้ช่ามีอ  านาจในการต่อรองอตัราค่าเช่ามากยิ่งข้ึน แต่
ในขณะเดียวด้วยเอกลักษณะเฉพาะและอรรถประโยชน์ของ
พ้ืน ท่ีโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าท่ีจ  า เพาะส าห รับบาง
อุตสาหกรรมพร้อมทั้งส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ยอ่มท าให้
ผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าสามารถตั้งอตัราค่า
เช่าไวสู้งกว่าพ้ืนท่ีทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากการท่ีพ้ืนท่ีดังกล่าว
สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการลดตน้ทุนได้ ทั้งน้ีในพ้ืนท่ีท่ีมี
การรวมตวักนัของโรงงานอุตสาหกรรมหลายกลุ่มโดยเฉพาะ
กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมท่ี เห มือนกันจะท าให้ ได้ รับ
ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับประโยชน์ดา้นแรงงานฝีมือ 
ด้านการช่วยเหลือด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย การศึกษาและ
การเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ี การรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา้ประเภท
เดียวกันยงัเป็นช่องทางท่ีจะสามารถตั้ งสถาบนัวิจัย สถาบัน
ฝึกอบรมแรงงาน ตลอดจนการพฒันาโครงการพ้ืนฐานท่ีส าคญั
อีกด้วย[9] ทั้งน้ี การวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารและส่ิงอา้งอิงต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพ่ือ
ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่าเช่าพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีผลกระทบ
ต่ออตัราค่าเช่าในเชิงลึก ซ่ึงรวมถึงสาเหตุและผลกระทบของ
ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว และผูใ้ห้ขอ้มูลในกรณีศึกษาน้ี มีจ  านวน
ไม่มากนัก  ผู ้วิ จัยจึงต้องใช้วิ ธีการ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ซ่ึงมีรากฐานมาจากความเช่ือในแนวคิด
เชิงปรากฏการณ์นิยม โดยแสวงหาปัจจยัทั้งดา้นกายภาพ ท าเล 
ท่ีตั้ง สภาวะเศรษฐกิจ โดยสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน
ซ่ึง มีการรับรู้ กระบวนความคิด มีโลกทศัน์และทศันคติเฉพาะ
ตน  

 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษา ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อค่าเช่า

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
เขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลท่ีท าการศึกษาไดว้่าส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการเลือก
ท าเลท่ีตั้งเป็นหลกั กล่าวคือ การเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานจะเป็น
ประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการ  
เพ่ือให้ไดผ้ลดีทั้งน้ี เพราะท าเลท่ีตั้งมีอิทธิพลต่อการจดัปัจจัย
การผลิต และอัตราค่าเช่าเป็นอย่างมาก ผูว้ิจัยจึงได้ทบทวน
วรรณกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาเชิงลึกในประเด็นดา้นการเลือก
ท าเล ท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมท่ี มีผลกระทบต่อ ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ค่าขนส่ง 
(Transportation cost) ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น  (Labor cost) แ ล ะ
แรงผลักดันเพ่ือการรวมกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม 
(Agglomerative force) จากปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบาย
ผลกระทบต่อ ค่ าเช่ าอสั งห าริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 
คือ จุดท่ีเสียค่าขนส่งต ่าสุด (Least transportation cost location) 
ซ่ึ งใช้ส าม เห ล่ี ยมแห ล่ ง ท่ี ตั้ ง  (Location triangle) ในก าร
วิเคราะห์ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเสียค่าขนส่งต ่าท่ีสุด โดย
ก าหนดท่ีตั้งของตลาด 1 แห่ง อยู่บนยอดของสามเหล่ียมและ
แหล่งวตัถุดิบ 2 แห่ง อยู่ตรงฐานของสามเหล่ียม จุดท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของโรงงาน ซ่ึ ง เสี ยค่ าใช้ จ่ ายน้อย ท่ี สุดจะอยู่ภ ายใต้ รูป
สามเหล่ียมซ่ึงมีระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด นอกจากจะใช้หลักการ
วิเคราะห์การเลือกท่ีตั้ งโดยพิจารณาค่าขนส่งแล้ว Weber ยงั
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของค่าจา้งแรงงาน คือ 
โรงงานอุตสาหกรรมจะเลือกท่ีตั้งท่ีมีค่าจา้งแรงงานถูก จะท า
ให้เกิดความประหยดัไดม้ากกว่าตน้ทุนค่าขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
ยา้ยจากท่ีตั้งท่ีมีค่าขนส่งต ่าสุด และผลจากการรวมกลุ่มกนัใน
การเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม คือ โรงงานอุตสาหกรรม
จะมีแนวโน้มไปตั้งในแหล่งท่ีมีการรวมกลุ่มกนัแทนท่ีบริเวณ
ท่ีมีค่าขนส่งต ่าสุด ถ้าการรวมกลุ่มกนัก่อให้เกิดการประหยดั 
และสามารถลดต้นทุนไดต้ ่าสุดมากกว่าท่ีตั้งท่ีมีค่าขนส่งและ
ค่าจ้างแรงงานต ่าสุด โดยประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันจะ
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เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีหน่วยผลิตอยา่งน้อย 3 หน่วย แสดงไดด้งัรูป
ท่ี 2 
รูปที่ 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมตาม
โมเดลท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม. จาก ส านักนโยบายโรงงาน
อุตสาหกรรมมหภาค 2556. 

ทั้งน้ี อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
ในเขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 38,522 
ตารางเมตร ต่อโรงงาน และมีอัตราผลตอบแทนค่าเช่าของ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอ
บางพลี จังหวดัสมุทรปราการ เฉล่ียตารางเมตรละ 159 บาท 
จากสมมติฐานของ Webber ขา้งตน้ สามารถสรุปปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการได ้3 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1. ปัจจัยด้านการขนส่ง (Transportation) ต้นทุนใน
การขนส่งวตัถุดิบ สินคา้ ถือเป็นปัจจยัส าคัญท่ีมีผลต่อค่าเช่า 
การท่ีมีพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีมีระบบการ
ขนส่งท่ีดี สามารถเข้าถึงได้สะดวก (Accessibility) จะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมากทั้งในแง่
ของงบประมาณและระยะเวลา 

2. ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิศาสตร์ 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและภูมิศาสตร์ท่ีตั้ งถือเป็นปัจจยัอย่าง
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ของผูป้ระกอบการ ในพ้ืนท่ี ๆ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เพียบพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการย่อมเอ้ือ 

และอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการในการประกอบ
ธุรกิจทั้ งในแง่การผลิตสินค้า และสอดคล้องกับมาตรการ
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ไดซ่ึ้งมาตรฐาน 

3. ปัจจัย ท่ี เป็นแรงผลักดันให้ เกิดการรวมกลุ่ม
โรงงาน อุ ตส าหกรรมให้ เช่ า  จ ากทฤษ ฎี ท่ี ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมของ Weber หรือแมก้ระทัง่โครงการ Cluster จะ
เห็นไดว้่าการรวมตวักนัของหน่วยธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีเหมือนกัน หรือท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กนักลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเหมือนกนัจะท าให้กลุ่มธุรกิจในเขตโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้ น ๆ ได้รับประโยชน์หลายอย่างร่วมกัน เช่น 
ดา้นแรงงานฝีมือ ดา้นการช่วยเหลือธุรกิจ ดา้นกฎหมาย ด้าน
การศึกษา รวมทั้งผลประโยชน์ด้านการแข่งขันทางธุรกิจใน
การเจรจาต่อรอง 

 
5. การอภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดเ้พ่ิมเติมว่า พ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการมีพ้ืนท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาอยู่ถึง 2,000 
ไร่ และยงัมีอุปทานดา้นโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในประเทศไทยประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงใหญ่เป็น
อนัดบัท่ีสองของประเทศรองจากจงัหวดัชลบุรี[10] โดยปัจจยั
ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะท่ีมีผลกระทบกับอัตราค่าเช่าโรงงาน
อุตส าหกรรมของพ้ืน ท่ี ใน เขตอ า เภอบ างพ ลี  จังห วัด
สมุทรปราการ มีดงัน้ี 

1. ทางดา้นภูมิศาสตร์ จงัหวดัสมุทรปราการก าลงัจะ
พฒันาเป็นนิคมโรงงานอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็น
แหล่งนิคมโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต ท่ีเป็นแหล่งโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพไดรั้บผลประโยชน์จากท่าเรือแหลม
ฉบงั สนามบินสุวรรณภูมิท่ีอ  านวยความสะดวกดา้นการขนส่ง 
รวมถึงการเป็นพ้ืนท่ีน ้ าท่วมไม่ถึง และเป็นแหล่งแรงงานท่ีมี
ฝีมือ 

2. อุปทานโรงงานให้ เช่าในปี 2014 อุปทานด้าน
ตลาดโรงงานให้เช่ามีมากถึง 2,553,046 ตารางเมตร ซ่ึงเพ่ิม
มากข้ึนจากปีก่อน ๆ ถึง 88,577 ตารางเมตร อันเน่ืองมาจาก
หลงัน ้ าท่วมใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้อุปทานโรงงานให้เช่าได้
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแง่ของอุปทานคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นผลมา
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จากข้อจ ากัดและกฎระเบียบการพัฒนาท่ี ดินจะต้อ งมี
ใบอนุญาตด าเนินงานโรงงาน เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการมี
อุปทานให้เช่าใหญ่เป็นล าดบัท่ี 2 ของประเทศ และมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนด้าน
โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) [3] 

3. อุ ป ส งค์ ใน ก ารค รอบค รอ ง พ้ื น ท่ี โ ร งง าน
อุ ตส าห ก รรม  อัต ร าก ารค รอบค รอ งใน เข ต จังห วัด
สมุทรปราการยงัคงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัรา
การครอบครองพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดส มุทรปราการอยู่ ท่ี ร้อ ยละ 93.6 ของอัต ราการ
ครอบครองพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอบางพลี ซ่ึง
ความตอ้งการในเขตพ้ืนท่ีน้ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากท่ีตั้ง
ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง สะดวกต่อการ
คมนาคมเน่ืองจากใกล้ท่ าเรือแหลมฉบังและสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ [3] 

4. อตัราค่าเช่า โดยปกติแลว้อตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียนั้น
อยู่ท่ี 205.40 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 2.70 ของอตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียเม่ือเทียบปีต่อปี ซ่ึงในพ้ืนท่ี
เขตอ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการนั้ นเดิมในปี 2557 มี
อตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 174.60 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ซ่ึงปัจจุบันอัตราค่าเช่าได้ขยายเพ่ิมมากข้ึนเป็น 250 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน [3] แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 
รูปที่ 2  แสดงอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือนในพ้ืนท่ีเขต
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการปี 2557 จาก ไนทแ์ฟรงค ์
ชาร์เตอร์ ประเทศไทย, 2557  

 

จากการศึกษา พบว่า อัตราการครอบครองพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการยงัคงขยายตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนท่ี
ท าการศึกษา ซ่ึงมีท่ีตั้ งใกล้กับนิคมโรงงานอุตสาหกรรม
หลากหลายแห่ง ใกล้ท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงั และสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงถือว่ามีระดับการครอบครองท่ีสูง
เพราะอุปทานในบริเวณน้ี มีจ  านวนจ ากดับวกกบัท่ีดินเพ่ือการ
พัฒนาโรงงานให้ เช่ามีจ  านวนน้อยกว่าแถบชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก จากผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อตัราการเติบโต
ของค่าเช่าเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดอยู่ในแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.6 และอัตราค่าเช่าในเขตอ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ ยงัคงมีเสถียรภาพมัน่คง เพราะท่ีดินใน
นิคมโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณน้ี ค่อนข้างหายาก และ
เป็นพ้ืนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ าท่วมในปี 2554 
 
6. บทสรุป 
 ในการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม ในอ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าแมจ้ะมีปัจจยัต่างๆ ในเชิงบวกท่ี
ส่งผลกระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ทว่าจากการศึกษายงัพบปัจจัยเชิงลบท่ี ส่งผล
กระทบต่ออตัราค่าเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอุตสาหกรรม 
ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการแข่งขนัของผูป้ระกอบธุรกิจพฒันา
นิคมโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจนิคม
โรงงานอุตสาหกรรมมีการสร้างโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า และ
จ าหน่ายเช่นเดียวกบับริษทั 

2. ปัจจยัดา้นการกระจุกตวัของผูเ้ช่า ณ 30 กนัยายน 
2554 ลู ก ค้ า ท่ี เ ช่ าโ ร ง ง าน ข อ งบ ริษั ท ร้ อ ยล ะ  56 เ ป็ น
ผูป้ระกอบการจากประเทศญ่ีปุ่น และร้อยละ 43 เป็นผูผ้ลิต
ช้ิน ส่ วนในโรงงาน อุ ตส าหกรรมอิ เล็ กทรอ นิ ค ส์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดังนั้ น หากมีการลดลงของการลงทุนใน
โรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าว และมีการลดลงของการลงทุน
จากประเทศญ่ีปุ่น อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานให้ เช่า ดังนั้ น  ผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โรงงาน
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อุตสาหกรรมให้ เช่าจะต้องมีรูปแบบมาตรฐานท่ีสามารถ
รองรับความต้องการของผูป้ระกอบการจากทุก ๆ ประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม  

3. ปัจจยัดา้นการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน หรือคลงัสินคา้ท่ี
อยู่ในแผนการก่อสร้างในปัจจุบนั ซ่ึงหากจ านวนผูเ้ช่าโรงงาน
หรือคลังสินค้าไม่เป็นไปตามท่ีผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าคาดการณ์ไว ้จะส่งผลให้บริษัท
ตอ้งรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากการก่อสร้างโรงงานหรือคลัง
สินเคา้ให้เช่านั้น 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัย น้ี  ส าเร็จลงได้โดยสมบูรณ์ด้วยความ
อนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
ดร.สุกุลพฒัน์ คุ ้มไพศาล อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัน้ี ท่ีได้ให้
ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็นท่ีมีคุณค่า พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ข ตั้งแต่
เร่ิมตน้ด าเนินงานวิจยัจนประสบผลส าเร็จในท่ีสุด พร้อมกนัน้ี
ผูว้ิจยัขอถือโอกาสขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านและ
เจ้ าห น้ า ท่ี ต่ างๆ  ใน ส าข าวิ ช าน วัต ก รรม ก ารพัฒ น า
อสังหาริมทรัพย  ์ท่ีกรุณาช้ีน าให้ความรู้แขนงต่างๆ ช่วยเหลือ
ในดา้นต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท าศึกษาและใชใ้นการ
ประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ 
ภายในสาขาวิชานวฒักรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพยทุ์กท่าน
ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ให้ค  าปรึกษาในงานวิจยัน้ี และ
คอยเป็นก าลังใจให้แก่กันเสมอมา ขอขอบคุณทุกท่านท่ี
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการท าวิจัยในคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีท้ายสุดน้ี
ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทางครอบครัว รวมทั้งบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด  ด้วยความดี
หรือประโยชน์อนัใดเน่ืองจากงานวิจยัน้ี ขอมอบแด่ครอบครัว
ตลอดจนคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีได้อบรมและให้ก  าลังใจผูว้ิจัยมา
ตลอดในทุกเร่ือง  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาค ร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษา
(1)ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์(2)ความรู้ความเขา้ใจ
ของนักลงทุนต่องบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์และ(3)พฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลแบบตาม
สะดวก จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การทดสอบ
สมมติฐาน ใช้สถิติ Independent Samples t-test, One – 
Way ANOVA (F-test) และท าการทดสอบเป็นรายคู่ เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างก ลุ่ม โดยใช้วิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัเป็นด้านเดียวท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05ผลการทดสอบสมมติฐานด้านระดับความรู้ความ
เขา้ใจทางการเงินของนกัลงทุนต่องบการเงินท่ีต่างกนั มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ต่างกันเฉพาะ
ดา้นขั้นตอนการประเมินผลหลงัการลงทุนมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักลงทุนสมมติฐานปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่างกนั มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ต่างกนัในดา้น
การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจลงทุน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
Abstract 
 The purposes of this independent study 
were to (1) Demographic factors (2) study the cognition 
of financial statements of investors and (3) their 
investment behaviors. The sample groups were 
investors who invested in securities of listed companies 
on the Stock Exchange of Thailand. The survey 
questionnaire was used to collect data from 400 
samples by convenience sampling. The statistics used 
were percentage, mathematics mean and three 
hypotheses were tested by independent samples t-test 
and One - Way ANOVA (F-test) including Least 
Significant Difference (LSD). 
 The hypothesis testing of the different of 
demographic factors as status affecting on the different 
of the investment decision making process at 0.05 
statistical significance. Then, the hypothesis testing of 
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the different of the financial statement recognition of 
investors impacted on the different of the investment 
decision making process only on the stage of evaluate 
after investment at  0.05 statistical significance. Finally, 
Then, the hypothesis testing of the different investment 
behaviors of investors influenced on the different of the 
investment decision making process in alternative 
evaluation and decision making at  0.05 statistical 
significance. 
 
1. บทน า 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นสถาบนั
การเงินท่ีมีความส าคญัต่อตลาดทุนในประเทศไทยโดย
ท าหนา้ท่ีหลกัในการเป็นตวักลางหรือ ศูนยก์ลางของการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ทุน  ซ่ึ งจะมีความส าคัญ และมี
ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการพฒันาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เน่ืองจากกลไกตลาดทุนจะสะท้อนถึงความ
ตอ้งการเงินทุนเพ่ือการลงทุนหรือขยายการลงทุนของ
ภาคการผลิต ขณะเดียวกนัยอ่มมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผู ้
ลงทุนด้วยเช่นกัน   นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเป็นกลไก
ส าคัญในการระดมเงินทุนให้กับธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการระดม
เงินทุนระยะยาวเพ่ือใชใ้นการลงทุนและด าเนินธุรกิจได้
ตามท่ีตอ้งการ นอกเหนือจากการกูเ้งิน 
 ขณะเดียวกนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก็เป็นสถาบนัการเงินท่ีสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นทางหน่ึงในการ
ออมเงินระยะยาว การลงทุนในลกัษณะน้ีให้ผลตอบแทน
โดยเฉล่ียมากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์แต่ใน
ขณะเดียวกนั ผลตอบแทนท่ีมากข้ึนย่อมให้ความเส่ียงท่ี
มาก ข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึ งย่อมมีผลต่อการลดลงของ
ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไวห้รือเกิดการขาดทุนใน
อนาคตได ้ดงันั้นงานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาถึงความรู้ความ
เขา้ใจของนกัลงทุนต่องบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์เพราะงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ส าคญัเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนในตราสารทุน ซ่ึง
จ าแนกประเภทของการลงทุนในตราสารทุนได้หลาย
รูปแบบ ซ่ึงนักลงทุนจะเลือกลงทุนในเหตุผลท่ีแตกต่าง
กัน แต่ทั้งน้ีข้อมูลข่าวสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนักลงทุน
ต้อ งให้ ค วามส าคัญ ก่อนก ารตัด สิน ใจลงทุน ใน
หลักทรัพย์ใดๆก็ตาม และงบการเงินของบริษัทเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสารทางการเงินท่ีส าคญัท่ีนักลงทุนควร
ให้ความส าคญั(ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย) [5] 
 
2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
กบักระบวนการตดัสินใจของนกัลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2   เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุน
ต่องบการเงินของนกัลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยก์บักระบวนการตดัสินใจของนกัลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกบักระบวนการ
ตดัสินใจของนกัลงทุนในการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
3.สมมตฐิานการวจิัย 
 3.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อกระบวนการการตดัสินใจของนกัลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.2   ความรู้ความเขา้ใจในงบการเงินของนกั
ลงทุนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการกระบวนการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 3.3   พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
4.ทฤษฏแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 

4.1  ทฤษฏีการลงทุน (Theory of investment) 
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-  การลงทุน คือ การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพย์
ของบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วน
กบัความเส่ียงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปีแต่
อยา่งต ่าไม่เกิน  

-  จุดมุ่งหมายในการลงทุน จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ส าหรับผูล้งทุน คือ เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด หาก
การลงทุนใดมีความเส่ียงน้อยแมอ้ัตราผลตอบแทนไม่
มากนกั ผูล้งทุนก็ยอมรับได ้(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553) [1] 
-  ทางเลือกในการลงทุน อาจแบ่งตามประเภทของ
สินทรัพยท่ี์จะลงทุนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได ้ 3 กลุ่ม คือ 
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน เช่น หุ้นสามญั และ
หุ้นกู,้ การลงทุนในสินทรัพยจ์ริง เช่น บา้น ท่ีดิน, การ
ลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องต ่า เช่น ภาพเขียน 
เหรียญกษาปณ์ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548) [2]  

4.2  งบการเงินตามพ.ร.บ.การบัญ ชี 2543 
หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล 
งบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม   งบกระแสเงินสด งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น,งบประกอบ
หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือค าอธิบายอ่ืนซ่ึง
ระบุไวว้่าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน(ข้อมูลจากสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ)์ [4] 

4.3  ทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจ  
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer 

decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ, การเสาะหาขอ้มูล, การ
ประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ จะเห็นไดว้่ากระบวนการในการซ้ือเร่ิมตน้ค่อนขา้ง
ยาวนานกว่าการซ้ือจริงท่ีจะเกิดข้ึนและต่อเน่ืองจนถึง
หลงัการซ้ือ (วารุณีและคณะ, 2545) [3] 

 
5.วธิีด าเนินการวจิัย 

5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งการศึกษาคร้ัง 
น้ีเป็นนกัลงทุนท่ีลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่สามารถประมาณ

จ านวนท่ีแน่นอนได ้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงค านวณจ านวนของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
สูตรของคอแครน กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ทราบ
แต่เพียงว่ามีจ  านวนมากไดจ้  านวน 400 คน 

5.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  
แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบค าถาม  

5.3  การรวบรวมขอ้มูล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล ปฐมภูมิ (Primary Data) คือ 

แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัส่งให้กบันกัลงทุนท่ีลงทุนใน
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จากการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาช่วงเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2559 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บทความ ทฤษฏี วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารงานวิจยัเชิงวิชาการ 

5.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
และท าการสรุปผล  ส ถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยหาค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ี ยง เบนม าต รฐาน  ส ถิ ติ เชิ งอ นุ มาน  (Inferential 
Statistic) ใช้วิเคราะห์เพ่ือการทดสอบสมมติฐานโดย
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และพฤติกรรมของนักลงทุนโดย
ทดสอบค่า ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Anova) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 หากผล
การทดสอบมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ตอ้งท าการทดสอบ
เป็นคู่ต่อไปอีกเพ่ือเปรียบเทียบรายคู่ เพ่ือดูความแตกต่าง
ระหว่างก ลุ่ม โดยใช้วิ ธี  Least Significant Difference 
(LSD) 
 
6. ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20-27 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดต่้อ
เดือนอยู่ระหว่าง 10,000-35,001 บาท การวิเคราะห์
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินของนักลงทุนต่องบ
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การเงิน, แสดงระดับความรู้ความเข้าใจจ าแนกตามงบ
การเงิน, การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการทดสอบ ANOVA แสดงใน
ตารางท่ี 1-1, 1-2, 1-3 และ 1-4 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี1-1 แสดงผลวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจทาง
การเงินของนกัลงทุนต่องบการเงินตามจ านวนขอ้ท่ีตอบ
ถูก 
จ านวน
(ข้อ) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(คน) 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

มากกว่า 24  9 2.25 มากท่ีสุด 
21-23 88 22.00 มาก 
18-20 179 44.75 ปานกลาง 
15-17 118 29.50 นอ้ย 
นอ้ยกว่า14 6 1.50 นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 1-2 แสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุน
จ าแนกตามงบการเงิน 
ความรู้ความเข้าใจ
ทางการเงินของนัก
ลงทุนต่องบการเงิน 

ร้อยละจ านวน
ข้อทีต่อบถูก 

รับดับความรู้
ความเข้าใจ 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

66.58 ปานกลาง 

งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

55.38 นอ้ย 

งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

70.50 มาก 

งบกระแสเงินสด 58.08 นอ้ย 

หมายเหตุประกอบ
งบ 

64.21 ปานกลาง 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1-3 แสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ระดับความ 
ส าคญั 

ส่วเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

ขั้นตอนการรับรู้
ปัญหา 

4.20 0.49 มาก 

ขั้นตอนการคน้หา
ขอ้มูล 

4.13 0.51 มาก 

ขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก 

4.11 0.43 มาก 

ขั้นตอนการตดัสินใจ
ลงทุน 

4.09 0.39 มาก 

ขั้นตอนการประเมิน
หลงัการลงทุน 

4.36 0.43 มาก
ท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 1-4 ภาพรวมการทดสอบ ANOVA ระหว่าง
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์บักระบวนการ
ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 
พฤตกิรร
มการ
ลงทุน 

กระบวนการตดัสินใจลงทุน 

 ขั้นตอน
การรับรู้
ปัญหา 

ขั้นตอน
การ
ค้นหา
ข้อมูล 

ขั้นตอน
การ
ประเมิน
ทางเลือก 

ขั้นตอน
การ
ตัดสินใจ
ลงทุน 

ขั้นตอน
ประเมิน
หลังการ
ลงทุน 

ประสบก
ารณ์ 

- - - - - 

จ านวน
เงินลงทุน 

- - - - - 

ลกัษณะ
การลงทุน 

- - ** - - 

วงเงิน
สูงสุด 

- - - - - 

จ านวน
คร้ังการ
ซ้ือ/เดือน 

- - - ** - 

** นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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7. อภปิรายผล 
 สรุปได้ว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังบการเงินใน
ระดับปานกลาง และมีความเข้าใจในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ในระดบัมาก นักลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนกังานเอกชนมีประสบการณ์ในการ
ลงทุนไม่มากอยู่ระหว่าง 3 -6ปี  ด้านกระบวนการ
ตัด สิ น ใจขอ งนั ก ล ง ทุ น ในตล าดห ลักท รัพย์ให้
ความส าคญักบัขั้นตอนดา้นการประเมินหลงัการลงทุน
มากท่ีสุด โดยนักลงทุนให้ความส าคญักบั ช่วงเวลาท่ีดี
ของการลงทุนมกัมาเร็วมากจนลงทุนไม่ทนัเสมอ และ 
ผลตอบแทนท่ีไดเ้ฉล่ียแลว้สูงกว่าการออม 
 
8. ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

ผลงานวิจยัออกมาว่านกัลงทุนท่ีตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ปัจจยั
ทางดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนเก่ียวกบังบ
การเงินนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงความรู้ความเขา้งบ
การเงินควรเป็นพ้ืนฐานของความรู้ท่ีสามารถน าไป
วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยก่์อนการตดัสินใจ
ลงทุน ท าให้ผูว้ิจยัในฐานะของนกับญัชีเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นกลุ่มนกัลงทุนควรให้ความส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึง
นกัวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือประโยชน์ของนกัลงทุน ดงัน้ี  

8.1  เพ่ือให้นกัลงทุนเขา้ใจการลงทุนใน 
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เพ่ิมข้ึนจากระดบัปานกลาง จึงควรเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ
ทางการเงินต่องบการเงินในการลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

8.2   การจดัสัมมนาแนะแนวทางวิธีการ 
ลงทุนท่ีประสบความส าเร็จ หรือการจดังานเสวนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนกัลงทุนรุ่นแรกกบันกั
ลงทุนรุ่นใหม่อยา่งสม ่าเสมอ 

8.3  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย(์กลต.) ควรส่งเสริมและแนะน า
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนท่ีสอดคล้องกบังบ
การเงินให้ผูล้งทุนหนา้ใหม่มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

9. งานวจิัยในอนาคต 
 ส าห รั บ ก ารวิ จั ย ใน ค ร้ั ง ต่ อ ไป  ผู ้วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะว่าควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมใจหัวข้อ
ต่อไปน้ี 

9.1   ศึกษาโดยการเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษา เช่น ในกลุ่มนกัลงทุนมืออาชีพ  

9.2   ศึกษาวิจยัผลการอบรมหรือการจดังาน
เสวนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยถึ์งความรู้ความเขา้ใจท่ี
นกัลงทุนไดรั้บจริงๆ มีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน
ในทิศทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 

9.3  ศึกษาถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการมีความรู้
ความเขา้ใจทางดา้นงบการเงิน เพ่ือช่วยในการลดความ
เส่ียงของการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะ เบี ยน ในตล าดหลัก ท รัพย์แ ห่ งประ เทศไทย  ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย ์ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ.
2558  ซ่ึ ง เก็ บ ข้อ มู ล จากบ ริษัท ท่ี จดท ะ เบี ยน ใน ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรัพยท์ั้ งหมดเป็นจ านวน 87 บริษัท โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการประมาณการความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุ้ น ส ามัญ  (return on equity:  ROE)  ผ ล ก าร วิ จั ย พ บ ว่ า 
อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้ นต่อสินทรัพยร์วมไม่มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อสามญั  แต่อย่างไรก็ตามอตัราส่วน
หน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพย์รวมมีผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญั โดยอัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวและอัตราส่วนหน้ีสิน
รวมมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่ออตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุ้นสามญั ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
สามญัจะสูงถ้าหากบริษัทใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาวน้อย
หรือผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นสามญัต ่าถา้หากบริษทัใชเ้งินทุน
จากหน้ีสินระยะยาวสูง 
 
ค าส าคัญ:โครงสร้างเงินทุน  อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุ้นสามญั  มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  ขนาดสินทรัพยข์องบริษทั   

Abstract 
 This research aims to find out the relationship 
between capital structure and performance of companies 
listed on the Stock Exchange of Thailand in property sector 
within five years period from 2011 – 2015, which collected 
information from listed companies in the  property sector, a 
total of 87 companies.  Multiple regression analysis is used to 
estimate the relationship between the capital structure and the 
return on equity (ROE) .  The research finds that short-term 
debt to total assets ratio has no effect on the rate of return on 
equity. However, long-term debt to total assets ratio and the 
ratio of total liabilities to total assets affects the return on 
equity ratio. The ratio of long-term debt to total assets and the 
ratio of total debt to total assets has a negative correlation to 
the return on equity.  This research results imply that the 
return to shareholders is greater if the company using less 
funds from long-term debt or the returns to shareholders less  
if the company uses more capital from long-term debt. 
 
Keywords:  capital structure  return on equity ratio  book 
value per share  firm size 
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1. บทน า 
 การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนนับว่าเป็น
เร่ืองท่ีมีส าคญัส าหรับธุรกิจทุกประเภท เพราะการตัดสินใจ
เก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนมีผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าของ
ธุรกิจและมีผลต่อการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย โดยปกติผู ้
บริหารธุรกิจจะต้องก าหนดโครงสร้างเงินทุนเพ่ือสร้างมูลค่า
สูงสุดให้กบักิจการ ซ่ึงถือว่าเป็นการตดัสินใจท่ีมีความส าคัญ
อย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทต่าง ๆ ล้วนมีสัดส่วนระหว่าง
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแตกต่างกนัและผูบ้ริหารธุรกิจ
ต่างพยายามท่ีจะก าหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมให้กับ
ธุรกิจของตน 
 มีทฤษฎีทางการเงินจ านวนมากท่ีได้อ ธิบายถึง
โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ Modigliani และ Miller [1]ได้
พิสูจน์ว่าตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น กลยทุธ์ทางธุรกิจจะไม่
มีผลต่อการสร้างมูลค่าของกิจการ แต่ภายหลังได้พิสูจน์ว่า 
มูล ค่าของกิจการสามารถเพ่ิม ข้ึนด้วยการเป ล่ียนแปลง
โครงสร้างเงินทุน เน่ืองจากธุรกิจไดรั้บประโยชน์จากภาษีอนั
เน่ืองจากการใชเ้งินทุนจากหน้ีสิน นอกจากนั้น MM [1] ยงัได้
พิสูจน์ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้สมมติตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพ นัก
ลงทุนมีความคาดหวงัท่ีเหมือนกนั ไม่มีภาษีในระบบเศรษฐกิจ 
ไม่มีตน้ทุนในการท าธุรกรรมนั้ น โครงสร้างเงินทุนจะไม่ผล
ในการสร้างมูลค่าของธุรกิจ  นักลงทุนต้องการท่ีจะซ้ือ
หลักทรัพยท่ี์มีราคาตลาดต ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นและขาย
หลกัทรัพยเ์ม่ือราคาตลาดสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็นเพ่ือท าก าไร
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอ้สมมติดังกล่าวไม่สามารถ
เกิดข้ึนไดใ้นโลกความจริง ทฤษฎีไดเ้สนอโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสม แต่ไม่มีวิธีการท่ีก าหนดระดบัเงินทุนจากหน้ีสินท่ี
เหมาะสมได้อย่างชดัเจน แต่ทฤษฎีทางการเงินไดส้ร้างความ
เข้าใจในการเลือก ส่วนผสมของโครงส ร้างเงินทุน ท่ี มี
ผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ 
 ดังนั้ น ก ารวิ จัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิ จัยต้อ งก ารศึกษ าถึ ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน
กบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2554 – 
พ.ศ. 2558 
  
3. ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี เป็นบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักท รัพย์แห่ งประเทศไทยในก ลุ่ม
อสังหาริมทรัพย ์ระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 
2558 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนสมยัใหม่เร่ิมใน ค.ศ. 1958 
เม่ือศาสตราจารย ์Franco Modigliani และ Merton Miller [1]
(MM) ไดตี้พิมพบ์ทความซ่ึงเป็นบทความท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก
ในเร่ืองการบริหารการเงิน MM ไดพิ้สูจน์แนวความคิดของเขา 
ภายใต้ข้อสมมติบางประการว่า มูลค่าของกิจการจะไม่ถูก
กระทบโดยโครงสร้างเงินทุน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ไม่ว่า
บริษัทจะจดัหาเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของกิจการ ซ่ึงก็คือ โครงสร้างเงินทุนไม่มีความส าคัญ
นั่นเอง อย่างไรก็ตามการศึกษาของ MM มีข้อสมมติท่ีไม่เป็น
จริงบางประการคือ (1) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ (2) ไม่มีภาษี (3) ไม่มีต้นทุนท่ีจะท าให้บริษัท
ลม้ละลาย (4) นักลงทุนสามารถกูย้ืมไดใ้นอัตราเดียวกนักับ
บริษทั (5) นกัลงทุนมีขอ้มูลเหมือนกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส
ในการลงทุนของบริษทัในอนาคต (6) ก  าไรก่อนดอกเบ้ียและ
ภาษีไม่ถูกกระทบโดยการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสิน  
 Modigliani และ Miller [2] ไดเ้สนอรายงานในฉบบั
ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 โดยยกเลิกข้อสมมติว่าไม่มีภาษีเงินได้
นิติบุคคล ซ่ึงกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้น าดอกเบ้ียมาเป็น
ค่าใชจ่้ายก่อนหักภาษีได ้แต่เงินปันผลไม่สามารถน ามาหักภาษี
ได ้ประโยชน์ของดอกเบ้ียท าให้บริษทัเร่ิมมีการใชเ้งินทุนจาก
หน้ีสิน และ MM ไดแ้สดงให้เห็นว่า ถา้ข้อสมมติอ่ืน ๆ ยงัคง
เป็นจริงแลว้ โครงสร้างเงินทุนควรจะมีหน้ีสินท่ีมากข้ึนเพ่ือท า
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ให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าสูงสุดได ้อย่างไรก็ตาม ขอ้สรุปน้ี
ได้น ามาแก้ไขในภายหลังโดย Miller [3] เม่ือ มีการน า
ผลกระทบของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเข้ามาพิจารณาด้วย 
และ Miller ช้ีให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทจะถูกก าหนดจาก
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีท่ีจดัเก็บจากเงินไดจ้ากเงิน
ปันผล และอัตราภาษีท่ีจดัเก็บจากเงินไดจ้ากดอกเบ้ีย ดงันั้ น
มูลค่าของบริษทัข้ึนอยู่กบัระดบัความสัมพนัธ์ของอตัราภาษีท่ี
จดัเก็บแต่ละประเภท  

นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึง
งานวิจยัเหล่านั้นมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 Mahfuzah Salim [4] ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศมาเลเชีย ผลการศึกษาพบว่า ผล
การด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงวดัโดยอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์(ROA) อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
(ROE)  และก าไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับตัว
แปรอิสระซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินระยะสั้ นต่อสินทรัพยร์วม 
หน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์
รวม นอกนั้นยงัพบว่าการเติบโตของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ในตลาดหลกัทรัพย ์

Joshua Abor [5] ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างเงินทุนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศกานา ผลการวิจยัพบว่า 
อัตราส่วนห น้ี สินระยะสั้ น ต่อ สินท รัพย์รวมกับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
แ ต่ อั ต ราห น้ี สิ น ระยะยาว ต่อ สิ น ท รัพย์ร วมกับ อัต ร า
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ใน
ส่วนอัตราส่วนห น้ี สินรวมต่อ สินท รัพย์รวมกับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
อยา่งมีนยัส าคญั 
 
 
 

5. วธิีการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างบริษทัจด
ทะ เบี ยน ในตล าดหลัก ท รัพย์แ ห่ งประ เทศไทย  ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย ์เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 
2558 ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดจ านวน 87 บริษัท คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์  แหล่งข้อมูลได้จาก  SETSMART (SET Market 
Analysis and Reporting Tool) เป็นบริการระบบข้อมูลตลาด
หลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ ผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย [6]  โดยรวบรวมขอ้มูลรายไตรมาสยอ้นหลงั 5 ปี 
เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสท่ีสีปี พ.ศ. 2558 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ 
คือ อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
อตัราส่วน คือ  

 อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้นต่อสินทพัยร์วม 
 อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์

รวม และ 
 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 

และยงัมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BV)  ขนาดสินทรัพย์
ของบริษทั (SIZE) เป็นตวัแปรควบคุม 

การวิจัยคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณใน
การประมาณความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับผล
การด าเนินงานของบริษทั โดยมีตวัแบบดงัน้ี 

 
               𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐷𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐵𝑉𝑖,𝑡 +
                                  𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                               
(1) 
 
                    𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐷𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐵𝑉𝑖,𝑡 +

                                  𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                              
(2) 
 
                   𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐷𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐵𝑉𝑖,𝑡 +
                                  𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                              
(3)                                                                     
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โดยท่ี  

 ROEi,t = อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั i ณ เวลา t 

 SDAi,t = อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้ นต่อสินทรัพยร์วม
ของบริษทั i ณ เวลา t 

 LDAi,t = อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม
ของบริษทั i ณ เวลา t 

 DAi,t = อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของ
บริษทั i ณ เวลา t 

 BVi,t = มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของบริษทั i ณ เวลา t 

 SIZEi,t = ขนาดสินทรัพยข์องบริษทั i ณ เวลา t 

 𝜀𝑖,𝑡  = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
6. ผลการวจิัยและการอภปิรายผลการวจิัย 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนเฉล่ียท่ีผู ้
ถือหุ้นสามญัไดรั้บจากบริษทัในกลุ่มอสังหาริมทรัพยน้ี์เท่ากบั 
9.929 เปอร์เซ็นต ์มีค่ามธัยฐาน 8.930 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง ROE นั้น
ค านวณจากก าไรสุทธิต่อเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นสามญั ส่วน
หน้ีสินระยะสั้ นต่อสินทรัพย์รวม (SDA) มีค่าเฉลียเท่ากับ 
31.466 เปอร์เซ็นต์ ค่ามธัยฐาน 29.083 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงท าให้
เห็นว่าบริษทัในกลุ่มอสังหาริมทรัพยมี์การใชห้น้ีสินระยะสั้ น
โดยประมาณ 31 เปอร์เซ็นตข์องเงินทุนทั้งหมด อตัราส่วนหน้ิ
สินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม (LDA) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.655 
เปอร์เซ็นต์ ค่ามธัยฐาน 18.576 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราหน้ีสิน
รวมต่อสินทรัพยร์วมมีค่าเฉล่ีย  51.120 เปอร์เซ็นต ์ค่ามธัยฐาน 
5 3 .2 0 5  เป อ ร์ เซ็ น ต์  ซ่ึ งท า ให้ เห็ น ว่ าบ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรัพยมี์การใชเ้งินทุนจากหน้ีสินโดยเฉพาะหน้ีสิน
ระยะสั้นซ่ึงมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งมากกว่าหน้ีสินระยะยาว 
 
ตารางที่ 1: ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่ามธัย
ฐาน ค่าสูงสุดของ ROE SDA LDA DA BV และ SIZE 

 Mean SD Minimum Median Maximum 
ROE 0.09929   0.15078   -0.48980   0.08930   0.62860 

SDA 0.31466   0.17280    0.01008   0.29083   0.78998 
LDA 0.19655   0.14442    0.00081   0.18576   0.64300 
DA 0.51120   0.19868    0.01626   0.53205   0.96496 
BV 3.82200    3.99300      0.07000     2.66000     72.09000 
SIZE 15.76700    1.29200     12.73300    15.65900    18.49800 

 
 ส่วนการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
เงินทุนกับผลการด าเนินงาน ซ่ี งวัดโดย ROE ได้ใช้ก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซ่ึงผลการวิจยัแสดงในตารางท่ี 2 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตวัแบบท่ี 1 2 และ 3 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระสามามรถอธิบายถึงโครงสร้างเงินทุนท่ี
บริษัท ท่ี  8 .66 เปอร์ เซ็นต์  12 .74 เปอร์ เซ็นต์  และ 9 .78 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซ่ึงแสดงว่า
สามารถใชต้วัแบบน้ีในการประมาณการความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัอิสระกบัตวัแปรตามได ้
  
ตารางที ่2: ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ของตวัแบบการถดถอย 
 อตัราผลตอบแทนส่วนของผูหุ้้นสามญั 

(ROE) 
ตวัแปร Model 1 Model 2 Model 3 

SDA 0.0235 
(0.311) 

  

LDA  -0.2354 
(0.000) 

 

DA   -0.0960 
(0.000) 

BV 0.00881 
(0.000) 

0.00866 
(0.000) 

0.00834 
(0.000) 

SIZE 0.01366 
(0.000) 

0.02522 
(0.000) 

0.01941 
(0.000) 

Adj-R2 0.0866 0.1274 0.0978 
P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ผลของการวิเคราะห์การถอถอยตามตัวแบบท่ี 1 
อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้ นกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุ้นสามญัไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงแสดงว่าการใชเ้งินทุนจาก
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หน้ีสินระยะสั้นไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น 
อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระกอบไป
ดว้ย ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ
ธุรกิจวสัถุก่อสร้าง บริษัทเหล่าน้ีมีการใช้เงินทุนจากหน้ีสิน
ระยะสั้ นโดยเฉล่ียค่อนข้างมากก็จริง แต่หน้ีสินระยะสั้ นน้ี
อาจจะเป็นสินเช่ือท่ีเกิดจากการด าเนินงานทางธุรกิจก็เป็นได้ 
และส่วนแล้วหน้ีสินระยะสั้ น เหล่าน้ีอาจจะไม่มีการเสีย
ดอกเบ้ีย ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไม่สอดคล้องกบังานของ Miller [3] 
Mahfuzah Salim [4] Joshua Abor [5] แต่ในขณะท่ีมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น และขนาดสินทรัพยข์องบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยตามตัวแบบท่ี 2 
แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วมกบั
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบ ซ่ึงแสดงว่าการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาวของธุรกิจจะ
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัของบริษัทไดรั้บ 
กล่าวคือ ถา้หากบริษทัมีการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาวมาก 
อตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บนอัย แต่ถา้บริษทัมี
การใช้เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาวน้อย ผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Mahfuzah Salim [4] Joshua Abor [5]ในขณะท่ีมูลค่าตามบญัชี
ต่อหุ้น และขนาดสินทรัพยข์องบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยตามตัวแบบท่ี 3 
แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมกบัอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ซ่ึง
แสดงว่าการใช้เงินทุนจากหน้ีสินมาก (น้อย) ของธุรกิจจะ
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัไดรั้บต ่า 
(สูง) นั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Mahfuzah Salim  [4]  แต่
ทั้งน้ีเน่ืองจากหน้ีสินระยะสั้ นไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั ดงันั้นผลการวิเคราะห์จากตวัแบบท่ี 3 
น้ี อาจจะกล่าวไดว้่าท่ีจริงแลว้หน้ีสินระยะยาวเท่านั้นท่ีส่งผล
ต่ออัตราผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้น เพราะหน้ีสินรวม
ประกอบดว้ยหน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสินระยะยาวนัน่เอง ส่วน
มูลค่าตามบัญ ชีต่อหุ้น และขนาดสินทรัพย์ของบริษัทมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญั 
 
7. สรุป 
 การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจมี
ความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการตดัสินใจน้ีจะส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าให้แก่บริษทัและรวมถึงการแข่งขนัทางธุรกิจอีก
ดว้ย จากผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ก ลุ่ม
อสังหาริมทรัพย ์แสดงให้เห็นว่าการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะ
สั้นไม่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บ แต่
ผลของการวิจยัระหว่างการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาวกับ
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
อาจจะกล่าวไดว้่า ถา้บริษมัมีการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว
ยิ่งมากเท่าไหร่ จะท าให้ผูถื้อหุ้นสามัญได้รับผลตอบแทน
นอ้ยลง ส่วนของหน้ีสินรวมกบัผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น
สามัญนั้ นมีความสัมพันธ์เชิงลบ นั่นหมายความว่าการใช้
หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัมาก ก็จะท าให้ผูถื้อหุ้นสามญัไดรั้บ
ผลตอบแทนนอ้ยนัน่เอง 
 
8. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ้ ท่ีให้การสนับสนุนการท าวิจัย ขอขอบคุณนายพฒันเกตุ  
ล่ิมพิทกัษ นายพงศ์ภัค ฉัตรนุเคราะห์ นายฤทธิชัย จริตยนต์
พนัธุ์ และนายวชัรธร อินต๊ะใจ ท่ีมีส่วนช่วยในการท าวิจยัคร้ัง
น้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
 

[1]  F. Modigliani and M. Miller, "The Cost of Capital, Corporate 
Finance and The Theory of Investment,"  American Economic 
Review, vol. 48, pp. 261-297, 1958.  

[2]  F.  Modigliani and M.  Miller, " Corporate Income Taxes and 
The Cost of Capital:  a Correction,"  American Economic 
Review, vol. 53, pp. 443-453, 1963.  

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

427



 
 

[3]  M. Miller, "Debt and Taxes," Journal of Finance, vol. 32, pp. 
261-276, 1977.  

[4]  M. Salim, "Capital Structure and Firm Performance: Evidence 
from Malaysian Lised Companies,"  Procedia Social and 
Behavioral Sciences, vol. 65, pp. 156 - 166, 2012.  

[5]  J.  Abor, " The Effect of Capital Structure on Profitability:  an 
empirical analysis of listed firms in Ghana,"  The Journal of 
Risk Finance, vol. 6, no. 5, pp. 438 - 445, 2005.  

[6]  SETSMART, "ขอ้มูล Highlight ของบริษทั," ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย , 3 พฤศจิกายน 2559. [Online]. Available: 
http: / / www. setsmart. com/ ism/ companyhighlight. html. 
[Accessed 3 พฤศจิกายน 2559]. 

 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

428



 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด  
: กรณศึีกษา โครงการ ศุภาลัย วสิต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง  

EMPLOYEE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SECCO ENGINEERING AND 
CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED: A CASE STUDY OF SUPALAI VISTA SRIRACHA 

LAMCHABANG PORT 
สุพรรษา  วนันี1, ศกัด์ิสินี กล่ินสุนทร2 

 
1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 

บา้นเลขท่ี 724/95 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศพัท ์: 08-8199-0624 
E-mail : supansa1985.sw@gmail.com 

2หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 
298 ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศพัท ์: 0 – 2744 – 7356 – 65 

E-mail : Saksinee@hotmail.com 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั : กรณีศึกษา โครงการ ศุภาลยั วิสตา้ ศรีราชา-แยก
ท่าเรือแหลมฉบงั 2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากัด 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั 
เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากัด จ  านวน 136 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่า
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท เซ็ กโก้  เอ็ นจิ เนี ยร่ิ ง แอนด ์          
คอนสตรัคชั่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีภายในองค์การ รองลงมาคือ ด้านความ
เช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความ
ต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานของบริษทั  เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชั่น จ  ากัด ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงานในองค์การต่างกัน  มีความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
พนักงานท่ีมีเพศต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั  

  
ค าส าคญั : ความผกูพนั องคก์าร พนกังาน  
 

Abstract 
 This study aimed 1) to study the organizational 
commitment of the employees at Secco Engineering and 
Construction Co., Ltd. A case study of Supalai Vista Sriracha-
Laemchabang Port, and 2) to compare the organizational 
commitment of the employees at Secco Engineering and 
Construction Co., Ltd. A case study of Supalai Vista Sriracha-
Laemchabang Port that was categorized by the personal factors. 
The samples consisted of 136 employees of Secco Engineering 
and Construction Co., Ltd., that selected by the simple sampling 
method. The instrument of data collection was a questionnaire 
which valued the content validity (index of item-objective 
congruence: IOC) between 0.67-1.00 and the overall reliability of 
0.96. The statistics which used in data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis testing analyzed by 
t-test and One-way ANOVA (F-test) for testing of variance as well 
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as pair-wise comparison by means of Scheffe’s method which 
were conducted at the statistical significance level of 0.05. The 
results of this study found that the employees of Secco 
Engineering and Construction Co., Ltd. had the organizational 
commitment, overall were at a high level. When considering by 
each aspect found that the highest aspect was the willingness to be 
fully operational within the organization; and the subordinate 
aspects were the confidence of goals and values in the 
organization and the requirement to become a member of the 
organization, respectively. The hypothesis testing found that the 
employees of Secco Engineering and Construction Co., Ltd. who 
were different age, level of education and period of employment in 
the organization, overall they had a different organizational 
commitment at the statistical significance level of 0.05 
Furthermore, the employees who were different gender, overall 
they had the organizational commitment no difference. 
 
Keywords: commitment, organizational, employees 
 
1. บทน า 

บริษทั เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั เป็นบริษทัชั้นน าในประเทศไทยทางดา้นการจดัหา 
ก่อสร้าง และการติดตั้งงานระบบประกอบอาคารต่างๆ รวม
ไปถึงงานอาคารส าน ักงานสถาบนัการศึกษา โรงแรม          
รีส อ ร ์ท  โ ร ง ง าน อ ุต ส าห ก ร รม  บ า้น พ กั อ าศ ยั  ง าน
สาธารณูปการ สถานีไฟฟ้าและสายส่ง ประกอบธุรกิจ
มาร่วม 30 ปี บริษทัไดป้ระสบปัญหาในดา้นการลาออกของ
พนักงานมีอตัราสูง พนักงานบางส่วนที่ยงัท  างานอยู่ที่เดิมก็
จะท างานโดยมีความผูกพนัต่อองค ์การน้อยลง ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจากการที่บริษทัยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของพนักงานได ้ไม่ว่าจะเป็นดา้นผลตอบแทน 
ค่าจา้ง หรือสวสัดิการต่าง ๆ สถานการณ์เช่นน้ีจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน และภาพลกัษณ์ของ
องค์การ และความสูญเสียขององค์การในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และโอกาสใน
การเจริญกา้วหน้าขององค์การ [1] 

จากปัญหาขา้งตน้ผู ว้ ิจ ยั จ ึงม ีความสนใจที ่จะ
ท าการศึกษาเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษทั เซ็กโก ้เอ ็นจิเนีย ร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั 
เพื ่อ ที ่จะไดห้ าทางสร้างความผูกพัน ต่อองค์การให้กับ
พนักงาน เพราะถา้หากองค์การสามารถท่ีจะสร้างความผกูพนั
ให้กบัพนกังานไดแ้ลว้ก็จะเกิดความรักในองคก์ารมากยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จ  ากัด : 
กรณี ศึกษา โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา -แยกท่าเรือ    
แหลมฉบงั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

พนั ก งานบ ริษัท  เซ็ ก โก้  เอ็ น จิ เนี ย ร่ิ ง  แอน ด ์         
คอนสตรัคชั่น จ  ากัด : กรณีศึกษา โครงการ ศุภาลัย วิสต้า     
ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบงั  มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
   
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทฤษฏีความผูกพนั
ต่อองค์การของ Steer and Porter [2] ใน 3 ด้านดังน้ี 1) ด้าน
ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร 2) ดา้นความเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีภายในองค์การ 3) ดา้นความเช่ือมัน่
ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั จ  านวน 211 คน [1] 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานของบริษัท เซ็กโก ้   
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั จ  านวน 136 คน โดย
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and 
Morgen ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ±5% 
และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย [3] 

 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
เก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็กโก ้
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั : กรณีศึกษา โครงการ 
ศุภาลัย  วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง  ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Rating scale)          
5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดค่้า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 หลงัจาก
นั้ นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 30 คนแลว้น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 
  
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 
ผูว้ิจัยใช้การวิ เคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึงความผูกพนัต่อ
องค์การอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 
หมายถึงความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 4) 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึงความผูกพนัต่อองค์การอยู่ใน
ระดับน้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถึงความผูกพนั
ต่อองค์การอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด [3] และการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ท่ี  2  ผู ้วิจัยใช้การทดสอบ
สมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยค่า t แบบ Independent samples Test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’โดยก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 30 - 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารมีอายงุาน 1- 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของความผกูพนัต่อองคก์าร โดยภาพรวมและรายดา้น 

 
ความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงาน X  S.D. 
ระดับความ
ผูกพัน 

ด้านต้อ งการ ท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์าร 

3.90 0.63 มาก 

ด้านความ เต็ ม ใจ ท่ี จ ะ
ปฏิบัติ งานอย่าง เต็ม ท่ี
ภายในองคก์าร 

4.02 0.54 มาก 

ดา้นความเช่ือมัน่ในการ
ยอมรับเป้ าห มายและ
ค่านิยมขององคก์าร 

3.97 0.53 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.98 0.50 มาก 
 
6.2 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด : กรณีศึกษา โครงการ       
ศุภาลยั วสิต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จ  ากดั : กรณีศึกษา โครงการ ศุภาลยั วิสตา้ ศรีราชา-แยกท่าเรือ
แหลมฉบัง ในภาพรวมมีความผูกพันอยู่ ในระดับมาก                    
(   = 3.98) โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
ด้านความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีภายในองค์การ                  
(  = 4.02) ด้านความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ (  = 3.97) ตามล าดับด้านต้องการท่ีจะ
เป็นสมาชิกขององคก์าร (  = 3.91) ดงัแสดงตามตารางท่ี 1   
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ p-

value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 0.86 0.39 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F = 11.10 0.00* แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 4.85 0.01* แตกต่าง 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติั  
งานในองคก์าร 

F = 5.02 0.00* แตกต่าง 

 
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษทั เซ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ท่ีมีอาย ุ
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การต่างกนั  
มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนพนักงานของบริษทั เซ็กโก ้เอ็น  
จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ  ากัด ท่ีมีเพศต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท เซ็กโก้ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากดั ดังนี ้

1. ด้านความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นูรีมนั  
ดอเลาะ, อนิวชั  แกว้จ านงค์, และ อรจนัทร์ ศิริโชติ [4] พบว่า 
ดา้นความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ภาพในองคก์ารอยูใ่นระดบัมากในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีภายใน
องค์การ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความผูกพันต่อ
องค์ก ารของพนักงานอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ เอกธนชั สุทธิรักษ ์[5] พบว่า พนักงานมีความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มก าลงัความสามารถใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

3. ด้านความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความ
ผกูพนัต่อองค์การของพนกังานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เอกธนชั สุทธิรักษ ์[5] พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
จ ากดั ดังนี ้

ผลการศึกษ า พบว่ า พนักงาน ท่ี มี อ ายุ  ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การต่างกัน มี
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานของบริษทั เซ็กโก้ เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ  ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน 
และพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั [6]    

 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1.  ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  
บริษัทฯ ควรริเร่ิมในกิจกรรมอนัเป็นการช่วยเหลือ

สังคมให้มากข้ึน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการไปให้สังคมภายในและภายนอกรับทราบ ซ่ึงจะท า
ให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม
มากข้ึน ซ่ึงท าให้พนักงานเป็นท่ียอมรับทางสังคมและเกิด
ความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของบริษัท พนักงานเกิดความ
ผกูพนักบับริษทัไม่คิดท่ีจะลาออกจากบริษทั ถึงแมจ้ะมีบริษทั
อ่ืนเสนอค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าก็ตาม 

2. ด้านความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร  

บริษทัฯ ควรมีนโยบายเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ความผกูพนัของผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
พนัก งาน เกิดความผูกพัน  และท างาน ร่วมกัน อย่ าง มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

บริษัทฯ ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงานเกิดความศรัทธาใน
นโยบายของบริษทั  

3. ดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีภายใน
องคก์าร  

บริษัทฯ ควรมีการสลับสับเปล่ียนหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานตามความเหมาะสม เพ่ือให้พนักงานปฏิบติังานได้
ปฏิบติังานไดห้ลากหลายและมีความรู้ความสามารถหลายดา้น 
พนกังานจะปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้อยา่งเต็มท่ี ถึงแมง้านจะ
อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบก็ตาม 
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8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น ความเครียดในการปฏิบติังาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดน้ าปัจจยัเหล่าน้ี
ไปปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 
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การศึกษาเปรียบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงาน
เอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

A study oncomparison factor influencing of investment for retire in 
government officers and private company officers at Mueangdistric,NakhonRatchasima 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา(1)รูปแบบ

การล งทุน  (2)ปั จ จัย ท่ี มี อิ ท ธิพ ล ต่อก ารล งทุนและ (3) 

เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุ

งานของข้าราชการและพนักงานเอกชนในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดันครราชสีมาโดยรวบรวมแบบสอบถามจากขา้ราชการ

และพนักงานเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวดันครราชสีมา 

อย่างละ 200 ตวัอย่างรวมเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง และเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม  (Sample Random Simple)โดยการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Testสถิติการ

วิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)สถิติไคสแควร์ 

(Chi-Square) 

ผลการวิจยัพบว่าขา้ราชการและพนักงานเอกชนส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 -39 ปี สถานะภาพสมรส 

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีปริมาณการลงทุนอยูท่ี่ 10,000 

– 50,000 บาทต่อปี นอกจากน้ียงัพบว่าขา้ราชการและพนกังาน

เอกชนเลือกลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมากเป็นล าดบัแรก

เหมือนกนัและขา้ราชการและพนักงานเอกชนให้ความส าคญั

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการเป็นล าดับแรก 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นสังคมเป็นล าดบั

สุดทา้ยเหมือนกนัโดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะว่าขา้ราชการ

ให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นล าดบัแรก ส่วน

พนกังานเอกชนให้ความส าคญัดา้นพนกังานขายเป็นล าดบัแรก 

Abstract 
The purpose of this study is (1)find out the investment pattern 
(2)investing factors and(3) comparison of the retired in 
government officers and private company officers at Mueang 
district, NakhonRatchasima province. The data were 
collected from the population in Mueang district, 
NakhonRatchasima province. The sample were 400 
respondent. The researcher used satisfy random sample data 
in collecting the data needed by using questionnaires. The 
statistical methods used to analyze the data were percentage, 
mean, standard deviation, T-Test, regression analysis, and 
Chi-square analysis 

The result of this reveals that majority of the 

government officers and private company officers were male 

with the average ages between 20 to 39 years old. Their 
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marital status is married. The amount of their undergraduate 

investment in ranges to10,000 – 50,000 bath in per year. The 

research also reveals that: The first, Government officers and 

private company officers invested with insurance. For first 

factor influencing of investment was marketing mix (7Ps). 

Next, Psychological factors and Social factors when 

considering many factors found that government officers 

focus on channel of distribution factor and private company 

officers focus on salesperson factors 

บทน า 
เม่ือกล่าวถึงวยัเกษียณอายุ คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงผู ้

ท่ี มีอายุตั้ งแต่ 60 ปี ข้ึนไปท่ีต้องหยุดท างานแล้ว ซ่ึงในวัย
เกษียณอายุนั้นส่วนมากแมไ้ม่มีรายไดแ้ต่ยงัคงมีรายจ่ายเพ่ือใช้
ด าเนินชีวิต ผูท่ี้มีการวางแผนทางการเงินจะมีการเก็บสะสมเงิน
ก่อนท่ีตนเองจะเข้าถึงวยัเกษียณหรือไม่สามารถท างานได ้ซ่ึง
ในช่วงปี 2557 – 2559 ดอกเบ้ียเงินฝากของบญัชีออมทรัพยข์อง
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย มีอัตราไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์
(ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2558 )โดยเม่ือหักลบกับ
อตัราเงินเฟ้อแลว้มีค่าท่ีเป็นลบ การฝากเงินไวใ้นธนาคารเพียง
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผูฝ้ากเงิน
ทางออกอยา่งหน่ึงของประชาชนนั้น คือ การลงทุนซ่ึงอาจจะอยู่
ในรูปดอกเบ้ีย เงินปันผล ค่าเช่า และอ่ืนๆ โดยรูปแบบของการ
ลงทุนแบ่งได้เป็น3 ประเภทคือ 1.การลงทุนในการบริโภคซ่ึง
เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวรเพ่ือความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิต การลงทุนในลักษณะน้ีไม่ได้หวงัก าไรในรูป
ของตัวเงิน แต่ผูล้งทุนหวังความพอใจในการใช้สินทรัพย์
เหล่านั้ นมากกว่า 2.การลงทุนในธุรกิจ การซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือ
ประกอบธุรกิจหารายได ้โดยสรุปไดว้่าเป็นการน าเงินมาลงทุน
เพ่ือจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประเภททุน ซ่ึงประกอบด้วย
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์สินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่ การ
ลงทุนในท่ีดิน โรงงาน และอาคารส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและการลงทุนรูปแบอ่ืนๆ เช่นการลงทุนในเคร่ือง 

ประดับ กรมธรรม์ประกันชีวิต สลากออมสิน/ธ.ก.ส ธุรกิจท่ี
ลงทุนในสินทรัพย์เหล่าน้ี มุ่งหวังก าไรจากการลงทุนเป็น
ผลตอบแทน 3. การลงทุนในหลักทรัพย์การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นการ
ซ้ือสินทรัพย ์ในรูปของหลกัทรัพย ์เช่น พนัธบตัร หุ้นกูห้รือหุ้น
ทุน (จิรัตน์  สงัแก้ว ,2556)) 

การวางแผนด้านการลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมกัถูก
ละเลย และการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณนั้ นเป็นส่ิงท่ีประชาชนยงั
มองขา้มและขาดความรู้ความเขา้ใจ ส่งผลต่อบุคคลเม่ือถึงวยั
เกษียณจากท่ีเคยมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพประจ ารายได้
นั้ นก็หายไปหรือลดลงไป ไม่เพียงพอต่อการครองชีพซ่ึงมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนมากทั้งดา้นสถานะภาพและสังคมรวมทั้งอาจ
ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวล่้วงหน้า เช่นปัญหาดา้น
สุขภาพ ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในบั้นปลายท่ีไม่ราบร่ืนและ
ขาดประสิทธิภาพดว้ย (บรรล ุศริิพานิช.,2550) 

การลงทุนจึงมีผลต่อผูล้งทุนและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสถาบนัทางการเงินหรือธนาคารพาณิชย ์ได้ส่งเสริม
หรือจัดท าเอกสารการให้ความรู้ในด้านการลงทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  และมีการจดัสัมมนาเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหัน
มาลงทุนเพ่ืออนาคตมากข้ึน ซ่ึงแนวคิดการลงทุน เป็นการ
แสวงหาผลตอบแทนจากการเปล่ียนเงินทุนไปลงทุนเพ่ือได้
กลบัมาซ่ึงผลตอบแทนโดยทัว่ไปการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าจะ
ไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่า และการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงจะไดผ้ล
แ ท น สู ง ต าม  (Low risk low return, high risk high return) 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2558 ) 

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในอดีตเช่น จุฑาธิบด์ิ ฤกษ์
สันทัด (2551) ท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของ
พนักงานบริษทัเอกชนและขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรวดี  ลิมปนะพนัธุ์ พรเทพ  จนัทร์ทรง  ภทัรพร  สุวรรณพงษ์ 
(2552)ศึกษาพฤติกรรมการออมและรูปแบบการลงทุนหลงัการ
มีประกาศใช ้พ.ร.บ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝากของประชากร 9 
จงัหวดัภาคเหนือตอนล่างและเกียรติศกัด์ิ พัฒนด ารงเกียรติ 
(2557)ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้น
สามญัในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนใน
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เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัการออมและการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ผู ้วิจัยย ังไม่พบ การศึกษา
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของขา้ราชการและ
พนักงานเอกชนเพ่ือการเกษียณอายุในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
นครราชสีมา แมว้่า จังหวดันครราชสีมามีประชากรมากเป็น
อันดับ  2 ของประ เทศและย ัง เป็น จังหวัดประ ตู สู่ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
และท่าเรือแหลมฉบงั อีกทั้งอ  าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมามี
กลุ่มประชากรท่ีอยู่ในวยัท่ีมี20-60 ปี จ  านวนกว่าร้อยละ 63 
ของประชากรอ าเภอ (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดแ้ลว้และมีเวลาในการวางแผนการลงทุนเพ่ือ
อนาคต 

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัในเร่ืองปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายขุองกลุ่มขา้ราชการท่ีมี
รายไดแ้น่นอนและมีบ าเหน็จบ านาญเม่ือเกษียณอายุ กับกลุ่ม
พนักงานเอกชนท่ีไม่มีบ าเหน็จบ านาญ จะมีรูปแบบและปัจจยั
ท่ีมีอิทธิผลต่อการลงทุนท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

ดังนั้ นการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบปัจจัยท่ี มี
อิทธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุของขา้ราชการและ
พนักงานเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในดา้นการจดัสรรเงินทุน
จากรายได้ในปัจจุบันเพ่ือการลงทุนส าหรับอนาคตตอน
เกษียณอายุ ให้แก่บุคคลท่ีไดศึ้กษาวิจยัน้ี รวมถึงเป็นแนวคิดให้
รัฐบาลในการก าหนดนโยบายในการให้ความรู้ความเข้าใจ 
ดา้นการลงทุนในดา้นต่างๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
บุคคลเหล่านั้น  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุ 

 2. เพ่ือ ศึกษาปัจจัยท่ี มี อิท ธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการ

เกษียณอาย ุ 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุน

เพ่ือการเกษียณอายงุานของข้าราชการและพนกังานเอกชน 

 

สมมตฐิานการวจิัย 
สมมติฐานท่ี1:ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านจิตวิทยาและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุของข้าราชการและ
พนกังานเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนเพ่ือ
การเกษียณอายขุองขา้ราชการและพนกังานเอกชน แตกต่างกนั 

สมมติฐานที 3 ขา้ราชการและพนักงานเอกชนในเขตอ า 
เภอเมืองจงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการลงทุนทีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ข้าราชการและพนักงานเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา มีปริมาณการลงทุนท่ีแตกต่าง 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายทุ  างานของขา้ราชการ
และพนักงานเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาซ่ึง
การวิจัยคร้ังน้ี เลือกประเภทจากทฤษฎีการลงทุนเพียง 2 
ประเภทเท่านั้ น คือ การลงทุนในธุรกิจและการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์โดยไม่ใชป้ระเภทการลงทุนเพ่ือการบริโภค ซ่ึงเป็น
การลงทุนท่ีไม่คาดหวังผลตอบแทนโดยการส ารวจจาก
แบบสอบถามบุคคลทัว่ไป ซึ่ งแบ ่งกลุ ่มต วัอย ่างที ่เป็น
ขา้ราชการและพนักงานเอกชนอย่างละคร่ึง  โดยใชว้ิธีการ
สุ ่ม แบบ ง ่าย  (Simple Random Sampling) ใน ช ่ว ง เด ือ น
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2559 เป็นการสอบถามโดยการใช้
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวน400 ชุด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
การลงทุน(Investment) คือ การน าเงินท่ีเก็บสะสมไป

สร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออมโดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท (ธนภร ชลศิริวานิช, 2555)คือ1.การลงทุนเพ่ือ
การบ ริโภค  (Consumer investment)2.การลงทุนในธุรกิจ 
(Business or economic investment)3.การลงทุนในหลกัทรัพย ์
(Financial or securities investment)โดยผูว้ิจัยเลือกใช้เพียง 2 
ป ระ เภท คือ ก ารล งทุน ใน ธุ ร กิ จ  (Business or economic 
investment) แล ะก ารล งทุ น ในหลักท รัพย์ (Financial or 
securities investment) โดยไม่น าการลงทุนเพ่ือการบริโภค 
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(Consumer investment) มาใช้ในการวิจัยเน่ืองจาก เป็นการ
ลงทุนท่ีไม่หวงัผลตอบแทนเป็นก าไรเป็นการลงทุนเพียงเพ่ือ
หวงัความพอใจ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer behavior) ท่ีแสดงออกมา
ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา การซ้ือ การใช ้การประเมิน หรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ์/บริการ ซ่ึงผูบ้ ริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้อย่ างพึงพอใจ เป็น
การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
ทั้งเงิน เวลา และก าลงัซ้ือเพ่ือการบริโภค และบริการดา้นต่างๆ 
อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ท่ีไหน และ
บ่อยแค่ไหน(อดุล  จาตุรงคกุล ,2550)ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้น า
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาใชใ้นการ
ก าหนดแบบสอบถามเพ่ือท่ีจะให้ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการ
ท าวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของประชากรใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ (Service Marketing Mix) ผูว้ิจัยอ้างอิงจาก (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ,2552) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความ 
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือ
เพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และ
บริการของตนดังนั้ นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดมาปรับใช้ในการ
ก าหนดแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกลงทุน 

ธิดารัตน์ อติชาตินันท์ และแพรวพรรณ มังคลา(2554) 
กล่าวว่าการเกษียณอายกุ่อให้เกิดผลกระทบต่อผูท่ี้เกษียณอายุ
ในหลายๆด้านเน่ืองจากต้องเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุด้วยซ่ึง
ผลกระทบเหล่านั้นลว้นแลว้แต่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผูเ้กษียณหรือแมแ้ต่การด าเนินชีวิตอย่างมากผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิจยัคร้ังน้ีคือผลกระทบดา้นเศรษฐกิจเน่ืองจากผู ้
เกษียณอายตุอ้งออกจากงานเดิมท าให้รายไดล้ดน้อยลงรายได้
พิเศษต่างๆก็หมดไป ในขณะท่ีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
ตอ้งมีรายจ่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีเส่ือมลงมากข้ึนจากเดิม
จึงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ (2555) พบว่าผูท่ี้จะเกษียณอายุควร
เร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยงัอยู่ในช่วงอายุน้อย

โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและส่ือต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศยัและด้านร่างกายต้องเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่อายุยงัไม่มากเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลานานและต่อเน่ือง ส่วนการเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจและดา้นการใชเ้วลาว่าง หากไดมี้การเตรียมความพร้อม
เร็วเท่าไรก็จะท าให้คุน้ชินกบัความคิดเก่ียวกบัการเกษียณอายุ
มากยิง่ข้ึน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือประชากรในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมาทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 20-
60 ปี ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากวิจยัคร้ังน้ีไม่
ทราบจ านวนขา้ราชการและพนักงานเอกชนในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครราชสีมาที่แน่นอนผูว้ิจยัจึงไดใ้ชสู้ตรการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรท่ี
ระดบัความเชื่อมัน่ 95 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา,2552) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่าง 365 คนโดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม
เท่ากบั35คนรวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี
เท่ ากับ 400 คนโดยก าหนดโควตากลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ใน
การศึกษาจากกลุ่มอาชีพกลุ่มละเท่าๆกนัจากขา้ราชการจ านวน 
200 คน และพนกังานเอกชนจ านวน 200 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัโดยการศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 
โดยน าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) และความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยการน าร่างแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปท าการ
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างเขตอ าเภอบ้านเหล่ือม 
จงัหวดัจงัหวดันครราชสีมา โดยเก็บขอ้มูล ตามสถานท่ีราชการ 
และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีต้องการ จ านวน 30 ชุด และน าแบบสอบถามมา
ทดสอบความเช่ือมนั(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

437



 
 

(Coefficient Alpha Cronbach Method) ไดค่้าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
ปัจจัยด้านสังคม(α = 0.85)ปัจจัยด้านจิตวิทยา (α = 0.85) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(α = 0.83) เก็บรวบรวม
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ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่มแบบง่ายท่ีเป็นประชากร
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในช่วงเดือนตุลาคม 
– พฤศจิกายน 2559 จ  านวน 400 ชุดแลว้น ามาตรวจสอบ
ความถูกต อ้งจากนั้นท าการว ิเคราะห ์ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล คือการแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่ าร้อยละ  (Percentage) ค่ าเฉ ล่ี ย  (Mean)ค่ า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) สถิติ  t- test สถิติ
ไคสแควร (Chi-Square) 

สรุปผลการวจิัย 
ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปพบว่าเป็นเพศชายจ านวน 220 

คนคิดเป็นร้อยละ 55 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 -29 ปี 
และ 30-39 ปี มีจ  านวนท่ีเท่ากนัจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 มีสถานะภาพสมรส จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
65 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 300 คนคิดเป็น
ร้อยละ 75 เสียภาษีอยู่ท่ีร้อยละ 10 จ านวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66 มีปริมาณการลงทุนอยู่ระหว่าง 10, 000– 50,000 
บาท ต่อปีขอ้มูลผลการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนผูต้อบ 

แบบสอบถามในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามี
รูปแบบการลงทุนดังน้ี ส่วนใหญ่ลงทุนในธุรกิจ ร้อยละ 
86.18 และลงทุนในหลักทรัพยร้์อยละ 13.82  เม่ือพิจารณา
รายตวัพบว่า การลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มีจ  านวนผู ้
ลงทุนมากท่ีสุดโดยมีจ านวนผูล้งทุนทั้งหมด 300 คนโดย
แบ่งเป็นข้าราชการ 164 คน และพนักงานเอกชน 136 คน 
รองลงมาคือการลงทุนในท่ีดินและอาคาร 228 คน แบ่งเป็น
ขา้ราชการ 108 คน และพนักงานเอกชน 120 คน การลงทุน
ในทองค าและเคร่ืองประดับ 212 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
112 คน และพนักงานเอกชน 100 คน การลงทุนในสลาก
ออมสินและสลาก ธ.ก.ส 116 คนแบ่งเป็นขา้ราชการ 80 คน 
และพนักงานเอกชน 36 คน ลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย ์
120 คนแบ่งเป็นขา้ราชการ  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของประชากรใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาในภาพรวมมีระดับ
ความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.04 ,SD.=0.29)โดย
ปัจจัยท่ีมีระดบัความมีอิทธิพลต่อการลงทุนของประชากร
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมามากเป็นล าดบัแรกคือ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการรองลงมาคือ ปัจจยั
ด้าน จิตวิทยาแล ะปัจจัยได้สั งคม เป็นล าดับ สุ ดท้ าย

การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 : ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านจิตวิทยาและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุของประชากรในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาพบว่าปัจจยัทั้ง 3 ดา้นมีอิทธิพล
ต่อปริมาณการลงทุน อยา่งไม่มีนยัส าคญั ท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานข้อท่ี 2  : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนเพ่ือการ
เกษียณอายขุองขา้ราชการและพนกังานเอกชนแตกต่างกนั 

พบว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีอิทธิพล ต่อการลงทุน เพ่ือการเกษียณอายุของ
ขา้ราชการและพนกังานเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  โดยปัจจัยทั้ ง 2 มีอิทธิพลต่อข้าราชการ
มากกว่าพนกังานเอกชน 

สมมติฐานข้อท่ี 3 : ข้าราชการและพนักงานเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการลงทุนท่ีแตกต่าง
กนัพบว่า การลงทุนในท่ีดินและอาคาร การลงทุนในกรมธรรม์
ประกนัชีวิต การลงทุนในทองค าและเคร่ืองประดบั การลงทุน
ในสลากออมสินและสลาก ธ.ก.ส การลงทุนในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ การลงทุนใน LTF/RMF การลงทุนในตราสารหน้ี/
พนัธบตัร/หุ้นกูก้ารลงทุน การลงทุนในตราสารทุน/หุ้นสามญั
การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี  4 : ข้าราชการและพนักงานเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา มีปริมาณการลงทุนท่ีแตกต่าง 

พบว่าขา้ราชการและพนกังานเอกชนในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครราชสีมามีปริมาณการลงทุนท่ีแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยขา้ราชการมีปริมาณการ
ลงทุนมากกว่าพนกังานเอกชน 

อภปิรายผล 
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชากรในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 220 คนคิด
เป็นร้อยละ 55 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 -29 ปี และ 30-39 
ปี มีจ  านวนท่ีเท่ากันจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 โดย
ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
65 รองลงมาสถานะภาพโสด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 300 คน
คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เสียภาษีอยูท่ี่ร้อยละ 10 จ านวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือไม่ไดเ้สียภาษีจ านวน 
120 คนคิดเป็นร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่มีปริมาณการลงทุนอยู่
ท่ี 10, 000– 50,000 บาท ต่อปี รองลงมาคือ ต ่ากว่า 10,000 บาท 

จากผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการลงทุนของประชากร
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา จะมีการเลือกลงทุน
เฉล่ียประมาณ 3 รูปแบบต่อ 1 คนซ่ึงสอดคล้องกบั บทความ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) เร่ืองการวางแผนการ
ลงทุนท่ีว่าการลงทุนท่ีงอกเงินกว่าเงินฝากจะมาพร้อมกบัความ
เส่ียงท่ี เพ่ิม ข้ึนโดยผู ้ลงทุนสามารถจัดการกับความเส่ียง
เหล่านั้นไดด้ว้ยการ จดัสรรเงินลงทุน ตามกฎของการกระจาย
ความเส่ียง (Diversification) โดยประชากรในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดันครราชสีมาทั้งขา้ราชการและพนักงานเอกชนเลือก
ลงทุนในกรมธรรม์ประกัน ชีวิตมาก เป็นล าดับแรกซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัวิจยัจิรวดี  ลิมปนะพนัธุ์ และคณะ(2552) ศึกษา
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการลงทุนหลงัการมีประกาศใช ้
พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากของประชากร 9 ผลการวิจัย
พบว่าการลงทุนท่ีไม่รวมการฝากเงินในธนาคาร กลุ่มตวัอย่าง
เลือกลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกนัชีวิต
มากเป็นล าดบัแรกเพราะในภาวะดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารต ่า 
การจ่ายเบ้ียประกันเป็นรายเดือนถือเป็นการสะสมไปในตัว 
โดยเม่ือครบก าหนดท่ีท าประกันก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อม
ดอกเบ้ียจ านวนหน่ึง และหากผูท้  าประกนัเสียชีวิตในระหว่างท่ี

อยูใ่นสัญญาผูรั้บผลประโยชน์ก็ไดรั้บเงินกอ้นจ านวนหน่ึงตาม
วงเงินคุม้ครองตามสัญญาอีกดว้ย 
ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของประชากรในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาทั้งขา้ราชการและพนกังาน
เอกชน มากเป็นล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด
บริการผลการวิเคราะห์รายดา้นพบว่าดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการลงทุนมากเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสรอด
คลอ้งกบัวิจยั ทรรศวรรณ  จนัทร์สาย (2557) ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LMF 
กบั บลจ.บวัหลวง พบว่าดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อ
การตดัสินใจเป็นล าดบัแรกในการเลือกลงทุนใน RMF และ 
LMF  โดยเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของ
ขา้ราชการและพนกังานเอกชนพบว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการของขา้ราชการและ
พนกังานเอกชนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัโดยการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) และกระบวนการ (Process) ปัจจยัทั้ง7 ดา้นเป็น
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของลูกคา้ในการเลือกลงทุนใน
รูปแบบต่างๆจึงจ าเป็นตอ้งหาความตอ้งการของลูกคา้ใน 7 
ดา้นน้ี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสามารถ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
1.จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีลงทุน หรือรู้จัก

การลงทุนในหลกัทรัพยมี์จ านวนนอ้ย โดยเฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นข้าราชการ บริษัทหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงาน
เอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาเพ่ือเพ่ิมจ านวน
กลุ่มลูกคา้ให้มากยิง่ข้ึน 

2.จากการวิจัยพบว่าช่องทางการจัดจ าห น่าย มี
อิทธิพลต่อการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมามากเป็นล าดับแรก โดยบริษัทหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญัในเร่ืองช่องทางการจดั
จ าหน่ายส าคญัเป็นล าดบัแรก 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

440



 
 

3.จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสังคม กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว และบทบาทและสถานะทางสังคม มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการลงทุนอยา่งไม่มีนยัส าคญั บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทั
ประกนัภยัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปปรับ
ใชก้บัตนได ้โดยอาจจะไม่จ าเป็นในการน าบุคคลส าคญัหรือ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใชป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการลงทุน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษา รูปแบการลงทุน
รายตัวเช่น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงในตลาดหลักทรัพย์,
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต,ท่ีดิน/อาคาร,ทองค า เป็นตน้เพ่ือให้เกิด
ความแน่นอนของข้อมูลและบริษัทหรือหน่วยงานนั้ นๆ 
สามารถน าขอมูลไปใชไ้ด ้

2.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษา การเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของกลุ่มประชากรท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกนั 

3.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษา ควรน าการวิจยั
น้ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในอ าเภออ่ืน หรือจงัหวดัอ่ืนเพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบของผลการวิจยัในแต่ละทอ้งท่ี 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูอ้ายุต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้
(องค์การมหาชน) 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้(องค์การ
มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ผูสู้งอายุที ่มาใชบ้ริการกบัโรงพยาบาลบ ้านแพว้(องค์การ
มหาชน) จ านวน 385คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.72 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดย
ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05  ผลการวิจยัพบว่า 
ค ว ามพ ึงพ อ ใจข อ งผู ส้ ูง อ าย ุต ่อ ก าร ให ้บ ริก าร ข อ ง
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์กรมหาชน) ในภาพรวมและราย
ดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดคือ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการสุขภาพ รองลงมา
คือ  ด า้นคุณภาพการบริการดา้นการประสานงานดา้น
อธัยาศยัผู ใ้ห ้บ ริการและดา้นความสะดวกและผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูสู้งอายุที่มีอายุ ภูมิล  าเนาที่พ  านัก
ในปัจจุบนั และสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การ
มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนผู ส้ ูงอ าย ุที ่ม ีเพศต่างก นั  ม ีค วามพ ึงพอ ใจต่อก าร

ให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน)ไม่
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, ผูสู้งอาย,ุ บริการ, โรงพยาบาล. 
Abstract 

 This research aimed 1) to study elderly’s satisfaction 
toward services of Ban Phaeo Hospital (Public Organization) 
and 2) to compare elderly’s satisfaction toward services of Ban 
Phaeo Hospital (Public Organization) that were categorized by 
the personal factors. The samples consisted of 385 elders who 
were clients of Ban Phaeo Hospital (Public Organization). The 
instrument of data collection was a questionnaire which valued 
the content validity (index of item-objective congruence: IOC) 
between 0.67-1.00 and the reliability of 0.72. The statistics 
which used to analyze the data were percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis testing analyzed by t-test 
and One-way ANOVA (F-test) which were conducted at the 
statistical significance level of 0.05. The results found that; the 
satisfaction of elders toward services of Ban Phaeo Hospital 
(Public Organization), overall and all aspects, there was a high 
level. In addition, the highest satisfaction was the information 
that obtained from the health services; the subordinate aspects 
were the service quality, the coordination, the hospitality 
providers and the convenience, respectively. The hypothesis 
testing found that; the elders who were different birthplace and 
the right to medical care, they had different satisfaction toward 
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the services of Ban Phaeo Hospital (Public Organization) at the 
statistical significance level of 0.05. Elders who were different 
age, they had no different satisfaction toward services of Ban 
Phaeo Hospital (Public Organization). 
 
Keywords: Satisfaction, Eldery, Service, Hospital. 
 
1. บทน า 

เน่ื อ งจากองค์ก ารสหประชาชาติได้ประเมิน
สถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอาย ุ
คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าประชากรผูสู้งอายุ
เหล่าน้ีจะมีฐานะยากจนซ่ึงเป็นประเด็นทา้ทายท่ีแต่ละประเทศ
จะต้องมีแผนรองรับ ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ สรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุตั้ งแต่ปี 
2548 โดยมีประชากรผูสู้งอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และคาดว่าจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ ในช่วง
ปี 2567-2568 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมการรับมือ
กบัสังคมผูสู้งอายุจึงมีความส าคญั เพราะเม่ือมีผูสู้งอายมุากข้ึน
ยอ่มส่งผลท าให้ปัจจยัการผลิตทางดา้นแรงงานลดลง การออม
ลดลง รัฐบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้าน
สวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนเพ่ือดูแลและปฐม
พยาบาลผูสู้งอายุมากข้ึน ดังนั้ นการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ การ
เตรียมความพร้อมเป็นเร่ืองส าคญั ควรจะร่วมมือกนัทั้งภาครัฐ
และเอกชนตั้งแต่ระดบับุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะ
การร่วมกนักระตุน้เพ่ือให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการกา้ว
เขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุมีการเตรียมวางแผนการออม การร่วมมือ
กนัในชุมชน การปรับตวัทางดา้นสังคมและจิตใจของผูสู้งอายุ
รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนและการออมเพ่ือ
เตรียมพร้อมเม่ือถึงวยัผูสู้งอายุ เช่นในหลายประเทศไดมี้การ
ขยายอายุผูเ้กษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุมีงานท า อีก
ประการท่ีส าคญัคือการวางแผนการดูแลด้านสุขภาพอนามยั 
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามยัของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐถือเป็นผู ้มี
บทบาทส าคญั  

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์ก ารมหาชน) เป็น
โรงพยาบาลรัฐตวัอยา่งแห่งหน่ึงท่ีข้ึนตรงกบัรัฐแต่บริหารงาน
แบบเอกชน และเน่ืองจากชุมชนชาวบา้นแพว้มีทุนทางสังคมท่ี
ดีในด้านการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านการพฒันาระบบสุขภาพ 
พฒันาโรงพยาบาล พฒันาสถานีอนามยัในชุมชนและทอ้งถ่ิน
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) จึงท าให้มีจ  านวน
ผูใ้ช้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง [1] ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสถานการณ์
ดา้นสุขภาพในประเทศไทยและโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็วโรงพยาบาล บา้นแพว้ (องค์การมหาชน) จึงมี
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างานใหม่
ขณะเดียวกนัในการพฒันาดา้นต่าง ๆ จะตอ้งมีความสมดุลใน
การใชท้รัพยากรให้เหมาะสมและยงัยนื จากความเป็นมาและ
ความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการให้บริการของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการ
ให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีข้ึนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู ้สูงอายุต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 
แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยได้สั งเคราะห์ แนวคิดและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ
ทางการแพทย ์ประกอบดว้ย 1) ดา้นความสะดวก 2) ดา้นการ
ประสานงาน 3) ดา้นอธัยาศยัผูใ้ห้บริการ 4) ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากการบริการสุขภาพ และ 5) ด้านคุณภาพการบริการ มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั [2] [3] [4]  
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร  ได้แ ก่  ผู ้สู งอ ายุ ท่ี ม าใช้บ ริก ารกับ
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้สู งอายุท่ีมาใช้บริการกับ
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) จ านวน 385 คน โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  และ
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่
เกิน 5% [5] 
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5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการให้บริการของโรงพยาบาล
บา้นแพว้ (องค์การมหาชน) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณ ค่ า  (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่ านก าร
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอัยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้
น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.72 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย [6] ดังน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึง
พอใจต่อการให้บริการมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50  - 4.49 
หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก 3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 
3.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 4) 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
น้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อ
การให้ บ ริการน้อยท่ี สุ ด  และการวิ เคราะห์ ข้อ มูลตาม
วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจัยใชก้ารทดสอบสมมติฐาน 
โดยการวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู ้สู งอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 60-69 มี 
ภูมิล  าเนาท่ีพ านักในปัจจุบนัในอ าเภอบา้นแพว้ และส่วนใหญ่ 
มีสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทโครงการ 30 บาท รักษาทุก
โรค 
 
6.2  ความพึ งพ อใจของผู้ สู งอายุ ต่อการให้บ ริการของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อ
การให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้  (องค์การมหาชน) 
พบว่า ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก      

(= 4.31) โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ดา้นขอ้มูลท่ี
ได้รับจากการบ ริการสุ ขภ าพ ( = 4.42) รองลงมาคือ           
ด้านคุณภาพการบริการ (= 4.39) ด้านการประสานงาน          
(= 4.33) ดา้นอธัยาศยัผูใ้ห้บริการ (= 4.31) และดา้นความ
สะดวก (= 4.15) ตามล าดบั  ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อ
การให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 
 

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการให้บริการ 

  S 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดา้นความสะดวก 4.15 0.60 มาก 
ดา้นการประสานงาน 4.33 0.62 มาก 
ดา้นอธัยาศยัผูใ้ห้บริการ 4.31 0.75 มาก 
ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการ
บริการสุขภาพ 

4.42 0.58 มาก 

ดา้นคุณภาพการบริการ 4.39 0.62 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.31 0.43 มาก 

  
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูสู้งอายุที่มีอายุ 
ภูมิล  าเนาที่พ  านักในปัจจุบนั และสิทธิการรักษาพยาบาล
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
บา้นแพว้ (องค์การมหาชน) ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูสู้งอายุที่มีเพศต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
(องค ์ก ารมหาชน)ในภาพรวมไม ่แตกต่างกนั  ที ่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  

 

ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติ 
p-

value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 0.76 0.45 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F = 13.85 0.00* แตกต่าง 
ภูมิล  าเนา F = 8.21 0.00* แตกต่าง 
สิทธิการ
รักษาพยาบาล 

F = 10.83 0.00* แตกต่าง 

p≤0.05 
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7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลความพึ งพอใจของผู้ สูงอายุ ต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ดังนี ้

1. ด้านความสะดวก ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม
ผู ้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ สุวิมล ค าย่อย [7] ท่ีพบว่า ผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหยวก อ าเภอน ้ าโสม 
จงัหวดัอุดรธานี มีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
อยูใ่นระดบัมาก 

2. ด้านการประสานงาน ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมผูสู้งอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในสถานพยาบาล โดย 
Aday and Andersen [2] ก ล่ าวว่ า  ค ว าม พึ งพอ ใจ ต่อก าร
ประสานงานของบริการ (Coordination) จ าแนกออกเป็น        
1) การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง 2) แพทยใ์ห้
ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูป่้วย ทั้งร่างกายและจิตใจ 
และ 3) แพทยไ์ดมี้การติดตามการรักษา  

3. ด้านอัธยาศัยผูใ้ห้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมผูสู้งอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ สุวิมล ค ายอ่ย [7] ท่ีพบว่า ผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหยวก อ าเภอน ้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี   มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีห รือผู ้
ให้บริการอยูใ่นระดบัมาก 

4. ด้านข้อ มูล ท่ี ได้ รับ จากก ารบ ริก าร สุ ขภ าพ 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผูสู้งอายุมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สรานันท ์อนุชน [8] 
ท่ีพบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ด้านการให้
ขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก 

5. ด้านคุณภาพการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมผูสู้งอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของสุวิมล ค ายอ่ย [7] ท่ีพบว่า ผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหยวก อ าเภอน ้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจด้านคุณภาพบริการอยู่ใน
ระดบัมาก 

 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุ ต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน) ดังนี ้ 

ผลการวิจยั พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาย ุภูมิล  าเนาท่ีพ านัก
ในปัจจุบัน และสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การ

มหาชน) ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจของวิภา ตุรงค์พิศิษฐ์กุล [9] กล่าวว่าบุคคลแต่ละวยัมี
ความคาดหวงัจากการรับบริการในสถานพยาบาลแตกต่างกนั
ไป และความต้องการบริการสุขภาพในบางคร้ังข้ึนอยู่กับ
สภาพท่ีอยู่อาศัยของผู ้ป่วยท่ีมารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลซ่ึงจะมาจากหลายแห่ง และยงัสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของวิกานดา วิทยาแพทย ์[10] พบว่า ผูรั้บบริการท่ี
มีอายุต่างกัน มีผลท าให้ความพึงพอใจต่อการรับบริการ
แตกต่างกนั อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูสู้งอายุ
ท่ี มี เพศต่างกัน  มีความพึ งพอใจต่อการให้ บ ริการของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของสรานันท ์อนุชน [8] ท่ีพบว่า  ผูรั้บบริการท่ีมี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ไม่แตกต่างกนั   
  
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1.  ด้านความสะดวก โรงพยาบาลควรจัดสถานท่ี
จอดรถ ท่ีพักรอ และห้องน ้ าท่ีสะอาดให้เพียงพอกับผูม้าใช้
บริการ 

2.  ดา้นอธัยาศยัผูใ้ห้บริการ โรงพยาบาลควรก าชับ
ให้แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีทุกคนของโรงพยาบาลใช้
ค  าพูดท่ีสุภาพไพเราะและแสดงออกถึงความเอาใจใส่และ
ห่วงใยผูสู้งอายุทุกคน มีใบหน้ายิ้มแยม้แจ่มใสตลอดเวลาของ
การให้บริการ 

3.  ดา้นการประสานงาน โรงพยาบาลควรจัดให้มี
บริการทางการแพทยใ์ห้ครอบคลุมทุกประเภทตามท่ีผูสู้งอายุ
ตอ้งการ 

4.  ดา้นคุณภาพการบริการ โรงพยาบาลควรจดัให้มี
การฝึกอบรมแก่พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ความสามารถในการรักษาพยาบาล และควรจดัหาอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัในการตรวจรักษาโรค 

5. ด้านข้อ มูล ท่ี ได้ รับจากการบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลควรก าชบัให้แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีทุกคน
ของโรงพยาบาล บอกเหตุผลในการตรวจรักษา การใชย้ารักษา
โรค รวมถึงรอธิบายขั้นตอนในการรับบริการ ให้ผูสู้งอายุได้
เขา้ใจ 
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8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูสู้งอายุท่ีมารับบริการเพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษามา
พฒันาระบบการให้บริการให้เกิดความเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ 
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นักบัญชีรุ่นใหม่ กับการใช้ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี 
Accountants generation Using the system Accounting Information 
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บทคดัย่อ 
 ในการท าธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก
เน่ืองจากมีประชากรมากข้ึน มีการแข่งขนัเร่ืองของการจดัหา
งาน เพราะในยคุปัจจุบนัไดมี้การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นจ านวน
มาก และมีนักศึกษาท่ีจบการศึกษามากข้ึน จากการแข่งขัน
ดังกล่าวท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายและอย่าง
รวดเร็ว ทั้ งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจ ท าให้นักบัญชีมีการปรับตัวมากข้ึน ท่ีเห็นได้
ชดัเจนท่ีสุดคือ การท าความเขา้ใจกบัเทคโนโลยท่ีีจะน าเขา้มา
สนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจ หลายบริษัทมีโปรแกรม
ส าเร็จทางการบญัชีมาปรับใชก้บับริษทัของตนเพ่ือสะดวกต่อ
การท างานด้านการปฏิบัติ  ลดปริมาณการจ้างแรงงานให้
น้อยลง ลดขั้ นตอนกระบวนการท างานทางด้านบัญชีให้
นอ้ยลง 
 
Abstract 
 In the current business There is tremendous 
competition. Because in modern times have been learning a 
lot and The students who graduated more. Cause a dramatic 
change and quickly. Whether it is information technology and 
patterns of business. Accountants have made more adaptable. 
Understanding the technology on accounting and business 
support Accountants are interested. Many companies have 

accounting packages to facilitate the work. Reduce the 
process of accounting for less and reduce labor. 
 
บทน า  

ในยุคสมยัปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศ
ในทุกๆ ดา้น รวมไปถึงสาขาวิชาชีพบญัชีซ่ึงต่างจากในยคุอดีต
เพราะในปัจจุบันธุรกิจได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีข้ึนมาเพ่ือ สะดวก และประหยดัเวลาในการ
ท างานของนกับญัชี ร่วมถึงมีการพฒันาโปรแกรมบญัชีเพ่ือทนั
ต่อเหตุการณ์ในสังคม นักบญัชีในยุคปัจจุบนัตอ้งมีการเรียนรู้
และศึกษา พฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมไปถึงการศึกษาใน
ยคุปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยทีางการบญัชีมาท าการเรียน
การสอนในเร่ืองของโปรแกรมทางการบัญ ชีอาทิ  เช่น 
โปรแกรม SAP รวมไปถึง งานของนกับญัชีมีการเปล่ียนแปลง
จากเดิมอยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัท า
ให้มีการพฒันาชุดค าสั่งส าเร็จรูปหรือชุดค าสั่งเฉพาะส าหรับ
ช่วยในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะเวลาและเพ่ิมความถูกตอ้งในการท างานแก่ผูใ้ช้งานดา้น
การปฏิบัติงานด้านการบัญชี ท าให้นักบัญชีมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานเชิงบริหารมากข้ึน เช่น การออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน พฒันาระบบงบประมาณและระบบข้อมูลส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
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ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ระบบสารสนเทศ Information Systems หมายถึง 

ระบบงานท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือประมวลผลข้อมูลให้ เป็น
สารสนเทศ หรือจากขอ้มูลดิบท่ีไม่มีความหมาย ให้อยู่ในรูปท่ี
มีความหมาย หรือมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ช ้ซ่ึงการ
ประมวลผลขอ้มูล อาจจะท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็
ได ้[1] 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
Systems) คือ ระบบสารสนเทศระบบหน่ึง ซ่ึงท าหน้าท่ีในการ
เก็บรวบรวม และท าการประมวลผลข้อมูลทางการเงินหรือ
ขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบ
ของสารสนเทศทางการบญัชี เพ่ือให้กับผูท่ี้สนใจข้อมูลทาง
เศรษฐกิจของกิจการน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  โดยระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี
จะมีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 
- ระบบบัญ ชีก าร เงิน (financial accounting system) บัญ ชี
การเงินเป็นการบันทึกรายการค าท่ีเกิดข้ึนในรูปตัวเงิน จัด
หมวดหมู่รายการต่าง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน 
ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแส
เงินสด โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ น าเสนอสารสนเทศแก่ผูใ้ช้
และผูท่ี้สนใจขอ้มูลทางการเงินขององค์กร เช่น นักลงทุนและ
เจา้หน้ี นอกจากน้ียงัจดัเตรียมสารสนเทศในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงนักบญัชีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศใชใ้น
การประมวลขอ้มูล โดยจดบนัทึกลงในส่ือต่าง ๆ เช่น เทปหรือ
จานแม่เหล็ก เพ่ือรอเวลาส าหรับท าการประมวลและแสดงผล
ขอ้มูลตามตอ้งการ 
- ระบบบัญ ชีบริหาร  (managerial accounting system) บัญ ชี
บริหารเป็นการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินแก่ผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้น
การตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบบัญชีจะประกอบด้วย บัญชี
ตน้ทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ 

ดงันั้นระบบสารสนเทศทางการบญัชี คือ ระบบท่ีน า
เร่ืองราวทางการบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย ระบบบญัชีการเงิน และ
ระบบบัญชีบริหาร มาบันทึกและประมวลผลออกมาเป็น
รายงานทางการบญัชี โดยใช้สารสนเทศ เขา้มาช่วยนักบญัชี  
เพ่ือให้นกับญัชีลดขั้นตอนในการปฏิบติังานให้รวดเร็วข้ึน และ

ประหยดัเวลาในการท างาน ลดภาระการท างานให้ทนัต่อเวลา
ในการยืน่งบการเงินในแต่ละรอบบญัชี 
 
หน้าทีข่องนักบัญชีทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

นกับญัชีในอดีต มีความช านาญดา้นการท าบญัชีดว้ย
มือ ซ่ึงท าให้เกิดการชา้ในการปฏิบติังาน รวมไปถึงนกับญัชีใน
อดีตจะต้องมีการสร้างนิสัยไม่ชอบเข้าสังคม ใส่แว่นหนาๆ 
เพราะวุ่นวายแต่เร่ืองตวัเลข เสียเวลาในการค านวณหาตวัเลข
ไดต้ลอดเวลาเพ่ือให้งบลงตวั 
 แต่ในปัจจุบนั นักบญัชีได้มีการปรับเปล่ียนมุมมอง
ในการท างานและการด าเนินงานของงานท่ีท า ไดมี้การพฒันา
ในรูปแบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กบัหน้า ท่ี 
การท างานท่ีท า ท  าให้นกับญัชีมีการท างานท่ีไวข้ึน และสะดวก
ข้ึน ท าให้อาชีพนักบญัชีเป็นอาชีพท่ีไม่น่าเบ่ือ อีกต่อไป และ
เป็นท่ียอมรับมากข้ึน จากการส ารวจความคิดเห็นของนักบญัชี 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า สาเหตุมาจาก [2] 
 1. ดา้นภาพพจน์และการเป็นท่ียอมรับ คนในองค์กร
ให้การยอมรับนักบญัชีมากข้ึน เพราะสามารถช่วยพฒันาระบบ
ไอทีขององค์กร และสามารถให้ข้อมูลและค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจการ สามารถส่ือสารกับ
แผนกอ่ืน ปัจจุบนันักบญัชีมีความสามารถในการส่ือสารกับ
ผูค้นในแผนกอ่ืนมากข้ึน  
 2. การพัฒนาด้านบทบาทการท างานนักบัญชี ได้
เปล่ียนบทบาทจากการท างานอยู่แต่ในแผนกบญัชี ไปสู่การ
พัฒนาเป็นผู ้บริหารท่ีช่วยทางด้านการจัดการได้มากข้ึน 
ความรู้สึก ต่อบทบาทของตนเอง นักบัญชีพอใจท่ีจะได้
รับผิดชอบทั้งดา้นบญัชีและการเงิน และอยากให้ผูอ่ื้นมองว่า
ตนเองเป็นนกัการเงิน มากกว่า เพราะดูทนัสมยัดี  
 3. ความรู้พิเศษนอกเหนือจากบญัชี เม่ือถูก ถามว่า
นอกเหนือจากความรู้ในสายงานโดยตรงแล้ว เขาคิดว่าควร
เสริมความรู้ทางดา้นใดท่ีจะท าให้กา้วหนา้ข้ึน ค าตอบก็คือ การ
ส่ือสารกบัคนรอบขา้ง การท างานเป็นทีม ความสามารถในการ
วิเคราะห์ ความแม่นย  าในหลกัการบญัชี การคิดแบบนกัธุรกิจ  
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 4. คุณภาพชีวิต จาผลส ารวจพบว่าเน่ืองจากงานบญัชี
เป็นงานหนัก นักบัญชีจึงมักจะเลือกท่ีจะจมปลักอยู่กับงาน
มากกว่าการท่ีจะไดพ้กัผอ่นแบบส่วนตวั  
 5. งานประจ าว ัน งานประจ าว ันของนักบัญชีใน
ปัจจุบนัไดเ้ขา้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในงานดา้นต่างๆ ดังน้ี การให้
ค าปรึกษาภายในองคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ ในระยะยาว การ
จัดการเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การบัญชีเพ่ือการจัดการ การ
วิเคราะห์การเงินและเศรษฐกิจ ฯลฯและเม่ือถูกถามว่า เขาคิดว่า 
อีก 5 ปีข้างหน้างานของเขาจะมีพฒันาการไปทางใดเพ่ิม ข้ึน 
ค าตอบท่ีไดก้็คือ การวิเคราะห์ผลก าไรเป็นรายผลิตภณัฑ์หรือ
รายลูกคา้  

การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชก้บังานบญัชีท าให้หนา้ท่ี
ของนักบญัชีเปล่ียนแปลงไปเวลาท่ีนักบญัชีเคยใชใ้ห้หมดไป
อยา่งมากมายกบังานประมวลผลขอ้มูลหรือประมวลรายการคา้ 
เช่น การลงรายการค้าในสมุดรายวนัผ่านบญัชี และจดัท างบ
การเงินต่างๆ ซ่ึงเป็นงานท่ีใช้เวลาและแรงงานมาก เม่ือน า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ท  าให้
ประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและใชแ้รงงานน้อยกว่า ดงันั้นนัก
บญัชีมีเวลากับหน้าท่ีอ่ืนท่ีไม่ซ ้ าซากแต่ปรับเปล่ียนจากเดิม 
อาทิเช่น น าเสนอข้อมูลหรือรายงานในรูปลักษณะท่ีจะช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจได้ถูกตอ้งและทนัสมยัต่อเหตุการณ์
มากข้ึน ดงันั้นนักบญัชีมีบทบาทในการตดัสินใจทางธุรกิจมาก
ข้ึน  
คุณสมบัตขิองนักบัญชีรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 
 ความรู้ความสามารถของนักบัญชี นักบญัชีรุ่นใหม่
จะต้องมีการพัฒนาความรู้  ความสามารถของตนเองได้
ตลอดเวลา มีการเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ทางด้านการบญัชีโดย
การหาความรู้ใหม่หรือเข้ารับสัมมนา นักบญัชีต้องมีความรู้
ทางดา้นบญัชีท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เพราะ
มาตรฐานการบญัชีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ร่วมไปถึง
นกับญัชีรุ่นใหม่ตอ้งรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง สามารถ
น าความรู้ ความสามารถมาประยุกต์กบัการท างานของตนเอง 
เรียนรู้กับงานได้ทุกด้าน นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความเพียร
พยาม อดทนต่องานท่ีไดรั้บผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ 
สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ และ ใช้สารสนเทศทางการ

บัญชีเข้ามาช่วยในการท างานเพ่ือลดเวลาในการท างานให้
รวดเร็วมากข้ึน สามารถวางแผนกระบวนการท างานและ
ก าหนดวิธีการท างานไว้ล่วงหน้าได้ รวมไปถึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคคลอ่ืนได ้[3] 
 จรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีรุ่นใหม่ นักบญัชี
รุ่นใหม่ต้องให้ความส าคัญกับหลักของ ความถูกต้องในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง สร้างจิตรส านึกในการรู้จกั ศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรมเป็นอย่างดี ปฏิบติังานทางด้านการ
บัญชีด้วยความซ่ือสัตย์ มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพของงาน 
ปฏิบัติงานบัญชีด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการบัญชี
อยา่งเคร่งครัด 
 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของนักบัญชีรุ่น
ใหม่ นักบญัชีรุ่นใหม่ตอ้งรู้จกัการแกไ้ขปัญหา ท่ีได้เผชิญ ได้
อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักพ้ืนฐานของ เหตุและผล คุณธรรม 
จริยธรรม ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีไดเ้ผชิญอยู่ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทนัต่อเวลา สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ และ สามารถระบุ ขอ้ดี และขอ้เสีย
ของปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี รวมไปถึงนัก
บญัชีรุ่นใหม่ตอ้งมีการปรับน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บญัชีมาช่วยแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดขั้นตอนในการการปฏิบติังาน
ลดความซบัซอ้นในการแกไ้ขได ้
 การเพิ่มทกัษะด้านภาษีของนักบัญชีรุ่นใหม่ นกับญัชี
รุ่นใหม่ตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นภาษาเป็นอย่างดี ซ่ึงภาษาท่ี
เป็นสากล คือ ภาษาอังกฤษ ตอ้งมีการทกัษะด้านการ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ในยุคปัจจุบนัในประเทศไทยไดมี้ต่างประเทศ
มาลงทุนจ านวนมาก เพราะฉะนั้ นภาษาในการจัดงบการเงิน
ส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงสารสนเทศ
ทางดา้นบญัชีท่ีนักบญัชีรุ่นใหม่ไดเ้จอก็ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
ดงันั้น นักบญัชีรุ่นใหม่ ตอ้งมีการพฒันาและเรียนรู้ทกัษาดา้น
ภาษาองักฤษเพ่ือสะดวก และ ง่ายต่อการท างาน 
 การเพิ่มทักษะด้านการเทคโนโลยสีารสนเทศของนัก
บัญ ชี รุ่นใหม่  นักบัญ ชี รุ่นใหม่ต้อ งสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Word processor, 
Excel, Power Point ไดเ้ป็นอย่างดี ร่วมไปถึงการพฒันาเรียนรู้
โปรแกรมดา้นการบญัชีอ่ืนๆ เพราะในยคุสมยัปัจจุบนัไดมี้การ
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น าโปรแกรมทางการบญัชีมาใชอ้ย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการ
ลดเวลาในการปฏิบติังานของนักบญัชี ร่วมไปถึงประหยดัใน
การจา้งแรงงานท่ีไม่จ าเป็น  
บทบาทของนักบัญชีรุ่นใหม่ในการใช้ระบบสารสนเทศ 
 บทบาทของนักบัญชีรุ่นใหม่ ในการเตรียมระบบ
สารสนเทศของนักบัญชี ในการเตรียมระบบสารสนเทศของ
นักบัญ ชี นักบัญ ชีต้องจัดหาโปรแกรมสารสนเทศ หรือ
โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร(ERP) ต้องมี
ขอ้ตกลงอย่างชดัเจนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่ามีความตอ้งการ
ลักษณ ะโปรแกรมอะไรบ้าง  ชุ ดค าสั่ งป ระ เภทไห น 
เพราะฉะนั้นบริษทัตอ้งมีการว่างระบบตามความตอ้งการของ
บริษทัอยา่งชดัเจน [5],[6] 
 การว่างโครงสร้างจดัหาระบบสารสนเทศของบริษทั 
ในการท่ีจะจัดหาระบบสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทนั้ น ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่เกินกว่าท่ีจะมอบหมายให้
หน่วยงานใด หน่วยงานหน่ึงรับผิดชอบ เช่น บางบริษัท
มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ แต่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความรู้ดา้นบญัชี ระบบท่ีออกมาก็
ใชง้านให้บรรลุผลไม่ได ้หรือแมก้ระทั้งบางบริษทัให้ฝ่ายบญัชี
รับผิดชอบ  แต่ ฝ่ ายบัญ ชีก็ ไม่ มี ความ รู้ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศโปรแกรมก็ออกมาใช้จริงไม่ได ้เพราะฉะนั้ นการ
ปรับความเขา้ใจและพยายามท างานร่วมกนัเป็นทีมจึงเป็นเร่ือง
จ าเป็น นักบัญชีบอกว่ารู้เร่ืองบัญชีแต่ไม่รู้เร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการ
ท างานดา้นฝ่าย IT โดยให้ฝ่ายบญัชีเป็นท่ีปรึกษา  
 ดังนั้ นในการเตรียมจัดหาโปรแกรมทางด้านบญัชี 
ต้องพิจารณาความต้องการของบริษัทให้ถ่องแท้ หาข้อมูล
เพ่ือให้ได้โปรแกรมท่ีตรงความต้องการมากทีสุด รวมถึง
สามารถดูแลหลงัการใชง้านได ้หลงัจากนั้นท าขอ้ตกลงกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยอาจท าเป็นสัญญา ระบุรายละเอียดความ
ตอ้งการต่างๆ ราคา และเง่ือนไขการจ่ายเงินให้ชดัเจน 
 บทบาทของนักบัญ ชี รุ่น ให ม่  ในการใช้ระบบ
สารสนเทศของนักบัญชี นักบญัชีในยุคปัจจุบนั หลายๆคนมี
ประสบการณ์การท าบญัชีดว้ยมือ ทั้งท  าในกระดาษท าและท า
ดว้ยคอมพิวเตอร์ เม่ือมาใชโ้ปรแกรมสารสนเทศทางการบญัชี

แลว้ ก็ยงัติดบทบาทเดิมๆของนักบญัชี ทั้งท่ีความเป็นจริงควร
ปรับเปล่ียนบทบาทจากผูท้  าบัญชี มาเป็นผูค้วบคุมและใช้
ประโยชน์จากระบบมากกว่า โดยการเป็นผูคี้ยข์อ้มูลรายการคา้
เข้าไปในระบบโปรแกรมสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือให้
โปรแกรมประมวลผูร้ายการคา้ออกมาเป็นรายงานทางการเงิน
เพ่ือลดภาระและขั้นตอนการท างานจากเดิมท่ีใชก้ารท าบญัชี
ด้วยมือเพราะฉะนั้ นนักบัญชีรุ่นใหม่มีบทบาทในการใช้
สารสนเทศมาก เม่ือเปรียบเทียบกบันกับญัชีรุ่นก่อน  
 
สรุปผล 
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นักบญัชีรุ่น
ใหม่กับการใช้ส ารสนเทศทางการบัญ ชีในยุค ปัจ จุบัน 
สารสนเทศมีความส าคญักบันักบญัชีมากเพ่ือช่วยให้นักบญัชี
ไดป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง
ได้ ซ่ึงการปฏิบัติงานของนักบัญชีรุ่นใหม่กับรุ่นในอดีตมี
หน้าท่ีรับผิดชอบเหมือนกนั แต่กระบวนการท างานท่ีแตกต่าง
กนั นักบญัชีสมยัก่อนใชก้ารท างานหรือการปฏิบติังานการท า
บญัชีดว้ยมือ ซ่ึงจะเสียเวลาในการท างานเป็นจ านวนมาก แต่
ในยุคสมัยเปล่ียนไป นักบัญ ชี รุ่นใหม่ได้มีการน าระบบ
สารสนเทศหรือโปรแกรมทางการบญัชีมาช่วยเหลือในการ
ท างาน และยงัเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลอ่ืนๆไดเ้ป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงสรุปคุณสมบติัของนกับญัชีรุ่นใหม่ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ความสามารถของนกับญัชี นกับญัชีรุ่น 
ใหม่จะต้องมีการพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองได้
ตลอดเวลา มีการเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ทางด้านการบญัชีโดย
การหาความรู้ใหม่หรือเข้ารับสัมมนา นักบญัชีต้องมีความรู้
ทางดา้นบญัชีท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพของนกับญัชีรุ่นใหม่ นกั 
บญัชีรุ่นใหม่ตอ้งให้ความส าคญักบัหลกัของ ความถูกตอ้งใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง สร้างจิตรส านึกในการรู้จัก 
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมเป็นอย่างดี ปฏิบัติงาน
ทางดา้นการบญัชีดว้ยความซ่ือสัตย ์มีมาตรฐานในการท างาน 

3. การวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหาของนกับญัชี 
รุ่นใหม่ นักบญัชีรุ่นใหม่ตอ้งรู้จกัการแกไ้ขปัญหา ท่ีไดเ้ผชิญ 
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยใชห้ลกัพ้ืนฐานของ เหตุและผล คุณธรรม 
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จริยธรรม ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีไดเ้ผชิญอยู่ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทนัต่อเวลา สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

4. การเพ่ิมทกัษะดา้นภาษีของนกับญัชีรุ่นใหม่ นกั 
บญัชีรุ่นใหม่ต้องมีการพฒันาทกัษะด้านภาษาเป็นอย่างดี ซ่ึง
ภาษาท่ีเป็นสากล คือ ภาษาอังกฤษ ตอ้งมีการทกัษะด้านการ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

5. การเพ่ิมทกัษะดา้นการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของนกับญัชีรุ่นใหม่ นักบญัชีรุ่นใหม่ตอ้งสามารถประยกุต์ใช้
โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Word processor, 
Excel, Power Point ไดเ้ป็นอย่างดี ร่วมไปถึงการพฒันาเรียนรู้
โปรแกรมดา้นการบญัชีอ่ืนๆ เพราะในยคุสมยัปัจจุบนัไดมี้การ
น าโปรแกรมทางการบญัชีมาใชอ้ย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการ
ลดเวลาในการปฏิบติังานของนักบญัชี ร่วมไปถึงประหยดัใน
การจา้งแรงงานท่ีไม่จ าเป็น 

บทบาทของนักบัญชีในการใช้ระบบสาสนเทศ
ทางการบญัชี ประกอบดว้ย 2 บทบาท คือ 

1. บทบาทของนกับญัชีรุ่นใหม่ ในการเตรียม 
ระบบสารสนเทศของนักบญัชี ในการเตรียมระบบสารสนเทศ
ของนักบญัชี นักบญัชีต้องจัดหาโปรแกรมสารสนเทศ หรือ
โปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์ร(ERP) 

2. บทบาทของนกับญัชีรุ่นใหม่ ในการใชร้ะบบ 
สารสนเทศของนกับญัชี 
 จะเห็นไดว้่า ถึงเวลาแล้วท่ีนักบญัชีต้องปรับตัว หา
ความรู้ เพ่ือทกัษะให้กบัตวัเอง ปรับรูปแบบการท างานให้ทนั
ต่อสมยัและเหตุการณ์ในโลกในปัจจุบนั  

เน่ืองดว้ยวิชาชีพของนักบญัชีตอ้งมีการพฒันาความ
รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น นักบญัชีมีการเรียนรู้ และเขา้ร่วม
สัมมนาในการเพ่ิมทักษะวิชาชีพของตนเอง รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใชส้ารสนเทศทางการบญัชี มีการเรียนรู้เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทุกๆด้าน เพ่ือให้นักบัญชีรุ่นใหม่ในยุคสมัยทันต่อ
เหตุการณ์และทนัสมยัต่อธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากใน
การอดีต 

นักบัญ ชี รุ่นใหม่ต้องปรับทัศนคติ ท่ีมี ต่อระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีว่าเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีเข้ามาช่วย

อ านวยความสะดวกต่อการท างานและบทบาทของนักบญัชี 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเข้ามาทดแทนนักบัญชีได้ และนักบัญชีต้อง
พยายามเรียนรู้ระบบการท างานและระบบการใช้งานของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนกับญัชีเอง 
เอกสารอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยแนวทางการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ

การจ าหน่ายหน้ีสูญของกลุ่มอสังหาริมทรัพยก์รณีศึกษา: 
บริษัทตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่าย
หน้ีสูญของกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญ เพ่ือจัดท า
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั งบ
การเงินรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของ
กลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นบริษทัตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย
โด ยก าห น ด ข น าด ข อ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งคั ด เลื อ ก แบ บ
สะดวก  (Simple random sampling)และด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลจ านวน 9บริษัทท่ีมียอดขายสูงสุดส าหรับไตรมาสท่ี  3 
ของปี 2559  

ผลการศึกษาปรากฏว่าแนวทางการคิดค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญ จากการวิจยัพบว่า  บริษทั 
1 ใชแ้นวทางการคิดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ี
สูญโดยวิธีตดัจ าหน่ายโดยตรง  บริษทั 2 และบริษัท 6 – 9 ใช้
แนวทางการคิดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญ
โดยวิธีตั้งค่าเผื่อ  ค  านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ี(ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน) ส่วนบริษทั 3 – 5 ใชแ้นวทางการคิดค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญโดยไม่มีการคิดค่าเผือ่ 

ค าส าคญั :ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญ, กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย,์ บริษทัตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
 

Abstract 
 This research on Guideline study on allowance for 
doubtful accounts and bad debt written-off Real Estate 
institution: Case Study of Listed Companies in Thailand aims 
to study management method on good allowance for doubtful 
accounts and bad debt written-off. In order to create suitable 
management model under allowance for doubtful accounts 
and bad debt written-off. The sample group used in this 
research was consisted of 9 real estate listed companies in 
Thailand. 

The results showed that listed companies had 
different management guidelines and could be concluded as 
follows: The company No.1 uses allowance for doubtful 
accounts and bad debt written-off, the direct write-off method 
,The company No.2, 6 and 9 use allowance for doubtful 
accounts and bad debt written-off. The company No.3, 4 and 
5 allowance for doubtful accounts and bad debt written-off  
by have no value. 
Keywords: allowance for doubtful accounts and bad debt 
written-off, The real estate, listed company  
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บทน า 
ในการจดัท าและน าเสนองบการเงินการรับรู้รายการ

เป็นองค์ประกอบของงบการเงินจะต้องเป็นไปตามหลักการ
รับรู้และการวดัมูลค่ารายการบญัชีเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
งบการเงินมีความเช่ือถือได้ ซ่ึ งจะเป็นประโยชน์ ต่อการ
ตดัสินใจอย่างไรก็ตามการวดัมูลค่ารายการบญัชีในบางกรณี
ต้องอาศยัการประมาณค่าในการวดัมูลค่าอันเป็นผลมาจาก
แนวคิดทางทฤษฏีการบัญชีเก่ียวกับการวดัก าไรของธุรกิจ
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานการบญัชีก าหนดแนวทางการ
ประมาณค่ารายการทางบญัชี[1] เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  ซ่ึงในสภาพความเป็น
จริงทางธุรกิจ  ลูกหน้ีส่วนใหญ่จะช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนด  แต่มี
ลูกหน้ีบางรายไม่ช าระหน้ี  และในทางปฏิบติัไม่สามารถระบุ
ไดแ้น่ชดัว่าลูกหน้ีบางรายใดจะไม่สามารถช าระหน้ีไดจ้นกว่า
จะถึงก าหนดช าระหรือไดมี้การทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้  ท  าให้
มูลค่าของลูกหน้ีท่ีจะแสดงในงบการเงินมีจ านวนสูงกว่าความ
เป็นจริง ซ่ึงลูกหน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหน้ีอ่ืน โดยลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่าสินคา้หรือ
บริการของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติ  
แต่ลูกหน้ีอ่ืนเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการเช่น เงินให้กูย้มืแก่กรรมการและลูกจา้ง 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงการประมาณ
จ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ได้ข้ึนจ านวนหน่ึงซ่ึงกันไวใ้น
ลักษณะของบัญชีปรับมูลค่าคือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
น าไปหักลดบญัชีลูกหน้ีเพ่ือแสดงมูลค่าสุทธิท่ีใกลเ้คียงความ
เป็นจริงการประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดเ้พ่ือ
ไม่ให้ลูกหน้ีในงบดุลมีมูลค่าสูงเกินไป  มีวิธีปฏิบติัทัว่ไป 2 วิธี 
คือ 

1. ไม่บนัทึกรายการจนกว่าในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี
ลูกหน้ีสูญจริงวิธีน้ีเรียกว่า วิธีตดัจ  าหน่ายโดยตรง   

2. ประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดว้ิธีน้ี
เรียกว่า วิธีตั้งค่าเผือ่ วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ มีดงัน้ี 

1.ค านวณเป็นร้อยละของยอดขาย 

2.ค านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ีโดยวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมากิจการจะสามารถประมาณอตัราร้อยละ
ของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ไดต่้อยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งดงัน้ี 

ประเด็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กรณีศึกษา: บริษทัตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยจึงมีข้ึนเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่าย
ห น้ี สูญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์ชแ้นวทางปฏิบติัดา้นใดและ
จัดท าเป็นต้นแบบการตั้ งค่าเผื่อห น้ีสงสัยจะสูญและการ
จ าหน่ายหน้ีสูญท่ีเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

และการจ าหน่ายหน้ีสูญของบริษทักลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่
ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย 
 

แนวคดิทฤษฎีกรอบแนวคดิ 
แนวคดิเกีย่วกบัการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสัยจะสูญ

และหน้ีสูญได้มีการเปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบบัมาตรฐานจาก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เป็นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
101[3] โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระแต่อย่างไรใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้วางแนวปฏิบัติในเร่ืองการ
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญให้เจา้หนา้ท่ีบญัชีได้
ยึดถือปฏิบติัโดยกล่าวไวว้่าในสภาพความเป็นจริงแมลู้กหน้ี
ส่วนใหญ่จะช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดและในทางปฏิบัติแล้ว
กิจการไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าลูกหน้ีรายใดจะไม่ช าระหน้ี
จนกว่าจะครบก าหนดช าระหน้ีดังนั้ นกิจการควรมีการตั้ ง
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญในบญัชีและตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญเพ่ือเป็นบญัชีปรับมูลค่าลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บจริงเพ่ือให้
งบการเงินแสดงมูลค่าลูกหน้ีสุทธิท่ีใกล้เคียงความเป็นท าให้
มูลค่าของลูกหน้ีท่ีจะแสดงในงบการเงินมีจ านวนสูงกว่าความ
เป็นจริงซ่ึงลูกหน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหน้ีอ่ืนโดยลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่าสินคา้หรือ

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

453



 
 

บริการของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติแต่
ลูกหน้ีอ่ืนเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการเช่น เงินให้กูย้มืแก่กรรมการและลูกจา้ง 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงการประมาณ
จ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ได้ข้ึนจ านวนหน่ึงซ่ึงกันไวใ้น
ลักษณะของบัญชีปรับมูลค่าคือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
น าไปหักลดบญัชีลูกหน้ีเพ่ือแสดงมูลค่าสุทธิท่ีใกลเ้คียงความ
เป็นจริงการประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดเ้พ่ือ
ไม่ให้ลูกหน้ีในงบดุลมีมูลค่าสูงเกินไป  มีวิธีปฏิบติัทัว่ไป 2 วิธี 
คือ 

1. ไม่บนัทึกรายการจนกว่าในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี
ลูกหน้ีสูญจริงจึงบนัทึกเป็นผลเสียหายในรอบระยะเวลาบญัชี
นั้นโดยการเดบิตบญัชีหน้ีสูญซ่ึงเป็นบญัชีค่าใชจ่้ายและเครดิต
บญัชีลูกหน้ีวิธีน้ีเรียกว่าวิธีตัดจ าหน่ายโดยตรงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ี
ง่ายและสะดวกแต่ไม่เป็นท่ียอมรับเวน้แต่ว่าหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บ
ไม่ไดมี้จ านวนท่ีไม่มีนยัส าคญั 

2.  โดยค านวณจากยอดขายหรือจากยอดลูกหน้ี  แลว้
บนัทึกจ านวนท่ีประมาณข้ึน โดยการเดบิตบญัชีหน้ีสงสัยจะ
สูญ  ซ่ึงเป็นบญัชีค่าใช้จ่ายและเครดิตบญัชีปรัยมูลค่าลูกหน้ี 
คือ บญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  รายการน้ีท าในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีบนัทึกการขาย  วิธีน้ีเรียกว่า วิธีตั้ งค่าเผื่อ วิธีน้ีเป็นไป
ตามหลักการบญัชีว่าด้วยการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัรายได้
ของรอบระยะเวลาบัญชีและบัญชีลูกหน้ี  ณ วัน ส้ินรอบ
ระยะเวฃาบัญชี  ท  าให้แสดงมูลค่าใกล้เคียงความเป็นจริง  
แม้ว่าจะต้องมีการประมาณจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญ  การ
ประมาณการอาจจะท าไดโ้ดยอาสัยประสบการณืท่ีผ่านมาใน
อดีต  สภาพการตลาดในปัจจุบนัและการวิเคราะห์ยอดลูกหน้ี
คา้งช าระ  วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  มีดงัน้ี 

1.ค านวณเป็นร้อยละของยอดขาย 
1.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวมโดยถือว่า

การขายเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดลูกหน้ีและอตัราส่วนการขาย
สัมพนัธ์กบัจ านวนหน้ีท่ีเก็บไม่ได ้

1.2 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายเช่ือโดยถือว่าการ
ขายเช่ือสัมพันธ์โดยตรงกับลูกหน้ีส่วนการขายสดไม่ได้
ก่อให้เกิดลูกหน้ีแต่อยา่งใด 

2.ค านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ีโดยวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมากิจการจะสามารถประมาณอตัราร้อยละ
ของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ไดต่้อยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งดงัน้ี 

2.1ค านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ีโดยถืออัตราส่วน
ของจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีทั้งหมดจะคงท่ี 

2.2 ค านวณโดยจดักลุ่มลูกหน้ีจ าแนกตามอายขุองหน้ี
ท่ีค้างช าระลูกหน้ีกลุ่มท่ีค้างช าระนานจะน ามาค านวนหา
จ านวนหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยอตัราร้อยละท่ีสูงกว่าหน้ีท่ีเร่ิมคา้ง
ช าระ 

ส่วนการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญเม่ือมีการทวงถามหน้ีจาก
ลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้ลูกหน้ีก็ยงัไม่ช าระหน้ีและกิจการได้มี
การด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรแลว้
ให้กิจการตดัตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญโดยเดบิตบญัชีหน้ีสูญ
และเครดิตบญัชีลูกหน้ีและในขณะเดียวกนัก็ให้ลดจ านวนค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยจ านวนเดียวกันโดยเดบิตบญัชีค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญและเครดิตหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสัยจะสูญ
และหน้ีสูญได้มีการเปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบบัมาตรฐานจาก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เป็นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
101 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระแต่อย่างไรใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้วางแนวปฏิบัติในเร่ืองการ
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญให้เจา้หนา้ท่ีบญัชีได้
ยึดถือปฏิบติัโดยกล่าวไวว้่าในสภาพความเป็นจริงแมลู้กหน้ี
ส่วนใหญ่จะช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดและในทางปฏิบัติแล้ว
กิจการไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าลูกหน้ีรายใดจะไม่ช าระหน้ี
จนกว่าจะครบก าหนดช าระหน้ีดังนั้ นกิจการควรมีการตั้ ง
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญในบญัชีและตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญเพ่ือเป็นบญัชีปรับมูลค่าลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บจริงเพ่ือให้
งบการเงินแสดงมูลค่าลูกหน้ีสุทธิท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงตาม
หลกัการบญัชีวิธีการตั้งประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเป็นท่ี
นิยมมี 3 วิธีคือ 1) วิธีประมาณโดยการค านวณเป็นร้อยละของ
ยอดขาย 2) วิธีประมาณโดยค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี 
3) ค านวณโดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละรายโดยบนัทึกบญัชีเดบิต
หน้ีสงสัยจะสูญเครดิตค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงเป็นบัญชี
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ค่าใช้จ่ายในงบการเงินของกิจการและเม่ือกิจการได้ติดตาม
ทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแล้วลูกหน้ีก็ยงัไม่ช าระถ้า
กิจการได้ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้วกิจการก็
สามารถตัดจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญและเป็นรายจ่ายในทางภาษี
อากรไดแ้ต่ถา้ยงัปฏิบติัไม่ครบหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรก็เป็น
รายจ่ายทางกฎหมายภาษีอากรไม่ได้กิจการก็ต้องบวกกลับ
รายจ่ายหน้ีสูญทางบญัชีเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร[5]  
 ประวตัคิวามเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดทุนไทยยุคใหม่ไดก่้อตั้งเพ่ือรองรับการเติบโต
และส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยมีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  1 (พ .ศ . 2504 - 2509) 
ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2510 - 2514) ท่ีเน้นให้มีแหล่งระดมเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการ
พฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได้เสนอให้มี
การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก[2] 
พฒันาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้ นสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ยคุ คือ  1. การจดัตั้งตลาดหุ้นของไทยเร่ิมข้ึนใน
เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2505 ในรูปห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดยในปี
ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัและเปล่ียนช่ือเป็น "ตลาด
หุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) แต่ก็ไม่ได้รับความ
สนใจมากนัก 2. การจัดตั้ งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความส าเร็จ แต่
แนวความคิดเก่ียวกับการจัดตั้ งตลาดหลักทรัพยท่ี์มีระบบ
ระเบียบและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้ นได้รับ
ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) จึง
ไดเ้สนอแผนการจดัตั้ งตลาดทุนดงักล่าวข้ึนเป็นคร้ังแรกโดย
ให้มีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกและมาตรการส าหรับการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสม 

 
 
 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 
 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 
 
 
 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจัยแนวทางการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
การจ าหน่ายหน้ีสูญกรณีศึกษา: บริษัทตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทยเพ่ือศึกษาวิธีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการ
จ าหน่ายหน้ีสูญของบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทยเพ่ือจดัท าเป็นต้นแบบการแนวทางการตั้ งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญท่ีเหมาะสมสามารถ
พิจารณาการวิจยัเอกสารโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยศึกษา
และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง จากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร หนงัสือ รายงานการศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้มูลทางสถิติ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
ข้อ มูลจาก Website ต่างๆ  และข้อ มูลงบการเงินตั้ งแต่  1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  2558 จากเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบดว้ย นโยบายการบญัชีการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของบริษทัในกลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 9บริษทั 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1.เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการรวบรมขอ้มูลคือตวัผูว้ิจยั
เป็นหลกั 

2.เคร่ืองมืออ่ืนๆไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
หนังสือ รายงานการศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทางสถิติ 
จากทั้ งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลจาก 
Website ต่าง ๆ และข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 

แนวทางการคดิค่าเผ่ือ
หนีส้งสัยจะสูญและการ

จ าหน่ายหนีสู้ญ 

ต้นแบบการแนวทางการคดิ
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและ
การจ าหน่ายหนีสู้ญที่

เหมาะสม 

การวิจยัเอกสาร  
(Documentary research) 

ขั้นตอนเชิงสาเหตุ 
INPUT 

ผลท่ีไดรั้บ 
OUTPUT 

กระบวนการ 
PROCESS 
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ธนัวาคม 2558 จากเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ผลการวจิัย 

แนวทางการคิดค่าเผื่อห น้ีสงสัยจะสูญและการ
จ าหน่ายหน้ีสูญจากการวิจยัพบว่า  บริษทั 1 ใชแ้นวทางการคิด
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญ โดยวิธีตัด
จ าหน่ายโดยตรง  บริษทั 2 และบริษทั 6 – 9 ใชแ้นวทางการคิด
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญโดยวิธีตั้งค่าเผื่อ  
ค  านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ี(ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน) 
ส่วนบริษทั 3– 5 ใชแ้นวทางการคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
การจ าหน่ายหน้ีสูญโดยไม่มีการคิดค่าเผือ่ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการแนวทางการคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
และการจ าหน่ายหน้ีสูญของบริษทักลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่
ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย 

บริษทั
ที่ 

การคิดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญของ
บริษทักลุ่มอสังหาริมทรัพยท์ี่อยู่ในตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศไทย 

1 ไม่มีการคิดค่าเผือ่และตดัจ าหน่ายหน้ีสูญโดยตรง 

2 
การคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญโดย
วิธีตั้งค่าเผื่อ  ค  านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ี(ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ีอื่น) 

3 
ใชแ้นวทางการคิดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่าย
หน้ีสูญโดยไม่มีการคิดค่าเผือ่ 

4 
5 
6 

การคิดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญโดย
วธีิตั้งค่าเผือ่  ค  านวณเป็นร้อยละของลกูหน้ี(ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอืน่) 

7 
8 
9 

 

สรุป 
 ในการท่ีจะจัดท าเป็นต้นแบบจากการท่ีผูว้ิจัยได้
ด าเนินการศึกษาบริษัทตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
สามารถสรุปเป็นตน้แบบท่ีเหมาะสม ไดด้งัน้ี การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท บริษทัย่อย และบริษัทร่วม สามารถจ าแนกได ้คือ  
1. ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ไดแ้ก่ ธุรกิจขายบา้น

พร้อมท่ีดิน และธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  2. ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคาร
ส านกังานให้เช่า  3. ธุรกิจรับจา้งบริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า 
ไดแ้ก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต ์อาคารส านักงานให้เช่า และบา้น
ท่ีพกัอาศยัให้เช่า  และ 4. ธุรกิจการลงทุน บริษทัไดล้งทุนโดย
ทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษทัย่อยของบริษัท และกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยต่์างๆ  โดยมีลูกค้ารายย่อยจ านวนมาก  
บริษทัใหญ่จึงลงทุนผ่านบริษทัยอ่ย  แนวทางการคิดค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญและการจ าหน่ายหน้ีสูญท่ีเหมาะสมคือ โดยวิธีตั้ง
ค่าเผือ่  ค  านวณเป็นร้อยละของลูกหน้ี(ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืน)โดยมีการแบ่งอายหุน้ีตามระยะเวลาท่ีคา้งช าระตามตาราง 
 
ตารางที่ 2 แสดงอายุหน้ีของลูกหน้ีตามอายุหน้ีคงคา้งนับจาก
วนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ลูกหน้ีการคา้ 
อายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
คา้งช าระ ไม่เกิน 3 เดือน 

3 - 6 เดือน 
6 - 12 เดือน 
มากกวา่ 12 เดือน 

 
ทั้ งน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์พบว่า 
ธนาคารพาณิชย ์7 แห่งมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญปรับตัวลดลง 
ธนาคารพาณิชย ์8 แห่งมีเงินให้สินเช่ือขยายตวัสูงข้ึน ธนาคาร 
พาณิชย ์10 แห่งตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสูงกว่าเกณฑข์ั้นต ่าท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงช้ีไดว้่าธนาคารตั้งส ารอง
เพ่ิมข้ึนตามหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้วยความระมดัระวัง
เพ่ือให้เพียงพอรองรับความเสียหายจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้ธนาคารส่วนใหญ่ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามประเภท
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย และลูกหน้ี
จดัชั้นสงสัยจะสูญ (ตารางท่ี 3)ซ่ึงช้ีไดว้่าธนาคารไดด้  าเนินการ
เร่งลดปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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ตารางที่ 3 แสดงการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ าแนกตาม
ประเภทการจดัชั้นลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ในปี พ.ศ. 2549 และ 
ปี พ.ศ. 2550 
ประเภทการจดัชั้น 
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

อัตราร้อยละที่ต้องตั้ งตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 100 
ที่มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1]ตวพรรณมัน่ศกัด์ิและน่ิมนวลวิเศษสรรพ ์(2013).  

 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบัญชีการประมาณ
การทางบัญชีกับผลต่างภาษีเงินได้นิติบุคคล  : กรณี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: คณะบญัชีมหาวิทยาลยัรังสิต. 

[2]ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559 .คน้เม่ือ 12-12-
2559. ออนไลน ์http://www.set.or.th) 
[3]สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์.(2549) 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ
และหน้ีสูญ (ฉบบัท่ี 11 เดิม). คน้เม่ือ 12-12-
2559.http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac
=article&Id=539609025 

[4]อรฤดี ศรีธราพิพฒัน์. (2554). เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและ 
คุณภาพก าไรของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย .วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2554.    

[5]อรวรรณวานิชาชีวะ. (2556). ความแตกต่างในการจ าหน่าย
หนี ้สูญตามหลักการบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษี
อากร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการ
บริหารธุรกิจปี ท่ี  3 ฉบับท่ี  4 (ตุลาคม  –ธันวาคม 
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การน าเทคโนโลยี eXtensible Business Reporting Language (XBRL) มาใช้ในประเทศไทย 

Adoption of XBRL in Thailand 

 

ณฐา ธรเจริญกุล1 

 
1สาขาวชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก  

298 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-27447356 

E-mail : natha@southeast.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ 
     เทคโนโลยี XBRL เป็นนวตักรรมใหม่ในทางบญัชี 
ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการจดัท ารายงานทางการเงิน ท่ีน าเสนอ
ต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน า
เทคโนโลยี XBRL มาใชใ้นการน าส่งงบการเงินของนิติบุคคล
ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่เน่ืองจากประเทศไทยมี
รูปแบบธุรกิจและการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใชใ้นการรายงานทางการเงิน มีความแตกต่างกนั จึงเป็นผลให้
การรายงานทางการเงินให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้ นอาจ
เป็นไปไดย้าก จากการศึกษาถึงการน าเทคโนโลย ีXBRL ของ
แต่ละประเทศ พบปัญหาหลายประการเก่ียวกบัการการน ามา
ประยกุตใ์ช ้เช่น การเพ่ิมกระบวนการปฏิบติังานของนักบญัชี 
นักบัญชีไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีเพียงพอในการจัดท างบ
การเงินโดยใชเ้ทคโนโลย ีXBRL 
 

ค าส าคญั : เทคโนโลย ีXBRL, รายงานทางการเงิน 

 

Abstract  
         The eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL), new accounting innovation, has played an important 
role in the preparation and officially submission of financial 
statement to the tax revenue department in several countries. 

In order to improve quality of financial report, the Thai 
revenue department has recently required all business 
enterprises in Thailand to submit their financial statement 
through XBRL system. However, due to differences in 
business pattern, financial statements of different businesses 
should be recorded and reported differently. As a result, 
single accounting pattern and format cannot be applied for 
implementing XBRL system. Previous studies have reported 
several problems concerning on implementing and complying 
XBRL in several countries such as increasing the 
accountant’s operational processes. The accountants is 
lacking of sufficient knowledge the prepare a financial 
statement using XBRL  
 
Keywords :  eXtensible Business Reporting Language  
                    (XBRL), Financial statement 
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1. บทน า 
       XBRL (eXtensible Business Reporting Language: 
XBRL) เป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ขอ้มูลทางธุรกิจ เพ่ือแสดงผลขอ้มูล ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
มีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการพฒันามาจาก XML (eXtensible Markup 
Language: XML) เพ่ื อ ใช้ในก ารราย งาน ท าง ธุ ร กิ จท าง
อิ เล็กทรอ นิก ส์  [1] โดย XBRL International Inc., ซ่ึ ง เป็น
องค์กรท่ีมีการรวมตวัขององค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัก าไรทัว่โลก ท า
หนา้ท่ีในการควบคุมการใชแ้ละปรับปรุงภาษา การให้ค านิยาม
ในรหัสรายการทางบญัชี (Taxonomy) ของแต่ละประเทศท่ีมี
ความแตกต่างกันในด้านข้อก าหนด มาตรฐานทางการบญัชี
และการด าเนินงาน ซ่ึงการน า XBRL มาใชก้บัการรายงานทาง
การเงิน ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี หรือองค์กร ในการ
รายงานขอ้มูลทางธุรกิจ [2] 
     XBRL ไดมี้การน ามาประยุกต์ใชก้บัรายงานทางการ
เงินในปีค.ศ. 1998 โดย Charles Hoffman ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีแนวความคิดเก่ียวกบั
การท ารายงานทางบญัชีโดยใชร้หัสรายการทางบญัชี เหมือน
สินคา้ท่ีมี Barcode ท่ีสามารถค านวณค่าสินคา้หรือเช็คสต็อก
สินคา้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย  า ซ่ึงหากร้านค้าใดมีการน า 
Barcode มาใช้จะท าให้มีความสะดวกในการค านวณราคา
สินค้าไม่ให้ผิดพลาด การรายงานทางการเงินก็เช่นเดียวกัน 
หากมีการจดัท ารหัสรายการทางบญัชี เพ่ือส่ือสารให้ทุกคนได้
เขา้ใจตรงกนัว่าเป็นบญัชีทางการเงินใด ทราบขอ้มูลเหมือนกนั 
ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินไดอ้ย่างรวดเร็ว
และแม่นย  า ท  าให้งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินท่ีมี
คุณภาพและลดต้นทุนในด้านการจัดเก็บข้อมูล การท างานท่ี
ซ ้ าซอ้น สามารถเผยแพร่ขอ้มูลในคร้ังเดียวและน ามาใชใ้หม่ได้
หลายคร้ัง [3] ท าให้กระบวนการของการปฏิบติังานในด้าน
การจดัท ารายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพและเสียค่าใชจ่้าย
ในการจดัท านอ้ยลง [4] 
     การน าเทคโนโลยี XBRL มาประยุกต์ใชก้ับรายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจ
ทางธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้วลาในการจดัท าและการลงทุนมาก ในการ
น าเสนอรายงานและเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์ขององค์กรท่ี

จ าเป็นในการตัดสินใจ ผ่านการใช้งานของซอฟต์แวร์หรือ
ระบบท่ีมีความยืดหยุ่น ท าให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน ขจัดความซ ้ าซ้อนท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมข้อมูล 
[5][6][7] อีกทั้ งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจได้ในเวลา
เดียวกัน [3] เป็นการลดต้นทุนในการจัดท าและเผยแพร่
รายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4][3][8] ท  าให้
รายงานทางการเงินเป็นขอ้มูลทางธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและ
น่าเช่ือถือ  [7][9] ถึงแม้เทคโนโลยี XBRL จะมีประโยชน์
หลากหลาย แต่การน ามาประยุกต์ใชน้ั้ นอาจมีข้อผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น การจัดท ารหัสรายการทางบัญชีท่ีไม่
ครอบคลุม การเขา้กนัไดข้องขอ้มูล การเพ่ิมหรือขยายขอบเขต
งาน และการตรวจสอบขอ้มูล [10] รหัสรายการทางบญัชีไม่ได้
เป็นตัวแทนท่ี ดีของหลักการบัญ ชี ท่ี รับรองทั่วไป [11] 
นอกจากน้ีผู ้ใช้งานจะต้องมีความรู้และความเข้าใจของ
กระบวนการท างานของ XBRL [12] 

 
2. การน าเทคโนโลย ีXBRL มาประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    สห รัฐอ เม ริกาเป็นประเทศแรก ท่ี ริ เ ร่ิมการน า
เทคโนโลยี XBRL มาใชก้บัรายงานทางการเงิน ของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา โดยก าหนด
รหัสรายการทางบญัชีให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป (GAAP) จากการน าส่งขอ้มูลทางการเงินในปี ค.ศ. 
2013 พบว่ากิจการท่ีมีการน าส่งงบการเงินด้วยเทคโนโลย ี
XBRL สามารถลดตน้ทุนในการบริหารงานได ้[13] 

ประเทศสเปน 

       ในปีค.ศ. 2005 ธนาคารกลางของประเทศสเปน 

Bank of Spain ไดมี้การน าเทคโนโลย ีXBRL มาใชก้บัสถาบนั

การเงิน ในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้มีประสิทธ์ิภาพ

มากยิง่ข้ึน โดยไดมี้การศึกษาและพฒันารหัสรายการทางบญัชี 

และการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งสถาบนัการเงินและบริษทั 

[13] 
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ประเทศญีปุ่่น 

       ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การน าเทคโนโลย ีXBRL มาใชก้บั

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียว Tokyo Stock 

Exchange (TSE)และการธนาคารแห่งประเทศญ่ีปุ่น Bank of 

Japan (BOJ) [14][15] เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทาง

การเงิน ลดตน้ทุนทางการตรวจสอบขอ้มูล ท าใหร้ายงาน

ทางการเงินมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จใน

การน าเทคโนโลย ี XBRL มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น คือ

การไดค้  าแนะน าและการช่วยเหลือขอ้มูลกบัผูใ้ชง้าน ในส่วน

ของรหัสรายการทางบญัชีให้ครอบคลุม ถูกตอ้งและง่ายต่อการ

ใชง้าน โดยขั้นตอนในการน ามาใชน้ั้นจะตอ้งง่ายต่อการใชง้าน 

อีกทั้งตอ้งมีความเขา้ใจกบักระบวนการรายงาน[16]  

ประเทศจีน 

            ประเทศจีนไดมี้การน าเทคโนโลย ี XBRL มาใชใ้นปี 

พ.ศ. 2004 ส าหรับสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้Shanghai Stock Exchange (SSE)และ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ฉินเจ่ิน Shenzhen Stock Exchange [17] มี

การก าหนดรหัสรายการทางบญัชีตาม Chinese Accounting 

Standard (CAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ International Financial Reporting Standard (IFRS) 

[18] เพ่ือช่วยในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิก ท าให้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้นัต่อ

เวลา เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยได ้ สร้างความโปร่งใสให้กบั

ขอ้มูล ท าให้รายงานทางการเงินเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ อีกทั้ง

ลดตน้ทุนตวัแทนได ้

ประเทศสิงคโปร์ 

        หน่วยงานก ากับดูแลกิจการธุรกิจและบัญ ชีรับ

อ นุ ญ า ต  Accounting and Corporate Regulatory Authority 

(ACRA)ได้บงัคับให้บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีจ  านวน 

50,000 บริษทั น าส่งงบการเงินในรูปแบบ XBRL เช่น ธนาคาร

และการประกันภัย สถาบันการเงิน โดยมีแนวคิดในการน า

เทคโนโลยี XBRL เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ท าให้

รายงานมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เป็นการอ านวยความสะดวก

ในการน าส่งงบการเงินแบบครบวงจร ส าหรับธุรกิจ เพ่ือให้

การก ากับดูแลธุรกิจน่าเช่ือ ถือ  ซ่ึ งประเทศสิงคโปร์ได้

ท  าการศึกษาถึงการน า XBRL มาประยุกต์ใช้ และได้มีการ

จดัตั้งคณะกรรมการจดัท าข้ึน โดยมีการออกแบบรหัสรายการ

ทางบญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศสิงคโปร์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยมีการบงัคบัใชจ้ริงในปี ค.ศ. 2007  [19] 

ประเทศมาเลเซีย 

      ประเทศมาเลเซีย มีการน าเทคโนโลย ี XBRL มา

บงัคบัใชก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเลือก

บริษทัน าร่องจ านวน 100 บริษทั ในปี ค.ศ. 2010 และเร่ิม

บงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 2014 โดยหน่วยงาน Companies 

Commission of Malaysia (CCM) [20] แบ่งบริษทัท่ีมีการ

รายงานทางการเงินตาม Malaysia Financial Reporting 

Standards (MFRS) จ  านวน 600 บริษทั และบริษทัท่ีมีการ

รายงานทางการเงินตาม Private Entity Reporting Standard in 

Malaysia (PERS) จ  านวน 499 บริษทั   ซ่ึงแนวคิดในการน า

เทคโนโลย ี XBRL มาบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงิน เพ่ือลด

ค่าใชจ่้าย ลดระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลและการจดัท างบ

การเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงานก ากบัดูแล ท าให้ขอ้มูลทางการเงินมีความ

ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งสามารถตรวจสอบไดท้นั

ต่อเวลาและลดขอ้ผดิพลาดในการค านวณได ้ ซ่ึงถือเป็นการ

อ านวยความสะดวกให้กบันกัลงทุนในการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

รายงานทางการเงิน ท่ีช่วยในการตดัสินใจ สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลได ้
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3. การน าเทคโนโลย ีXBRL มาใช้ในประเทศไทย  

        ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยี XBRL 

มาใชใ้นกลางปีค.ศ. 2007 เป็นโครงการ XBRL น าร่อง (XBRL 

Pilot Project) ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้กับ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และ

ส านกังานบญัชีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการลดขั้นตอน

ในการจัดท า การจัดเก็บ รายงานทางการเงินให้เป็นรายงาน

ทางการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยในช่วงแรกมีการ

แต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือศึกษาและประเมินผลการใช้งาน  

จากนั้ นท าการร่างรหัสรายการบญัชี ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือ

จาก XBRL International ในการจดัท าและให้ค าแนะน า ในปี 

2013 ได้จัดหาและเลือกบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเข้าร่วมโครงการน าร่อง e-

Filling (Pilot Implementation) จ านวน 370 บริษัท มีการแบ่ง

ตามประเภทธุรกิจ และใช้ในปีค.ศ. 2016 กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ ไดก้  าหนดให้นิติบุคคลในประเทศไทยน าส่งงบการเงิน

ดว้ยเทคโนโลย ีXBRL ในระบบ e-Filling  ท่ีมีการก าหนดรหัส

รายการทางบญัชีตามความแตกต่างกันของการรายงานทาง

การเงินของนิติบุคคลแต่ละประเภท ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตารางที ่1 : ความแตกต่างในการรายงานทางการเงินของ 
นิติบุคคลในประเทศไทย  
ประเภทนิติ
บุคคล 

การรายงาน
ทางการเงิน
ตาม TFRS 

การรายงาน
ทางการเงิน
ตาม TFRS 
for NPAEs 

การรายงาน
ทางการเงิน
ตาม TFRS 
for SMEs 

ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน / 
กิจการร่วม
คา้ 

เป็นนิติ
บุคคลท่ีมี
รายการคา้
หรือมีการ
ด าเนินงานท่ี
ซบัซอ้น, มีผู ้
มีส่วนไดเ้สีย
จ านวนมาก, 
มีเงินทุน
จ านวนมาก 

เป็นนิติ
บุคคลท่ีมี
รายการคา้
หรือมีการ
ด าเนินงานท่ี
ไม่ซบัซอ้น, 
มีผูมี้ส่วนได้
เสียจ านวน
นอ้ย, มี
เงินทุนนอ้ย 

เป็นนิติ
บุคคลท่ีมี
รายการคา้
หรือมีการ
ด าเนินงานท่ี
ซบัซอ้น 

บริษทัจ ากดั 
/ 
บริษทั
มหาชน/ 
นิติบุคคลท่ี
จดทะเบียน
ตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ 

- สถาบนั
การเงิน 
- ธุรกิจ
ประกนัภยั 
- กิจการท่ีอยู่
ภายใตก้าร
ก ากบัดูแล
ของตลาด
หลกัทรัพย ์
- ธุรกิจอ่ืนท่ี
มีความ
ซบัซอ้น 

เป็นนิติ
บุคคลท่ีมี
รายการคา้
หรือมีการ
ด าเนินงานท่ี
ไม่ซบัซอ้น, 
มีผูมี้ส่วนได้
เสียจ านวน
นอ้ย, มี
เงินทุนนอ้ย 

เป็นนิติ
บุคคลท่ีมี
รายการคา้
หรือมีการ
ด าเนินงานท่ี
ซบัซอ้น, มีผู ้
มีส่วนไดเ้สีย
จ านวนนอ้ย, 
มีเงินทุน
นอ้ย 

 การน าเทคโนโลย ีXBRL มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยส่งผล

กระทบต่อนกัลงทุน ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีการศึกษาและนิติ

บุคคล ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงานทางการเงิน 

           การน าเทคโนโลยี XBRL มาใช้ ส่งผลกระทบต่อนัก

ลงทุนและผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน เช่น 1) ไดข้อ้มูลทางการเงิน
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ท่ีถูกตอ้ง และทนัต่อเวลา 2) นกัลงทุนและผูใ้ชร้ายงานทางการ

เงินสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว 3) ลดค่าใชจ่้ายในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 4) ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

           1)รายงานทางการเงิน มีความสม ่ า เสมอ สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ 2)รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ  3)

รายงานทางการเงินสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ 4)

รายงานทางการเงินมีความโปร่งใส 

ผลกระทบต่อนักวชิาชีพบัญชี 

          การน าเทคโนโลย ีXBRL มาใชส่้งผลกระทบโดยตรงต่อ

วิชาชีพนักบัญชี เช่น 1) ลดขั้ นตอนการจัดท าบัญชีและการ

เปิดเผยงบการเงิน 2) นักบญัชีเกิดการต่ืนตวัท่ีตอ้งเรียนรู้ และ

ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ีXBRL 3) มีความสะดวกใน

การตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 4) น าไปสู่การปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน 

ผลกระทบต่อการศึกษา 

             เทคโนโลยี XBRL เป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับการ

รายงานทางการเงินระดับโลก สถานศึกษาในประเทศไทย

จะตอ้งกา้วให้ทนัยคุแห่งดิจิตอล โดย 1) การก าหนดเน้ือหาใน

หลกัสูตรจะตอ้งสอดแทรกเทคโนโลย ีXBRL ให้นกัศึกษาไดมี้

ความรู้และความเขา้ใจ 2) ความทา้ทายในการท าวิจยัเก่ียวกับ

เทคโนโลย ีXBRL 

ผลกระทบต่อนิตบุิคคลและการปฏบิัตงิาน 

          การน าเทคโนโลยี XBRL มาใช้ในประเทศไทย ส่งผล

กระทบต่อนิติบุคคลและการปฏิบติังาน ในดา้นการรวบรวม

และเผยแพร่ขอ้มูล คือ 1) ท าให้การตดัสินใจในการบริหารและ

การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ 2)สร้างความโปร่งใสให้กับ

องคก์ร 3) ลดค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานทางการเงิน 4) ช่วย

ให้การปฏิบติัตามกฎระเบียบง่ายข้ึน 

            เน่ืองจากความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจและรูปแบบ

การรายงานทางการเงิน  การน าเทคโนโลยี  XBRL มา

ประยุกตใ์ชใ้นประเทศไทย จึงเป็นความทา้ทาย เพ่ือให้รายงาน

ทางการเงินของไทย เป็นมาตรฐานเดียวกนักบัสากล เพ่ิมความ

โปร่งใส สร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทุน 

 

4. สรุป 

       การน าเทคโนโลยี XBRL มาประยุกต์ใชก้ับรายงาน

ทางการเงินในประเทศไทย ถือเป็นนวตักรรมใหม่ในการ

รายงานทางธุรกิจท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือรองรับการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อนิติบุคคล คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

การปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชี และการศึกษา ท าให้

รายงานทางการเงินมีความโปร่งใส  เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบันัก

ลงทุนได ้นักวิชาชีพบญัชีจะมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยี น าเสนองบการเงินของผูมี้หน้าท่ีจัดท า

บญัชีและวิธีการน าส่งรายงานทางการเงิน  อีกทั้งยงัท าให้ผูถื้อ

หุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว น า

ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แมเ้ทคโนโลย ี

XBRL จะมีประโยชน์มากมายหลายดา้น แต่ยงัมีข้อจ ากดัใน

ดา้นการก าหนดค านิยามใน Taxonomy ท่ีจะตอ้งเป็นตวัแทนท่ี

ดีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและความรู้ความเขา้ใจของ

นักวิชาชีพบัญชี ท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกับ

เทคโนโลย ีXBRL ในการประมวลผลขอ้มูลโดยใช ้XBRL 
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บทคดัย่อ 
  

การวิ จัย น้ี มีว ัต ถุ ประส งค์ เพ่ื อ ศึกษ าปัจจัย ท่ี มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอกท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียน
วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเอก ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลายดา้น 
คือ ทศันคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ว่าปัจจยัทั้งสองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร 
โดยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนในรายวิชา
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 ผลการวิจยัพบว่า 1. นกัศึกษามีทศันคติ
แล ะค ว าม พึ งพ อ ใจ เชิ งบ วก ต่ อ ก าร ใช้ภ าษ าอั ง ก ฤษ                    
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการเรียนภาษาองักฤษและ
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ  
 

 
 

Abstract 
 This research aimed to study factors that effect first 
year Non-Business English major students’ learning 
satisfaction. Effective factors included attitude toward 
English subject learning, learner’s behavior and the 
relationship between attitude and learning behavior of the 
target students. The findings revealed the following: 
1.Students have increased their positive attitude and leaning 
satisfaction towards English. 2. Attitude and satisfaction were 
related factors, effecting learning outcomes.  
 
Keywords: Satisfaction 
                    
1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบนัภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้เพ่ือส่ือสารกัน
อยา่งแพร่หลายทั้งดา้นการใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงมีความส าคญั โดยเฉพาะเม่ือประเทศ
ไทยเขา้สู่การป็นส่วนหน่ึงของประเทศสมาชิกประชาคมเศษฐ
กิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ[1] ได้ระบุให้การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยต้องครอบคลุม 4 แกนหลักคือ 
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ภาษาเพ่ื อ การส่ื อส าร  ภ าษ าและวัฒนธรรม  ภาษ ากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และภาษากับ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนโลก 

สัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ์[2] กล่าวถึงการใชภ้าษาองักฤษ
ของนกัเรียนไทยว่ายงัไดผ้ลไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากอาจเกิด
การแทรกแซงของภาษาแม่ เพราะผลจากคะแนนสอบทางการ
ศึกษาพ้ืนฐาน ONET, GAT และ PAT ในวิชาภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงทอง จนัทรางศุ [3] 
ซ่ึงกล่าวถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงความสามารถท่ีลดลงอาจ
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนไทยเม่ือศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
เน่ืองจากไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
จากการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเรียนภาษาองักฤษ
ของนักเรียนไทยไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร สุมิตรา องัวฒั
นกุล [4] รุ้งศิรินทร์ จนัทร์หอม [5] และวชัรจินดา [6] ไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ในประเทศไทยยงัไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก
ผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นหรือประโยชน์ของการ
เรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการขาดแคลนความพร้อมทั้ ง
ทางดา้นครู ต าราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอ่ืนๆ 
 
 ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนท่ีดี คือมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ ลินเกร็น [7] พบว่า ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนดีส่วน
ใหญ่มาจากพฤติกรรมการเรียนท่ีดี และมีความสนใจในการ
เรียน ซ่ึงแตกต่างกบัการแสดงความเห็นของ เพียร์สัน [8] กล่าว
ว่าผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเรียนมกัจะใชก้ลวิธีการเรียนรู้
ภาษาบ่อยกว่า และเหมาะสมกว่าท าให้มีความพึงพอใจในผล
การเรียนท่ีมากกว่า    
 ทั้งน้ีจากการศึกษาของนุชนาฎ วรยศศรี [9]และ ศรีไกร 
[10] พบว่ า ปั จจัยด้ านตัวผู ้ เ รี ยนก็ มี ความส าคัญ  ได้แ ก่ 
พฤติกรรมในการเรียน แรงจูงใจและทัศนคติต่อการเรียน
รวมถึงปัจจัยทางด้านการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจากปัจจยัท่ีกล่าวมามี
ความสัมพันธ์กันและยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้
ภาษาท่ีสองของผูเ้รียนอีกดว้ย  

 ผูว้ิจัย (ผูส้อน) จึงท าการทดลองเร่ืองการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษกบัการสอนเปรียบเทียบกบัภาษาไทย เพ่ือศึกษา
เร่ืองการรับรู้ภาษาท่ีสองกบัการเทียบเคียงตามหลกัภาษา และ
ทราบถึงทศันคติ ความพึงพอใจรวมถึงแรงจูงใจในการเรียน
ของนักศึกษา โดยผลการวิจัยท่ีได้จะน าไปวิ เคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงในเน้ือหาและหลกัสูตรให้ตรงกบัความตอ้งการของ
นักศึกษาและเพ่ือเป็นแนวคิดในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ ได้อีก
ดว้ย   
 
2. บทความทีเ่กีย่วข้อง  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

เรียนเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกับแรงจูงใจมี

ความส าคญัเน่ืองจากการท่ีผูเ้รียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศซ่ึงไม่ใช่ภาษาแม่นั้ น

อาจมีปัญหา ผูเ้รียนจึงจ าต้องมีแรงจูงใจหรือส่ิงจูงใจในการ

เรียน เช่น ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัชาวต่างชาติ หรือว่ามี

ความจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติในเร่ืองการ

ท างานหรือการศึกษาต่อในอนาคต   

 
2.1 ความพึงพอใจ 

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง [11] กล่าวว่า พฤติกรรม

ของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน 

(drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ตนเอง  ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน   ความ

ตอ้งการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) 

เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความ

ล าบ าก บ า งอ ย่ า ง  เป็ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง จิ ต วิ ท ย า 

(psychological) เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร ย อ ม รั บ 

(recognition) ก ารยกย่อ ง  (esteem) ห รือก ารเป็ น เจ้าขอ ง

ทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มาก
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พอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้ น ความต้องการ

กลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิด

ความตึงเครียด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow’s 

theory motivation) ท่ีกล่าวเร่ืองแรงจูงใจไวว้่า ความต้องการ

ของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง

น้อยท่ีสุด โดยได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญไว้

ดงัน้ี   

 1.1   ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความ

ตอ้งการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความ

ตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความตอ้งการเพ่ือความอยู่รอด เป็นความ

ตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการ

การยอมรับจากเพ่ือน 

1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการ

การยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

1.5  ความต้องการให้ ตน เองประสบความส าเร็จ  (self– 

actualization needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล 

ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ เม่ือความตอ้งการนั้น

ได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้ นก็จะหมดลงและเป็น

ตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความ

ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป  

2.2 แรงจูงใจ 
ดอร์นเย ่ [12],[13] แบ่งองคป์ระกอบของแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาต่างประเทศไวเ้ป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ 1) ระดบัตวัภาษา (language level) 2) ระดบัผูเ้รียน 
(learner level) และ 3) ระดบัสถานการณ์ในการเรียน (learning 
situation level) และในระดบัท่ี 3 น้ี ไดแ้บ่งแยกยอ่ยออกเป็น   
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรงจูงใจดา้นตวัเน้ือหา 
รายวิชา องคป์ระกอบดา้นครูผูส้อน และองคป์ระกอบดา้นกลุ่ม
ผูเ้รียน ซ่ึงในทุกระดบัและทุกองคป์ระกอบน้ีไดใ้ห้ความส าคญั
กบัความรู้สึกของผูเ้รียนและปัจจยัทั้งดา้นบวกและลบท่ีอาจจะ

มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน กล่าวคือท า
ให้ผูเ้รียนสนใจเรียนภาษาเพราะความน่าสนใจและบรรยากาศ
ท่ีจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียนเอง แมว้่าจะยงัไม่มีความชดัเจน
ว่าแรงจูงใจแบบใดจะมีผลย ัง่ยนืกว่ากนัแต่การขาดแรงจูงใจจะ
มีผลลบต่อการเรียนภาษาองักฤษอย่างแน่นอนนอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงก็คือเจตคติ (attitude) อาจจะเป็นเจต
คติต่อเจา้ของภาษา วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เน้ือหารายวิชา
ท่ีเรียน ครู เพ่ือนหรือแมก้ระทัง่เจตคติต่อความสามารถและ
การมองความส าเร็จของตนเองซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
ว่าเจตคติเชิงบวก แต่อาจจะมีในบางกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ เช่น 
ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ชอบเจ้าของภาษา กลับท าให้รู้สึกเป็น
แรงผลักดันให้ต้องการท่ีจะเรียนภาษาให้ได้ดีเพ่ือเอาชนะ 
หรือไม่ตอ้งการถูกเอาเปรียบ 
   

3. ระเบียบวธิีวจิัย 
ผูว้ิจัยทั้งสองกลุ่มก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการ

วิจยัโดยก าหนดเป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียน
วิชาเอกในสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ จ านวน 66 คน เป็นเพศชาย 
24 คน และเพศหญิง 42 คน มีอายุระหว่าง 18-21 ปี เร่ิมท าการ
เก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามและท าการประมวลผลในการ
ทดลองตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม จนถึง 23 กุมภาพนัธ์ 2558 รวม
ทั้งส้ินเป็นจ านวน 5 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัทั้งสองกลุ่มมีการสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลถึงความพึง
พอใจในการเรียน โดยในสัปดาห์ท่ี 1 จะให้กลุ่มเป้าหมายท า
แบบทดสอบควมรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ จากนั้ นท าการ
เรียนการสอนตามท่ีวางแผนการสอน และให้ท  าแบบทดสอบ
อีกคร้ังในสัปดาห์ท่ี 5 ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาใน
สัปดาห์ ท่ี   6 จากนั้ นจึงน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของผูเ้รียนตลอดจนน าไปทดลองใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 ในปีการศึกษาต่อไป   
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4. ผลการวจิัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าการเรียนการสอนดว้ย

ผูส้อนท่ีต่างกนัในสองกลุ่ม นักศึกษามีทศันคติเชิงบูรณาการ
ในด้านบวกต่อภาษาอังกฤษมีความชอบและต้องการจะใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม มี
ทศันคติและความพึงพอใจเชิงบวกต่อการใชภ้าษาองักฤษ มาก
ข้ึน ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เม่ือ
ได้รับแรงกระตุ้นจากผู ้วิจัยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นไปอย่างน่ าพึ งพอใจ และผลการทดสอบใน เร่ือ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษกับ
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษมีความสัมพนัธ์กนั  
 
5. อภปิรายผล    

ส่ิงท่ีไดท้  าการแกไ้ขหลงัท าการศึกษาเป็นผลมาจากปัญหา
ท่ีพบในระยะทดลองก่อนช่วงการสอบกลางภาค ผูว้ิจัยให้
นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองพบว่าเน้ือหาท่ีท าการเรียนมีความ
น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนเพราะไม่มี
แรงกดดนัในเร่ืองเน้ือหาและเวลาท่ีใชใ้นการเรียน อีกทั้งเป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ ผลการเรียนท่ี
ได้ไม่มีผลกับการวิจัยแต่ผูส้อนแต่เน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ผูเ้รียนมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองการเรียนการสอน และ
สร้างการเรียนการสอนท่ีลดช่องว่างระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน
อีกดว้ย หลงัการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
แลว้ มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน จากคะแนนเก็บ 50 
คะแนนสอบ 50 คะแนน เป็นคะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนน
สอบ 40 คะแนนเพ่ือเพ่ิมในส่วนของการท ากิจกรรมในชั้ น
เรียนให้มากกว่าการเก็บคะแนนจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
6.ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในชั้ นเรียนน้ีมีขีดจ ากัดในเร่ืองของเวลา 
เพราะท าการทดลองเพียง   5 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสั้ น 
อาจจะมีปัจจยัภายนอกอ่ืนๆท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผูเ้รียน ดังนั้ นในโอกาสต่อไปเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ทดลองท่ีแน่นอนควรท าการทดลองตลอดภาคการศึกษา 
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บทคดัย่อ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสามารถวดัราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ีกิจการ
ตอ้งวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ี
ไดรั้บมาดว้ยราคาทุน และสามารถวดัมูลค่าหลงัการรับรู้รายได ้
2 วิธี 1)วิธีราคาทุน 2)วิธีมูลค่ายติุธรรม  
 
ค าส าคญั: อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 
Abstract 
 Accounting Standard No. 4 0  ( revised 2 5 5 8 )  on 
investment property is required entities to recognize 
investment property when it is probable that in the future the 
company will received economic benefits from investment 
property. And it’s able to measure reliably the cost of  
investment property, in order that the entity have to measure 
the initially value of investment property that has been 
acquired at cost. The value of the recognition of revenue two 
ways: 1) the cost method 2) fair value . 
 
Keywords: Investment Property 
 

การบัญชีธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ได้
ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบบัท่ี 15/2558 เร่ือง มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน ซ่ึงได้ปรับปรุงมาจากมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ป ระ เท ศฉบับ ท่ี  40  (IAS 40, Investment Property, Bound 
volume 2015)[1] โดย มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 
2558) มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีไดม้าภายใตก้ารรวมธุรกิจว่า
ให้พิจารณาตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี  3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยมีการเปล่ียนแปลงจาก
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ท่ี  40 (ป รับปรุง 2557)   มีก าร
เปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 
2556) เฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับค านิยาม และ
วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงได้ก  าหนดโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรมไว้
แลว้ โดยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 
มูลค่ายติุธรรมให้หมายถึงราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย  ์
หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า [2]  
 การท่ีกิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ไว้เพ่ือประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอย่าง ดงันั้น อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนจึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีโดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นอิสระจากสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของกิจการ หมายความ
ว่า รายได้จากส่วนน้ีวดัและเกิดโดยไม่ไดเ้ก่ียวกบัรายการอ่ืน
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เลย เช่นมีอาคารให้เช่า และปกติก็ผลิตขาย รายไดจ้ากการเช่าก็
ไม่เก่ียวกับการขาย ค่าเส่ือมราคาอาคารก็ไม่เก่ียวกับต้นทุน
ผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ถ้ากิจการไปใช้อาคาร
บางส่วนของตึกและส่วนหน่ึงก็ปล่อยเช่า แบบน่ีจะถือเอาเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไม่ได ้
 อสังหาริมทรัพยบ์างอยา่งประกอบดว้ยส่วนท่ีกิจการ
ถือไวเ้พ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพ่ิมมูลค่า
ของสินทรัพย ์และส่วนท่ีกิจการถือครองเพ่ือใช้ในการผลิต
สินค้าห รือการจัดหาสินค้าหรือการให้บริการ หรือเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน ถา้แต่ละส่วนสามารถแยกขาย
หรือแยกให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน กิจการตอ้งบนัทึกส่วน
ต่างๆ แยกจากกนั แต่ถา้ไม่สามารถแยกส่วนขายได ้กิจการจะ
บนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนได้
ต่อเม่ือสัดส่วนของอสังหาริมทรัพยท่ี์กิจการถือไวเ้พ่ือใช้ใน
การผลิตสินค้าหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการบริหารงานนั้นไม่มีนยัส าคญั[3] 
 
ค านิยามทีส่ าคญั 
 ค านิยามตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน [4] 
 มูลค่าตามบญัชี หมายถึง จ  านวนเงินของสินทรัพยท่ี์
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 ราคาทุน  หมายถึง จ  านวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการ จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของส่ิง
ตอบแทนอ่ืนท่ี กิจการมอบให้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลา
ท่ีได ้สินทรัพยน์ั้นมา หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้างสินทรัพยน์ั้น หรือ
หากเป็นไปได้ ให้รวมถึงจ านวนท่ีแบ่งมาเป็น  ราคาทุนของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตาม ท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขาย
สินทรัพย ์หรือจะจ่าย เพ่ือโอนหน้ี สินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติ ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  
 อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ พ่ื อ ก า ร ล ง ทุ น  ห ม าย ถึ ง 
อสังหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนของ อาคาร (ส่วน
ควบอาคาร) หรือทั้งท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครอง (โดยเจา้ของ

หรือโดยผูเ้ช่าภายใตส้ัญญา เช่าการเงิน) เพ่ือหาประโยชน์จาก
รายไดค่้าเช่า หรือ จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือ 
ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือ 1) ใชใ้นการผลิตหรือจดัหา
สินค้าหรือให้บริการ หรือ  ใช้ในการบริหารงานของกิจการ 
หรือ 2) ขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติไดแ้ก่ 
 - ท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวเ้พ่ือหวงัก าไรจากการเพ่ิม
มูลค่าของท่ีดินนั้นในระยะยาว มากกว่าถือครองไวเ้พ่ือขายใน
ระยะสั้นในการด าเนินงานปกติของกิจการ 
 - ท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุ
วตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 
 - อาคารท่ีกิจการเป็นเจ้าของ (หรืออาคารท่ีกิจการ
ครอบครองภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน) และให้เช่าภายใตส้ัญญา
เช่าดาเนินงาน  (ไม่ว่าจะเป็นหน่ึงสัญญาหรือมากกว่าหน่ึง
สัญญา) 
 - อาคารท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าซ่ึงกิจการถือครองไวเ้พ่ือให้เช่า
ต่อภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นหน่ึงสัญญาหรือ
มากกว่าหน่ึงสัญญา 
 - อสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือพฒันา 
ส าหรับการใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ท่ี มี ไ ว้ ใ ช้ ง า น  ห ม า ย ถึ ง 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครอง (โดยเจา้ของ หรือโดย ผูเ้ช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน)  เพ่ือใชใ้นการผลิต หรือจดัหาสินค้า หรือ
ให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ 
 ทั้งน้ี อสังหาริมทรัพยท่ี์กิจการมีไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิต
หรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของ
กิจการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ ไม่ถือ
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตวัอยา่งขออสังหาริมทรัพย์
ท่ีไม่ใช่อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เช่น 
 - กิจการท่ีประกอบธุรกิจดา้นการคา้ขายท่ีดิน ให้ถือ
ว่าท่ี ดินท่ีถือครองเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือ  ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
 - อสังหาริมทรัพยท่ี์กาลงัก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือขาย
หรือพฒันาให้บุคคลอ่ืน  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 11 
เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
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 - อสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้าน (ดูมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับ ท่ี  16 เ ร่ื อ ง  ท่ี ดิ น  อ าค าร แล ะ อุ ป ก ร ณ์ ) รว ม ถึ ง
อสังหาริมทรัพยท่ี์กิจการถือครองเพ่ือใช้ภายในกิจการใน
อนาคต 
 -  อสังหาริมทรัพยท่ี์กิจการถือครองเพ่ือการพฒันาใน
อนาคตและนามาใชภ้ายในกิจการในเวลาต่อมา 
 - อสังหาริมทรัพยท่ี์ใชป้ระโยชน์โดยพนกังาน 
 - อสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านรอการจาหน่าย 
 - อสังหาริมทรัพยท่ี์ให้กิจการอ่ืนเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน 
 จากค านิยามดังกล่าว สามารถสรุปความหมายของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนท่ีรวมถึง อาคาร ส่วนควบของอาคาร ท่ีดิน หรือทั้ง
ท่ีดินและอาคารท่ีกิจการถือครอง  ในการถือครองท่ีดินและ
อาคารนั้นไดร้วมกบัการถือครองทั้งเป็นเจา้ของหรืออยู่ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยในการถือครองอสังหาริมทรัพยน์ั้นเพ่ือ 
1) ไดรั้บประโยชน์จากการค่าเช่า 2) การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของ
สินทรัพย ์หรือรวมกันทั้ง 2 ขอ้ โดยอสังหาริมทรัพยน์ั้ นตอ้ง
ไม่ใช่มีไวเ้พ่ือขายตามปกติของกิจการ หรือไวใ้ชเ้พ่ือการผลิต
หรือการจดัหาสินคา้หรือการให้บริการ ส่วนในความหมายของ
ค าว่ าอสั งห าริมท รัพย์ท่ี มี ไว้ใช้งาน  ห มาย ถึ ง  ก ารใช้
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองมาผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าและ
บริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ 
 
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ 
 กิจการตอ้งรับรู้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ือมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  และ
สามารถวดัราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ยา่ง
น่ า เช่ื อ ถื อ  ทั้ ง น้ี กิ จก ารต้อ งวัด มู ล ค่ า เม่ื อ เร่ิม แรกขอ ง
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีไดรั้บมาดว้ยราคาทุน 

 

การบัญชีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง 
ตน้ทุนท่ีใช้ในการจัดหาอสังหาริมทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุน

ทางตรงหรือตน้ทุนทางออ้ม เพ่ือพฒันาให้อสังหาริมทรัพยใ์ห้
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขายได ้
 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ประกอบด้วย 
รายจ่ายท่ีจ่ายไปทั้ งส้ินเพ่ือให้ได้มาของอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
พร้อมจะขายได ้ซ่ึงรายจ่ายทั้งหมดสามารถแบ่งลกัษณะไดเ้ป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1.  ตน้ทุนโครงการ (Project Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ี
จ่ายโดยตรงเพ่ือจดัหาอสังหาริมทรัพย ์ให้พร้อมท่ีจะขายได้
และสามารถระบุไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงส าหรับอสังหาริมทรัพย์
หน่วยใดหน่วยหน่ึง เช่น ตน้ทุนในการซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในการ
ถมท่ีหรือพัฒนาท่ีดิน ต้นทุนในการก่อสร้าง ค่าควบคุม
โครงการ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการโอน กรรมสิทธ์ิหาก
กิจการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยการผ่อนช าระ 
กิจการตอ้งบนัทึกราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ด้วยมูลค่าท่ีเทียบเท่ากับการซ้ือด้วยเงินสด ผลต่างระหว่าง 
ราคาเทียบเท่าเงินสดและจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระทั้งหมดให้
รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองการไดสิ้นเช่ือ 
 2.  ต้นทุนทางออ้ม (Indirect project Cost) หมายถึง 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์ท่ีไม่สามารถระบุได้
อ ย่ าง เฉ พ าะ เจ าะจ ง  ห รื อ เป็ น ร าย จ่ าย ส่ วน รวมขอ ง
อสังหาริมทรัพยห์ลายหน่วย เช่น ค่าท าถนน ค่าท าท่อระบาย
น ้ า ค่าท าเสาไฟฟ้า สโมสร สวนสาธารณะ ค่าเบ้ียประกนัภัย
โครงการ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เหล่าน้ีจะใชก้ารปัดส่วน
ไปเป็นต้นทุนทางอ้อมส าหรับอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละ
หน่วยงาน  
 
การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ  
 กิจการสามารถวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนภายหลงัการรับรู้รายการได ้2 วิธี  
 1. วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม  กิ จ ก า ร ต้ อ ง วัด มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน และรับรู้กาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด  
 2. วิธีราคาทุน กิจการตอ้งวดัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนดว้ยราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก
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การดอ้ยค่าสะสม (ถ้ามี) พร้อมทั้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวดว้ย 
 
การบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอาจเกิด
จากการขายหรือการท าสัญญาเช่าการเงิน  โดยกิจการต้องตัด
รายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะ
การเงินเม่ือกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนนั้ นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตอีก โดยในการพิจารณาวนัท่ีถือเป็นวัน
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  กิจการตอ้งใช้เกณฑ์
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้
หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า[2] เกณฑ์
ในการก าหนดชนิดของสัญญาและการรับรู้รายไดว้่ามีรายได้
เกิดข้ึนหรือไม่ มีดงัน้ี 
 1. สัญญาการให้บริการ มีลกัษณะส าคญัคือกิจการไม่
ตอ้งจดัหาและส่งมองวสัดุการก่อสร้าง โดยพิจารณาว่า รายได้
ของสัญญาการให้บริการไดเ้กิดข้ึนแลว้แบ่งเป็น 
 1.1 ประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยอาศยัการประมาณจากขั้ น
ความส าเสร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดย
ใชว้ิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage-of-Completion 
Method) โดยใชก้ารส ารวจของงานท่ีไดท้  าแลว้เทียบกบังานท่ี
ตอ้งท าทั้งส้ิน หรือ อตัราส่วนของการบริการท่ีให้แลว้เทียบกบั
การบริการท่ีตอ้งท าทั้งส้ิน อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จในแต่
ละปี เท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนถึงส้ินปีปัจจุบนัคูณร้อยหารตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนถึงวนัส้ินงวดปัจจุบนับวกประมาณตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน
อีกจนงานเสร็จ 
 ในการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญญาการให้บริการ ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
 - กิ จการส ามารถวัด มูล ค่าของรายได้ไดอย่าง
น่าเช่ือถือ  
 - มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

 - กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี
นั้น ในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 - กิจการสามารถวดัตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแลว้และ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจนงานส าเร็จ ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 1.2 ไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญ ชี ท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยกิจการตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกิน
จ านวนตน้ทุนท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บคืน 
 2. สัญญาการขายสินคา้  มีลกัษณะส าคญัคือ กิจการ
ตอ้งให้บริการพร้อมทั้งจดัหาวสัดุก่อสร้าง เพ่ือท าตามขอ้ตกลง
ในสัญญา พร้อมทั้งไดมี้การส่งมอบอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัผูซ้ื้อ 
กิจการตอ้งรับรู้รายไดข้องสัญญาการขายสินคา้เกิดข้ึนแลว้ทั้ง
จ  านวน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ซ่ึงโดยปกติจะ
เกิดข้ึนเม่ือกิจการไดโ้อนการครอบครองหรือโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้ผูซ้ื้อ  
 2.2 กิจการไม่เก่ียวข้องในการบริหารสินค้าอย่าง
ต่อเน่ืองในระดับเจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้ครอบครอง
สินคา้ท่ีขายไปแลว้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
 2.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของรายได้ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 
 2.4 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น  
 2.5 กิจการสามารถวดัต้นทุนท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 
 
การเปิดเผยข้อมูล 
 ในการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้
เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 1.1 วิธีการรับรู้รายได ้ 
 1.2 ในกรณีท่ีใชว้ิธีรับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของ
งานท่ีท าเสร็จ ให้เปิดเผยวิธีการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จดว้ย 
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 2. ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 2.1  มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสัญญาแลว้และ
อตัราส่วนต่อยอดขายรวมของโครงการ 
 2.2 มูลค่าผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งใชใ้นการพฒันา
โครงการต่อไปจนแลว้เสร็จ 
 2.3 ภาระผกูพนัท่ีส าคญัในอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่
ระหว่างการพฒันาเพ่ือขาย เช่น การจดจ านองและภาระจ ายอม 
 2.4 ลูกหน้ีท่ีหยดุการรับรู้รายได ้ให้เปิดเผยจ านวน
รายและจ านวนเงิน 
 2.5 ในกรณีท่ีการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จและผูซ้ื้อผ่อน
ช าระโดยตรงกับผูข้าย โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระตาม
สัญญาระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป และผูข้ายรับรู้รายไดต้ามเงิน
ค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ ให้เปิดเผยจ านวนเงินท่ีไม่ไดรั้บช าระ
ทั้งส้ินตามสัญญา และมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินดังกล่าว
พร้อมทั้งระบุอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณ 
 
สรุป 
 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(Investment Property)
หมายถึง อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งรวมถึงท่ีดิน อาคารหรือส่วนของ
อาคาร หรือทั้งท่ีดินและอาคารท่ีถือครองโดยการถือครองนั้น
รวมได้หมดกบัการถือครองโดยเจา้ของหรือโดยผูเ้ช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครอบนั้นเพ่ือ 1)หา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ 2)จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
ของสินทรัพย ์หรือประกอบกนัทั้ง 2 ขอ้ โดยอสังหาริมทรัพย์
นั้ นต้องไม่ใช่มีไวเ้พ่ือใช้ในการขายตามปกติของกิจการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน :วิธี
ปฏิบัติทางการบัญ ชีและการเปิดเผยข้อ มูลได้ส รุปไว้ว่ า 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์กิจการ
ถือครอบไวเ้พ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง การวดัมูลค่า
เร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัด้วยราคาทุนท่ี
ซ้ือมา การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้เร่ิมแรก กิจการสามารถ
เลือกใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรม หรือวิธีราคาทุนกบัอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนทงัหมด [6] 
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บทคดัย่อ 
บทความวิ ช าก าร ช้ิ น น้ี ได้ น าเส น อ

วิวฒันาการและความส าคัญของกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในโรงแรมพร้อมถึงการเสนอแนะ
ต่อรูปแบบการปฏิบัติ เชิ งรุกเพ่ื อให้ พนักงานมี
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นและมีทศันคติท่ีดีและสอดคลอ้งกับ
ทิศทางขององค์กร กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
(SHRM) เป็ นวิ ธี ก ารจัดการท รัพยากรมนุ ษย์ ท่ี
สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาวและผลการ
ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ี มุ่ งเน้นความ
ตอ้งการทรัพยากรในอนาคต  
ค าส าคัญ :กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , 
ทรัพยากรมนุษย ์
 

Abstract 

This study intends to present the 
development and importance of strategic human 
resource management in a hotel and suggest proactive 
tools and attitudes for all personnel necessary to fulfill 
the goals of an organization.  Strategic human resource 
management (SHRM) is the process of human resource 
management to attain long-term business goals and 

align strategic plan with human resource requirements 
in the future. 

Keywords: Strategic Human Resource Management, 
Human Resource 

บทน า 

วิ ว ัฒ นาการขอ งกลยุ ทธ์ ก ารบ ริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ปรากฏภาพท่ีเห็นชัดเจนนับตั้ งแต่
ช่ วงต้น ปี  1990 กล่ าวคื อ ธุ รกิ จต่ างๆ  ล้ วนให้
ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ 
ซ่ึงนักวิชาการไดพ้ฒันาและแกไ้ขขอ้จ ากดัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ดงัจะเห็นได้จากกิจกรรม
ทั้งหมดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์กร โดยความพยายามท่ีจะก าหนดและด าเนินการ
ตามความต้องการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ รูปแบบของ
การวางแผนการใช้งานทรัพยากรมนุษยแ์ละกิจกรรม
ของจุดมุ่งหมายจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายของตน ด้วยเหตุท่ีองค์กรต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้ นองค์กรจึงตอ้งพฒันา
วิธีการท่ีจะบริหารจัดการให้เป็นเชิงรุก นั่นหมายถึง
การมุ่งเน้นท่ีผลงานมากข้ึนและต้องเช่ือมโยงกันใน
การจัดการบุคลากร อีกทั้ งธุรกิ จต้องด าเนินการ
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การตลาดหรือข้อมูลกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือน ามาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

“หน่ึงในเหตุผลหลักท่ีท าไมทรัพยากร
มนุษยถึ์งไม่สอดคลอ้งกบัองค์กรโดยภาพรวมคือปกติ
บางบริษัทไม่ได้มีแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการและ
เป้าหมายท่ีชดัเจนในดา้นน้ีแมว้่าองค์กรขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและท่ีพักแรมอาจจะมีบาง
องค์กรท่ีก าหนดกลยุทธ์ในระยะยาวและแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นทางการส่วนใหญ่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
ท่ีพักแรมทั่วโลกมีขนาดเล็กและขนาดกลางองค์กร
เหล่าน้ีมีเพียงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เฉพาะด้านท่ีเน้น
เร่ืองการสร้างรายไดแ้ละความอยู่รอดในธุรกิจเหตุผลก็
คือว่าฟังก์ชั่นทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับภาพลบในหลาย
องค์กรดา้นการโรงแรมและท่องเท่ียว” [1] ส่วน “การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ไดมี้มูลค่า
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและท่ีพกั
แรม” [2]  และ “การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งถูกมอง
เป็นหน่วยงานท่ีไม่ค่อยส าคัญของธุรกิจหรือไม่ใช่
หน่วยงานท่ีสร้างก าไรหรือรายไดแ้ก่องคก์ร” [3] 

นอกจากน้ีผูจ้ ัดการหรือผูบ้ริหารหลายคน
อาจเห็นว่ากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษยต์้องใช้
ทรัพยากรอย่ างมีนั ยส าคัญ และอาจก่ อให้ การ
เป ล่ี ยนแปลงในองค์ กรโดยใช้ ระยะเวลานาน 
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือโรงแรมต้องเผชิญกับความ
เส่ียงทั้งภายในและภายนอกและความทา้ทายท่ีตอ้งรับ 
โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ปัญหามากกว่า 
หากผู ้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีอ  านาจมากข้ึนใน
กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ผูบ้ริหารจากแผนกอ่ืน 
ๆ อาจจะไม่มีความสุขในการแบ่งปันอ านาจและ
ทรัพยากร” [4] 

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(SHRM) เป็นรากฐานแนวคิดพ้ืนฐานในการใชก้ลยุทธ์
หลักขององค์กร เพ่ือประสบความส าเร็จ การท าก าไร
ของบริษัท กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการระบุปัจจัยทั้ ง
ภายนอกและภายในท่ีช่วยให้บริษัทได้เปรียบทางการ

แข่งขนัและบรรลุประสิทธิผลท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง” [5] 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าบริษัทตอ้งสร้าง
ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนท่ีช่วยในการด าเนินงานหรือ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือท่ีจะสามารถก าหนด
ค่าบริการแบบโดดเด่นได้ นอกจากนั้ นแล้วการน าไป
ปฏิบัติ ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
จะต้องพิจารณาวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด
ในองค์กร ไดแ้ก่ พนักงาน และผูป้ระกอบการ สรุปได้
ว่ าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิ งกลยุทธ์นั้ นมี
ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมอยา่งแน่นอน 

 

 
 

แผนภาพแสดงวิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม 

 
ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 

ปัจจยักลยทุธ์ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่ง

ยิง่ในการบริหารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ

เม่ือกลยุทธ์เปล่ียนไปก็จะส่งผลต่อการบริหารการ

จดัการด้านทรัพยากรมนุษยต์ามไปด้วย  เน่ืองจาก

เป็นปัจจยัส าคญัก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์

ทุกบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุข้อไดเ้ปรียบใน
การแข่งขันในตลาดทั้งหมดหรือบางส่วนของตลาดท่ี
ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั การจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นวิธีการเชิงกลยทุธ์ วิธีการท่ีบริษทั

ให้ความส าคัญกับผลงานและรายได้

ให้ความส าคัญกับผู้ให้บริการ

ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้
ให้บริการ และผู้ถือหุ้น
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สามารถใชส้ าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือให้
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย ัง่ยืนโดยสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยพนักงานรับพนักงานท่ีหายากพัฒนา
วฒันธรรมท่ีไม่สามารถคดัลอกได ้

ทรัพยากรมนุษยส์ามารถสร้างมูลค่าจากการ
ลดค่าใชจ่้ายและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ / บริการ
ได้ ไม่ใช่เพียงค่าบริการหรือค่าสินค้าท่ีสามารถปรับ
ราคาให้สูงข้ึน แต่ยงัสร้างความพึงพอใจของลูกคา้และ
ความรักภกัดีดว้ย กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีค่าในการมีส่วนร่วมของผลการด าเนินงาน
ข อ งบ ริ ษั ท  มี จ  าน ว น น้ อ ย ท่ี มี ก าร จั ด กิ จ
กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีดังกล่าว การ
เลียนแบบคู่แข่ ง ไม่ใช่ ส่ิ งท่ี ง่ายดาย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยต์อ้งพิจารณาเป็นแหล่งท่ีมาของความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม “องค์กรจะตอ้ง
มีการจัดระเบียบและการบริหารจัดการให้ดีเพ่ือให้
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน
และถูกน ามาใชร่้วมกนั” [6]  

“ความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยูก่บับุคลากรท่ี
ท างานอยู่ในนั้ น หมายความว่า บุคลากรจะได้รับการ
พัฒนา แรงจูงใจและเก็บไว้ในองค์กรท่ีมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เป็นวิธีการหน่ึงของ
ฟังก์ชั่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละฟังก์ชั่นทาง
ธุรกิจโดยรวมขององค์กร ดงันั้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์  หมายถึง การมองเชิงกลยุทธ์ ท่ี
ท  างานในทิศทางเดียวกับการท างานทางธุรกิจของ
องค์กร” [7] ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ควรให้ความส าคัญ รายละเอียดเหล่าน้ี ได้แก่ การ
วิเคราะห์โอกาสและความเส่ียงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกการก าหนดกลยุทธ์ ท่ีตรงกับขององค์กร 
ประกอบด้วย จุดแข็ ง (ภายใน) และจุดอ่อนกับ
ส่ิงแวดล้อม (ภายนอก) อุปสรรคและโอกาสนั่นคือ 
การวิ เคราะห์  SWOTขององค์กร การใช้กลยุทธ์ ท่ี
เหมาะสมกบัองคก์ร การประเมินกิจกรรม การควบคุม 

เพ่ือให้ แน่ ใจว่ าเป้ าหมายขององค์กรจะประสบ
ความส าเร็จ 

ปัจจุบนัแผนกทรัพยากรมนุษยมี์ส่วนร่วม
อย่างมากในการด าเนินการของกลยุทธ์ในรูปแบบของ
การลดขนาดและการปรับโครงสร้างกลยุทธ์ผ่าน
พนักงาน โดยการจัดตั้ งประสิทธิภาพการท างานท่ี
เช่ือมโยงกบัสวสัดิการท่ีองคก์รตอ้งจดัให้พนกังาน 
โครงสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นแหล่งก าเนิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

“ความคิดริเร่ิมควรจะก่อให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดในด้านความรู้ของพนักงาน ทักษะและ
ความสามารถและเป็นผลให้สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขนัได”้ [8] การท างานท่ีดีขอ้ตกลงต่าง ๆ และ
การตรวจสอบผลกระทบของนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการปฏิบัติต่อผลลัพธ์  เช่นผล
ประกอบการขององค์กร การผลิต การท าก าไรและ
มูลค่าตลาด “นักวิจัยยืนยนัว่าการลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์เช่นการจ้างงานการฝึกอบรมและระบบการ
จัดการผลการปฏิบติังานจะสร้างสินทรัพยท่ี์มองไม่
เห็นท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถให้แก่บริษทั” [9]  

“โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สามารถใช้ในการเพ่ิมทุนไม่เพียงแต่บุคลากรภายใน
องค์กร แต่ยงัส่งถึงระดับทุนทางสังคมและองค์กร 
หมายถึงค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการ
ปฏิบติัขององคก์รและกระบวนการต่าง ๆ การถ่ายโอน
และบูรณาการความรู้ตามล าดับ ดังนั้ นโปรแกรม
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีบริษทัจะตอ้งสร้าง
กระแสรวมของความรู้ท่ีแสดงถึงความมีคุณค่าหายาก
และเลียนแบบไม่ได้ด้วยวิธีแบบปรับเปล่ียนรูปแบบ
กลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เม่ือโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพจะเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับคู่แข่งในการลอกเลียนแบบ” [10]  

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

477



การพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนับสนุนกล
ยุทธ์ธุรกจิโรงแรม 

เม่ือโรงแรมจะด าเนินการพฒันากลยุทธ์

ทางธุรกิจ ผูบ้ริหารระดับสูงควรต้องศึกษาปัจจัย

ทั้ง 7 ปัจจยัหลกัก่อน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัพ้ืนฐานส าคญั

ในการน าไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้าน

ทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็น

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมีผลกระทบต่อการ

วางแผนท รัพยากรม นุษย์ ได้แ ก่  โครงส ร้ าง 

(Structure) ก ล ยุ ท ธ์  (Strategy) ร ะ บ บ  (System) 

ทกัษะ (Skill) ค่านิยมร่วม (Shared value)   

ลีลาการบริหาร (Style) และ พนกังาน (Staff) 
นอกจากนั้น “การพฒันากลยทุธ์ทรัพยากร

มนุษยป์ระกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ประการ เพ่ือประสบ
ความส าเร็จในอนาคต ดแ้ก่ กลยุทธ์การปรับโรงสร้าง 
(Restructuring strategies) การฝึกอบรมและการพัฒนา
กลยุทธ์  (Training and development strategies)กลยุทธ์
การสรรหา (Recruitment strategies) กลยุทธ์การใช้
เอาท์ซอร์ส(Outsourcing strategies) และกลยุทธ์การ
ท างาน” [11]  

ดงันั้ นแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ในโรงแรมท่ีจะตอบโจทยใ์นยุคปัจจุบัน
ควรต้องเป็นแผนกลยุทธ์เชิงรุกท่ีเน้นการสร้าง
บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงั  สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ ในขณะท่ีแผนกลยุทธ์ตอ้ง
ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและพนักงานผู ้
ให้บริการต้องไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพสูงไป
พร้อม ๆกัน นอกจากนั้ นอาจต้องอาศยัข้อมูลจาก
ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ธุรกิจท่ี
พกัแรม หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นเข็มทิศ
ช้ีน าทิศทางการปรับปรุงและพฒันาให้ตรงจุด ตรง

ความตอ้งการของผูม้ารับบริการ จึงจะท าให้การน า
แผนไปปรับใชน้ั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สรุป 

ทุกโรงแรมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัในตลาด ความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับ
บุคลากรท่ีท างานอยู่ในองค์กรควรท่ีจะได้รับการ
ส่งเสริมให้สร้างทักษะเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ส าหรับทีมงานและทุนมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์
สามารถสร้างมูลค่าได้จากการลดค่าใช้จ่ายและความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ใช่ เพี ยง
ค่าบริการหรือค่าสินค้าท่ีสามารถปรับราคาให้สูงข้ึน 
แต่ยงัสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและความรักภกัดี
ดว้ย วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือเน้นความส าคญัของการสร้าง
ความมัน่ใจว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร รวมถึง
วฒันธรรม กระบวนการด าเนินงานและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์จะต้องค านึงถึง
ความตอ้งการเฉพาะขององค์กรและลูกคา้ นอกจากนั้น
ก่อนการวางแผนกลยุทธ์ส่ิงส าคัญท่ีโรงแรมควรต้อง
ด าเนินการคือการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ส่ิงแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก โอกาส และอุปสรรค ทั้ งน้ี
จ  าเป็นต้องวิเคราะห์ในมิติของทั้งระดับท้องถ่ินและ
มิติระดับสากล โดยเฉพาะปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 
 
           แผนภาพแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพล 

       ต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมเชิงรุก 

กลยุทธ์การ
บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
ในโรงแรมเชิงรุก

บคุลากรหรือผู้
ให้บริการ

ลกูค้าหรือผู้รับบริการ

ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความ

ต้องการของตลาด
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Abstract— This study is qualitative research. The 

objectives is to analyze the effectiveness of management 

system and strategy of hotel business in Bangkok based 

on McKinsey 7S Model. The standardize interview 

format, and semi-standardize interview format are 

employed to interview the 30 respondents who are 

currently working in Thai hotel business and focusing on 

the executive level, director level, and operational level. 

The results revealed that strategy, structure, systems, 

style, staff, skills, and shared values are influence to 

strategy and management of hotels in Bangkok. Based on 

the result of this research it is recommended that 

management system of hotel should be practiced in the 

staff knowledge, capabilities, skill to strategy, support the 

training system to gain customers and employees 

satisfaction. The hotel executive need to state their vision, 

mission, goal and objective clearly. This could ultimately 

lead to a better performance and competitive advantage of 

organization. 

บทคัด ย่อ -ก าร ศึกษ าค ร้ั ง น้ี เป็น ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ  มี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลของระบบการบริหาร
และกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครบนพ้ืนฐาน
ของแบบจ าลองแมคเคนซี  ใช้การแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแบบก่ึงโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  างานในต าแหน่งผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมไทย ผล
การศึกษาพบว่า กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบ การ
จดัพนักงานเขา้ท างาน ทกัษะการท างาน และค่านิยมร่วมส่งผล
ต่อกลยทุธ์และการบริหารงานของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่า ระบบการบริหารของโรงแรม
ควรฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะดา้นกล
ยทุธ์ มีการสนบัสนุนระบบการอบรมเพ่ือให้ลูกคา้และพนักงาน
ได้รับความพึงพอใจ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารโรงแรมควรระบุ

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ ซ่ึงจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพและขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีดีขององคก์ร 

Keywords-oranizational management; hotel business; 

Bangkok 

I.  INTRODUCTION 

At the present, traveling is significance part of 
everyday life. People in this world traveled from their 
lifestyle at least once in their lifetime. They want to travel 
for pleasure, relax, seeking new experience, attend 
business, and personal motive. Traveler try to meet their 
needs and demands is comprises the tourism industry [1]. 
Tourism industry can be divided into main sections; 
hospitality, attraction and event, transport, travel 
organizers and intermediaries. All of these sections can be 
related to businesses and organization involved in 
delivering the tourism product, and travel experience [2].   
Hotels are a part of the hospitality sector and major 
essential supply components of tourism. Hotel provides 
sleeping accommodations, food, beverage, facilities for 
traveler. The hotel services comprise the availability as 
well as the quality in which they are provided to the 
customers in the hotel facilities. Hotel industry has been 
playing an important role supporting the skyrocketing of 
tourism industry. This trend continued into the first quarter 
of Bangkok 2016, recorded 9.5% more international 
visitors than in the same period in 2015. Therefore, 
Bangkok hotels are benefiting from more international 
arrivals, occupancy in Bangkok in the first quarter was 
82.9%, 2.86% higher than quarter 1 in 2015 [3]. 

However, hotel industry is services business that is 
often intangible. This means that the customers cannot 
experience the service or product in any way prior to it 
being purchased. There are many problems that hotel face 
and have to deal with when making their products and 
services. Hotel business is no exception to be aware of the 
many different challenges that affect their business. Even 
though hotel business owners have developed a wide 
variety of management strategies but also cannot response 
the customers and employees satisfaction , and carried out 
to investigate how to develop the strategy and operation of 
hotel business in Thailand. Management system is one 
things to consider in business, its process of coordinating 
in workplace [4].  Thus, management implies guideline to 
other people with the aim to help the organization 
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accomplish its goals. The success of organization is not 
just a result of talent, skills and abilities of the staff, but the 
way in which the company implements the strategy of 
management of company [5].  For this reason, the 
researcher should be study and carrying out the 
organizational management in hotel business in order to 
raise the efficiency of hotel management. 

II. RESEARCH OBJECTIVES 

This research aim to explore the effectiveness of 
management system and to investigate the strategy of Thai 
hotel business in Bangkok based on McKinsey 7S Model. 

III. SCOPE OF RESEARCH 

This study focus on the management system of hotel 
business in Bangkok. The Hotel entrepreneurs that operate 
the business have various company profiles and high 
performance to service the customers. This reason 
supported the researcher to select the Thai hotels were 
currently located in Bangkok. This research conducted 
information from informants who are currently working in 
hotel business in Bangkok and focusing on the executive 
level, director level, and operational level. The group of 
informants has experiences in Thai hotel business in order 
to provide the information about perspectives, opinions, 
and knowledge for using in the study. 

IV. LITERATURE REVIEW 

The McKinsey 7S Model was developed in the early 
1980s by Tom Peters and Robert Waterman, two 
consultants working at the McKinsey & company 
consulting firm. This model has been employed to analyze 
more than 70 celebrated organizations. The McKinsey 7S 
Model was shaped as identifiable and easily to remember 
in the field of business. These 7 dimensions consists of 
strategy, structure, systems, style, staff, skills, and share 
values as shown in the figure below:  

 

 
 

Figure 1. The McKinsey 7S Model [6]. 

 

       From the figure are categorized in hard S’s and soft 

S’s. The hard elements are strategy, structure, systems 

which feasible and easily to identify. The soft elements 

are style/culture, staff, skills, and share values that hardly 

feasible. Although, this model separate into soft and hard 

element but each of the variables are related to each other. 

However, the external environment is not mentioned in 

this model. 

Definition of the Elements of McKinsey 7S Model 

[7]. 

 Strategy: Actions a company plan in respond to 
changes in its external environment. 

 Structure: Basis of specialization and co-
ordination influenced primarily by strategy, size, 
and diversity of organization. 

 Systems: Formal and informal procedures that 
support the strategy and structure. 

 Style: Consisting of two components (1) 
Organizational Culture: the dominant values, 
beliefs and norms which develop over time and 
become relatively enduring features of 
organizational life; (2) Management Style: more a 
matter of what managers do than what they say; 
how do company managers spend their time; what 
are they focusing on. 

 Staff: The people/human resource management-
processes used to develop managers, socialization 
processes, and ways of introducing young recruits 
to the company. 

 Skills: The distinctive competences-what the 
company does best. 

 Share Values: Guiding concepts, fundamental 
ideas around which a business is built-must be 
simple, usually stated at abstract level, have great 
meaning inside the organization even though 
outsiders may not see or understand them. 
 

From this model, effective organization achieve 
suitable between these seven elements in order to 
understand the component of organization. The seven 
fundamental elements are important for organizational 
effectiveness are strategy, structure, systems, style, staff, 
skills, and share values. These elements are discuss in 
applying the McKinsey 7S Model to the Thai hotel 
business.  

This model is an effective method to analyze and 
understand the hospitality industry. It’s a combination of 
both rational and emotional constituents. The rational 
section comprised of strategy, structure, system and 
emotional section composed of style, staff, skills, and 
share valued. Hotel organization related to both rational in 
management and emotional in human relationship. 
Therefore, this model is suitable for this research because 
each of the elements are importance to hotel business.   

V.  RESEARCH METHODOLOGY 

This study employed qualitative approaches by using 
in-depth interviews to collect data from 30 respondents 
(executive, directors, and operation officers), who working 
in 8 hotels in Bangkok and 2 persons of Hotel Association 
such as Dusit Thani Hotel, Grand Hyatt Erawan Hotel, 
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Centara Hotels by Centara Hotels and Resorts, Pathumwan 
Princess Hotel, Grand Four Wing Hotel, Century Park 
Hotel, Novotel Hotel, Asia Hotel, President of Thai Hotels 
Association, and Consultant of Thai Hotels Association. In 
terms of the collecting data method, the researcher used 
the standardize interview format and semi-standardize 
interview format to interview the respondents. The 
combination two formats for deeper information when the 
respondents give the interesting information and setting 
new agendas between the interviews. For questionnaire, 
guideline interviewing questionnaire were concerning 
about strategy and management system of hotel business 
in Bangkok, Thailand base on the McKinsey 7S Model. 
This paper was analyses using the content analysis 
method.  

VI. RESULTS AND FINDING 

Applying the McKinsey 7S Model to the Thai Hotel 
Business in Bangkok 

A. Strategy 

      For the hotel business, the strategy is the plan of 

actions to ensure the success of hotel. So the hotel 

executive are designed the strategy for adds value to the 

organization in ways that are supportive and sustainable. 

Most of the big hotel business established the actions plan 

both long term and short term plans. They are setting time 

duration 10 years or more for the long term and less than 

3 years for the short term plans. These setting is very 

useful for making decision for investment and forecasting 

such as investment planning in neighboring countries. For 

many hotel owners, they are planning for construction the 

new hotel in ASEAN Economic Community or AEC 

countries. Some hotels are shareholder with other 

enterprises for take the opportunities business towards 

AEC. 

       Furthermore, most of the hotel business employed 

pricing strategy. Room pricing play an important part of 

hotel revenue. Based on the previous lifestyle of 

customers, the hotel reservation is divided into traditional 

reservation and online reservation, consumers’ spending 

patterns and habits causing by the internet. The hotel 

reservation has changed from traditional offline to online 

and offline combination. Customers often get some 

discount by using online booking method. This method 

makes the customers obtaining greater advantages and 

more choice. Hotels likely to provide rooms for 

traditional method for more profits. The hotel service 

provider takes to balance the traditional way and online 

way, especially the pricing strategy for hotel reservation 

management [8].  

B. Structure 

        In the case of hotel in Bangkok, every hotel is made 

up of different department.  Each department contributes 

to the running of the business. The most common 

departments are: Board of Directors, Chief of Business 

Development, Audit Committee, Nomination & 

Compensation Committee, Chief Executive Officer, 

Human Resources Department, Finance Department, 

Accounting Department, Sale & Marketing Department, 

Corporate Affairs & Social Responsibility Department, 

Operations Department, Housekeeping Department, and 

Business Development Department. The structure of hotel 

allows expertise in difference areas. Each of the 

departments are related to each other and each of part 

report up to manager who has responsibility only for that 

part of the organization. Each section relies on other to 

perform their duties. The organization structure is also 

necessary because its keep accountability and 

responsibility in company. It also foster a sense of unity 

and pride [9]. 
     For other dimension of structure from the study, the 

important projects are controlled by the top of the 

department and then reported to the Board of Directors in 

executive summary report. The manager of department 

has serious control to project decision and ensure that 

system implementation is consistent with the 

organization’s goals.  

C. Systems 

       From the study, systems is the method to mirror the 

state of the organization. One of the important 

requirements of the success of hotel is technology. 

Technology can be support the back office system of 

hotel. The back office means the information of 

employees and customers. The report analysis of Grant 

Thornton in Thailand’s annual hotel industry survey from 

4 and 5 stars hotel in Thailand revealed that technology is 

having a major influence on business plans. Most of the 

hotels or 89% agree that technology are important issues 

and 65% have a digital strategy links to their overall 

business plan [10]. The results founded that back office 

for employees is the fundamental data that contained the 

letters and circular notice from/to the other department, 

telephone number of every department, knowledge 

management process, payroll system, annual leave of 

employees. The back office for customers is information 

about online booking and reservation, demographic 

profile of customers, detail of satisfaction and 

dissatisfaction of customers (room type, food, beverage, 

and service, etc.), duration of room reservation, and e-

mail and telephone number of customers and expected 

customers. 

D. Style 

       The vast majority of respondents reveal that style 

refer to organizational culture in hotel. Organizational 

culture is often defined as a set of guiding principles. It 

can illustrated by arguing that culture affect the process of 

operationalization. Some of respondent who are 

operational officer and used to working more than 2 

hotels states that every hotel has unique organizational 
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culture style. The style of culture is one of the working 

factors in organization. Organizational culture play an 

important role because the culture does not have tangible 

characteristics. Culture always very close to employees 

and based on believe, attitude, and value of staff. Hotel 

industry is much related to difference type of people, 

many cultures, and employees behavior. Therefore, the 

manager and employees should be consider when interact 

with co-workers from a different national culture. 

Moreover, employees’ motivation, creativity, quality of 

work, morale and goodwill of employees, productivity, 

employee and industrial relations, attitude of employees at 

workplace, attractiveness of organization as an employer 

and so the high rate of turnover in hotel business [11]. 

E. Staff 

       From the collecting data, employees of hotel in 

Bangkok can be separated into two education level (high 

and low education). High education level employees 

consists of executive, director, and manager. This level 

graduated from bachelor and master degree. Most of the 

operational employees of hotel graduated from junior and 

senior high school. They are working with the same 

responsibility every day such as housekeeper, doorman, 

and porter. The operational employees are likely to 

change jobs frequently. Thus, the executive should be 

added the growth objective specially links the staff 

knowledge, capabilities, and skill to strategy, support the 

training system, and set the right people to do the work 

[12]. 

F. Skills 

       Skills are special competencies of employees in 

organization. This factors are very significant related to 

strategy of organization because skills of employees 

support the working in hotel. Skill can be separated into 

occupational skill and special talents. Occupational skill is 

come from responsibility and job position based on the 

category of department such as catering department, room 

service department, sales department, etc. Special talents 

is the specific skill or job proficiency, not easy to 

transform the dexterously job to other employees. For 

operational staffs, the occupational skill is not difficult to 

training the employees but the special talent is very hard 

to make the expert for someone [13]. 

G. Share Values 

        Hotel business share values must link clearly to the 

vision and mission [14].  Vision and mission are two 

difference dimensions reflecting the time frame. Vision is 

an idealistic projection of the company in an undefined 

future, in a mature and successful position. It is an 

idealistic projection of what the company might be and 

might achieve. However, the fundamental of vision 

should be defined in the present of the firm. Mission is an 

assumed responsibility of the company born from its 

social goal. Mission reflects the way in which vision can 

be transformed into a tangible existence of the firm. The 

mission statement provides the necessary guidance for 

developing strategy, success factors, key opportunities, 

making resource allocation choice, and pleasing 

stakeholders [15]. 

        From the data gathered from the informants, it is 

essential to have a clear vision and mission for the hotel 

business. Vision help to describe the organization’s 

purpose. Mission reflects the direction of organization. 

Most of the informants indicated that hotel must have 

vision and mission. The hotel that concentrated on 

business strategic which has been uniformed and met with 

the vision and mission statement as well as business plan. 

At the same time ensured that such strategic and business 

plan are in line with goal and objective of hotel. 

Furthermore, the hotel business has designed the objective 

link to the sustainable knowledge development and 

accurate understanding by enhance to ensured cooperation 

from customers, business partners, and stakeholders. 

Objective of hotel should have commitment with all 

business partners and stakeholders in terms of 

environmental preservation and protection such as water 

save and green company concept. 

VII. CONCLUSIONS 

       In this paper, researcher make a deeply research in 

Thai hotel business in Bangkok towards the McKinsey 7S 

Model. The model elements alone are not solve the 

problem of hotel business. The organization are 

successful when the components integrated harmony 

among 7 components. The McKinsey 7S Model help the 

hotel executive align their organization for effective 

strategy and management execution. The vast majority of 

informant states that strategy, structure, systems, style, 

staff, skills and shared values are influence to the hotel 

strategy and management. 

VIII. RECOMMENDATIONS  

        Base on the study, the researcher has some 

recommendation as follows: Recommendation for this 

study, the hotel executive should making the obvious 

policy and separate into short term and long term policy. 

The hotel executive should support personality 

development training, English proficient improvement for 

employees. This way will support and reduce risk of 

entrepreneurs. Recommendation for the Future, according 

to the qualitative method, the study should collect more 

information from other hotel business in order to offer the 

several of opinion and suggestion. The future study 

should more hotel business in other areas for compare the 

different between location and logistics. 

IX. RESEARCH LIMITATIONS AND DIFFICULTIES 

        This study has several limitations. Firstly, the 

researcher has to face the time restrictions because 

respondents cannot give the information immediately. 
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Secondly, this study employs a lot of time for contacting 

and following the progress of request in interviews and 

collecting data from respondents. Last, most of the 

respondents take time to response the contact and explore 

the detail of hotel business.   
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาท่ีมาของ

การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ระหว่าง 
ไทย-เมียนมา เพ่ือวิเคราะห์หลกัการและแนวทางในการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่าง ไทย -เมียนมา และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงนโยบายของไทยท่ีเก่ียวกบั
ความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเป็น
วิธีการหลัก เพ่ือพิสูจน์ทราบขอ้มูลเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัการ
ด าเนินโครงการ ท่ีมาของนโยบาย และการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของนโยบายดังกล่าว   การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจยัคร้ังน้ี ใชต้วัแบบของการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
CIPP CIPO เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของโครงการ และการศึกษาสถานภาพเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการโครงการในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
โดยการวิเคราะห์ PESTEL 

จากการศึกษาพบว่า การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายระหว่าง ไทย-เมียนมา นั้ น เป็นการด าเนินงานทั้ งใน
ระดับมหภาคและระดบัจุลภาค บนพ้ืนฐานแห่งความร่วมมือ
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้ งในทางบวกและทางลบ การปรับปรุงนโยบายดังกล่าว
จะตอ้งครอบคลุมทั้งในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค 

ระดับมหภาค 
1. การจดัตั้ งคณะท างานเพ่ือการติดตามและพฒันา

นโยบายของรัฐบาลไทยต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ของโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ประเทศ ท่ี มี ส่ วน เก่ียวข้องกับโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายอันประกอบไปด้วย ไทย เมียนมา และ
ญ่ีปุ่น จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกนัในทุกระดบัทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งน้ีประเทศไทยควรก าหนดนโยบาย
ท่ีชดัเจนและผลกัดนันโยบายให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดับจุลภาค 
1. การพฒันาองคค์วามรู้และขีดความสามารถในเชิง

เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
2. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สามารถเติบโตได้อย่าง

ต่อ เน่ื องห าก มีการก าหนดยุทธศาสต ร์ในการพัฒน า
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ภายใต้
การควบคุมทิศทางของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอย่าง
ใกลชิ้ด  

 
ค าส าคญั : เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, ความร่วมมือทาง 
   เศรษฐกิจ, การคา้ชายแดน 
 
Abstract 

The objective of this research  were to study the 
source of cooperative economy development in sub region 
between Myanmar-Thailand , to analyze the disciplines and 
guideline for developing the Dawei special economy area 
between Myanmar-Thailand  and finally, to suggest the 
involving guidelines for improving Thailand Policies which 
have involved with Dawei cooperative economy 
development in sub region between Myanmar-Thailand for 
national interest through the process of the quality research 
which was considered the main method to prove about the 
empirical information involving  the proceeding of project, 
source of the policies and to analyze the suitability of 
mentioned policies . The model of CIPP CIPO analysis and 
evaluation of project were applied in this research analysis to 
create the understanding for the project proceeding  and to 
study of the situation of the present administration in the 
present and its future trend by the PESTEL as well.  

According to the study, it was found that the Dawei 
Special Economic Zone Development between Thailand and 
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Myanmar is the macro and micro implementation on the 
basis of economic, political and social cooperation, which 
causes both positive and negative effects. The improvement 
of such policy must cover both macro and micro level.          

Macro Level 
1. Establishing working groups to monitor and 

develop policies on Dawei Special Economic Zone Project of 
Thai government to correspond with changes of global 
circumstances effectively.  

2. Nations involving in Dawei Special Economic 
Zone Project which consists of Thailand, Myanmar and 
Japan must create the integration of cooperation in all levels 
of public and private sectors. However, Thailand should 
determine clear policies and establish them concretely.   

Micro Level 
1. Development  of  economic  knowledge and 

capabilities to the public along borders.  
2. Tourism  industry  will  grow  continuously if 

strategies in development of tourism industry along the borders of 
these 2 countries are set under the close supervision and direction 
of Ministry of Tourism and Sport. 
 
Keywords: Dawei Special Economic Zone, Economic 

Cooperation, Border trade. 
 
1. บทน า 

พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีเมียนมา ได้ประกาศ
นโยบายการพฒันาประเทศไปสู่ผูน้ าทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
โดยสั่งการให้กระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคา้
และเศรษฐกิจให้จัดแผนรองรับโดยเร่งรัดการจัดตั้ งเขต
เศรษฐกิจชายแดน 19 แห่ง รองรับมิติใหม่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ต่อมามีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเมียวดีไปแลว้ และให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เป็น
เมืองคู่แฝดกับ “นครแม่สอด” ตามนโยบายการจับคู่เมือง
เศรษฐกิจคู่แฝด ในการประชุมสุดยอดผู ้น าอาเซียน เม่ือ
กลางเดือนธนัวาคม 2011 [1]  

ในปัจจุบนัไทยตอ้งน าเขา้ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา 
เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30 ของ
ปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 
50,000 ลา้นบาท และจากแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ไทยระหว่าง ค.ศ.2010-2030 ไทยจะตอ้งน าเขา้ก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมาเพ่ิมข้ึนอีก นับได้ว่าเมียนมาเป็นแหล่งพลังงานท่ี

ส าคัญต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยเป็นอย่างยิ่ง 
รวมทั้งไทยเป็นคู่คา้รายใหญ่ของเมียนมา มีมูลค่าประมาณปี
ละ 150,000 ลา้นบาท โดยไทยส่งออกไปยงัเมียนมาประมาณ 
50,000 ลา้นบาท และน าเขา้ประมาณ 100,000 ลา้นบาท [2] 

เม่ือพิจารณาโครงการลงทุนในเมียนมา โครงการ
ทวายถือเป็นโครงการลงทุนส าคญัท่ีนกัลงทุนทัว่โลกให้ความ
สนใจเป็นอนัดับต้นๆ อีกทั้งเป็นโครงการท่ีรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญและมีการหารือร่วมกันอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2012 รัฐบาลไทยและรัฐบาล
เมียนมาได้จัดตั้ งคณะกรรมการร่วม ไทย-เมียนมา เพ่ือการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงมีคณะท างาน 3 ระดบั ไดแ้ก่ คณะท างานร่วมระดบัสูงไทย-
เมียนมา (Joint High-Level Committee: JHC) คณะกรรมการ
ประสานงานไทย-เมียนมา (Joint Coordination Committee: 
JCC) และคณะอนุกรรมการ 6 สาขา (Joint Sub-Committee: 
JSC) เพ่ือท างานร่วมกันในการพฒันาโครงการทวายให้แล้ว
เสร็จ 

การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของเมียนมาตามเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก–ตะวนัตก (เวียดนาม-ลาว-ไทย-
เมียนมา) หรือเส้น Parallel East – West Economic Corridor:Para-
EWEC) ในบทบาทของการเป็นเส้นทางของความเช่ือมโยง
ระหว่างกนัในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (physical connectivity) อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมโยง
ด้านกฎระเบียบ  (institutional connectivity) ท่ี เอ้ื อ ต่อการ
เคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดน และความเช่ือมโยงด้านประชาชน 
(people-to-people or cultural connectivity) ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จะเป็นการเปิดยุค
ใหม่แห่งความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ระหว่างไทยกบัเมียนมา อนัเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นภูมิ
รัฐศาสตร์คร้ังใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน 

จากการเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์สู่ภูมิ
เศรษฐศาสตร์ มหาสมุทรอินเดีย จะเป็นศูนยก์ลางการเติบโต
ของเอเชีย มหาสมุทรอินเดียสามารถเช่ือมแอฟริกาตะวนัออก 
ตะวนัออกกลาง อินเดีย และเอาเชียตะวนัออกซ่ึงประกอบดว้ย
จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เขา้กบัยุโรปลว้นต่างเป็นดินแดนท่ี
มีแร่ธาตุมีค่าจ านวนมาก ในปัจจุบันอาเซียนก าลังเร่งสร้าง
โครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานคือท่อส่งก๊าซ ถนน ทางรถไฟ 
สนามบินและท่าเรือ เช่ือมต่อกันหมด และท่ีส าคัญอาเซียน
ทั้งหมดก าลงัจดัวางตนเองให้เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
การคมนาคมขนส่ง (hub of east asia) ของเอเชียตะวนัออก 
เพราะอาเซียนตั้งอยู่ในจุดส าคญัของภูมิภาคท่ีเช่ือมต่อกับทั้ง
จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีทางตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่ือมกบัอินเดีย
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ทางตะวันตกได้ และทางใต้ก็ เช่ือมกับออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ได้ หากอาเซี ยนรวมกันส าเร็จจะกลายเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลกอีกแห่งหน่ึง ท่ี มี
ประชากรถึง 600 ลา้นคน 

งานวิจยัช้ินน้ีจึงไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ไว ้คือ เพ่ือ
ศึกษาท่ีมาของการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคระหว่างไทย-เมียนมา เพ่ือวิเคราะห์หลักการและ
แนวทางในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระหว่างไทย -
เมียนมา และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย
ของไทยเก่ียวกบัความร่วมมือในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายเพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ โดยออกแบบให้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลัก เพ่ือพิสูจน์ทราบความ
จริงเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ท่ีมาของนโยบาย 
และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าว 

1. จากวตัถุประสงคป์ระการแรก เพ่ือศึกษาท่ีมาของ
การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคระหว่าง
ไทย-เมียนมา ผลของการวิจัยพบว่าการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของเมียนมาตาม เส้ นทางระ เบี ยงเศรษฐกิ จ
ตะวนัออก–ตะวนัตก (เวียดนาม-ลาว-ไทย-เมียนมา) หรือเส้น 
Parallel East-West Economic Corridor: Para-EWEC) ในบทบาท
ของการเป็นเส้นทางของความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน 
(ASEAN connectivity) ด้ าน โค ร งส ร้ าง พ้ื น ฐ าน  (physical 
connectivity) อันจะน าไปสู่ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ 
(Institutional Connectivity) ท่ี เ อ้ื อ ต่ อก าร เค ล่ื อน ย ้ายข้ าม
พรมแดน และความเช่ือมโยงด้านประชาชน (people-to-
people or cultural connectivity) ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จะเป็นการเปิดยุคใหม่แห่ง
ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ระหว่าง
ไทยกบัเมียนมา อนัเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์
และภูมิเศรษฐศาสตร์คร้ังใหญ่ ในภูมิภาคอาเซียน 

2. จากวัตถุประสงค์ประการท่ีสอง เพ่ือวิเคราะห์
หลักการและแนวทางในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ระหว่างไทย-เมียนมาพบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายระหว่างไทย-เมียนมานั้ น เป็นการด าเนินงานทั้ งใน
ระดับมหภาคและระดบัจุลภาค บนพ้ืนฐานแห่งความร่วมมือ
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ผลกระทบในทางบวกมี
ผลท าให้เมียนมาได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งข้ึน 
จากเดิมท่ีมีการปกครองดว้ยระบอบเผด็จการทหาร พร้อมกนั
นั้ นก็ท  าให้ความเช่ือมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
แปซิฟิก มีความใกลชิ้ดกนัยิ่งข้ึน ส่วนประเทศไทยก็สามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการล าเลียงทั้งน ้ ามนัและสินค้าต่างๆ เพ่ือ

สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ทั้งน้ี โครงการท่าเรือน ้ าลึกทวายนั้ นแมว้่าจะมีการคาดการณ์
กนัว่าจะส่งผลดีต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างมหาศาล แต่ทุกคร้ังท่ีประเทศไทยมีการโครงการเพ่ือ
พฒันาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยมกัจะหลงลืมผลกระทบอ่ืนๆ 
ท่ี น อ ก เห นื อ จ าก เร่ื อ งท างเศรษ ฐ กิ จ  อ ย่ าง เช่น  นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตน้ ซ่ึงโครงการท่าเรือน ้ าลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมทวายก็ เช่นกัน จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมามี
การศึกษาถึงผลกระทบ ด้านความมัน่คงจากโครงการท่าเรือ
และโครงการสาธารณูปโภคเช่ือมต่ออ่ืนๆ น้อยมาก ไม่ว่าจะ
เป็นผลกระทบด้านความมั่นคงตามรูปแบบ (traditional 
security) และความมัน่คงนอกรูปแบบ (non-traditional security) 
เช่น การลกัลอบเขา้เมือง การคา้ยาเสพติด รวมถึงความมัน่คง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

3. จากวตัถุประสงค์ประการท่ีสาม เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายของไทยเก่ียวกับความ
ร่วมมือในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพ่ือผลประโยชน์
แห่ งชาติพบว่า ก ารป รับป รุงนโยบายดังก ล่ าวจะต้อ ง
ครอบคลุมทั้งในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค ระดบัมหภาค
คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศหลักอัน
ประกอบดว้ยไทย เมียนมา และญ่ีปุ่น 

ส่วนในระดับจุลภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
ทอ้งถ่ินตามแนวชายแดนซ่ึงประชาชนทั้งสองประเทศไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงนั้ น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี
ควรเขา้มาให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนของทั้งสอง
ประเทศเก่ียวกับการก่อสร้างโครงการ การออกเอกสารสิทธ์ิ 
ท่ีดิน การพฒันาฝีมือในการผลิตสินคา้เป็นสินคา้ OTOP  การ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และ การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน  การส่งเสริมอาชีพเพ่ือพฒันาอาชีพ และผลิตภณัฑ์
ให้มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียวต่อไป ทั้ งน้ีการ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวไม่ควรศึกษาเฉพาะการพา
นักท่องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวในเมียนมาควรจดัท าโครงการ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียวในลกัษณะของชาวเมียนมาให้ขา้ม
มาเท่ียวในฝ่ังประเทศไทย ควรมีการศึกษาตลาดการค้า
ชายแดนควบคู่กนัไปกบัการศึกษาการท่องเท่ียว มีสินคา้บาง
ชนิดท่ีพบเห็นในแหล่งท่องเท่ียวและนิยมสินคา้ไทยและควรมี
การศึกษาแหล่งท่องเท่ียวร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีมีอยู่ให้
สมบูรณ์ รวมทั้งการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัการผ่านแดน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน และการ
เข้าเมืองเพ่ือป้องกนัภยัจากการก่อการร้าย อาชญากรรมขา้ม
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ชาติและแรงงานต่างดา้วเถ่ือน ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อความมัน่คงแห่งชาติ 
 
2. การอภปิรายผล 
จากผลการวิจัยท่ีพบว่าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายเป็นโครงการท่ีมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกบัเมียนมานั้น สอดคลอ้งโดยตรงกบัตามแนวคิด
ภูมิภาคนิยม (regionalism) คือ การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการจัดตั้ งองค์การ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ หรือสถาบนัท่ี
สามารถจดัระเบียบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างชัดเจน [3] โดยท่ีแต่ละประเทศสมคัรใจและยินยอม
เขา้เป็นส่วนหน่ึงโดยการจดัท าขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ หรือ
การเจรจาหารือร่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ อนัมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสร้างข้อผูพ้ ันในเชิงพฤติกรรมและนโยบาย ตลอดจน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างกันซ่ึงอาจหมายรวมถึงการ
ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือจัดระบบในเชิงสถาบนั และการ
สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือให้แต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าท่ีต่อ
กัน [4] ดังนั้ น การบูรณาการความร่วมมือในลักษณะน้ีจึง
เกิดข้ึนโดยรัฐเป็นผูริ้เร่ิม แลว้จึงก าหนดแนวทางหรือรณรงค์
ให้ภาคเอกชนหรือประชาชนได้ปฏิบัติตาม ซ่ึงเรียกว่าเป็น
กระบวนการความร่วมมือแบบบนล่าง [5] นอกจากนั้ นยงั
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางเศรษฐกิจท่ีรัฐและทุนจะบูรณา
การร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความ
แตกต่างกบัเสรีนิยมแบบคลาสสิคในยคุของ อดมั สมิธ ท่ีมอง
ว่ารัฐไม่ควรท่ีจะเข้ามาแทรกแซงกลไกของตลาดหรือเข้า
ค วบ คุ ม ปั จจัย ก ารผ ลิ ต ใน ลัก ษณ ะขอ ง  marketization 
ความสัมพันธ์ทุกอย่างถูกวางอยู่บนกลไกการตลาด และ 
deregulation การผ่อนปรนระเบียบกฎหมาย ต่างเพ่ือให้ทุน
สามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยเขา้ออกในระบบ ทั้งน้ี หากน าเร่ืองของ
ระบบทุนและตลาดโลกตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่มาสร้าง
ค าอ ธิบายแก่ ภู มิภาคนิยมย่อมก ล่ าวได้ว่ า  กระแสการ
เคล่ือนยา้ยทุน ทรัพยากร และฐานการผลิตตลอดจนการ
เช่ือมโยงกิจกรรมระหว่างประเทศของบริษัทเอกชน ช่วย
ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ สร้างความร่วมมือระหว่างกันใน
ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
บทบาทภาพลกัษณ์และอ านาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ
ในภาวะประเทศในภาวะท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของ
ระบบโลก ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีประเทศต่าง ๆ ไม่อาจหลีกเล่ียง
ความสัมพนัธ์กบัประเทศหรือภูมิภาคอ่ืนได ้กระแสดงักล่าวยงั
จูงใจให้แต่ละประเทศต้องเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ด าเนินนโยบายเปิดเสรีมากข้ึน กระแสดงักล่าวยงัจูงใจให้แต่

ละประเทศตอ้งเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและด าเนินนโยบาย
เปิดเสรีมากข้ึน ลดกฎระเบียบ และสร้างเง่ือนไขท่ีสนับสนุน
ระบบการผลิต การเงิน และการค้า ส าหรับกรณีของประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดเ้ลือกท่ีจะด าเนินตามแนวทาง
ภูมิภาคนิยม เพ่ือท่ีจะสามารถด ารงอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกในปัจจุบนั โดยเลือกท่ี
จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันผ่านการรวมกลุ่มในระดับ
ภูมิภาคภายใตก้รอบอาเซียน เพ่ือลดทอนความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบา้น 

จากผลการวิจัยพบว่า นโยบายของรัฐบาลไทยชุด
ต่าง ๆ ท่ีผ่านมา แมจ้ะมาจากพรรคการเมืองท่ีมีความคิดเห็น
ขดัแยง้กัน แต่ก็ได้ให้ความเห็นชอบต่อโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกัน ซ่ึงก็เป็นการสอดคลอ้งโดยตรง
กบัแนวคิดเร่ืองประชาคมแห่งความเช่ือมโยง (community of 
connectivity) ซ่ึงได้มีการเห็นชอบท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี 15 เม่ือเดือนตุลาคม 2009 โดยได้ให้ความส าคัญต่อ
ความเช่ือมโยง 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (physical 
connectivity) ดา้นกฎระเบียบ (institutional connectivity) และ 
ด้านประชาชน อันเป็นเหตุผลท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ฉันทามติ  ซ่ึงก็สอดคล้องกับหลักการก าหน ดนโยบาย
ส าธารณ ะตามตัวแบบ เห ตุผล  ซ่ึ งมีพฤ ติก รรม ท่ี เน้ น
วตัถุประสงค์เป็นแนวทาง (goal directed behavior) เพ่ือให้
องค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานให้ไดใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์หลกัมากท่ีสุดโดยนัยดงักล่าว ตวัแบบน้ีจึง
ยึ ด ถื อ ฐ าน ค ติ  (assumptions) ท่ี ว่ า โค ร งก าร ท่ี ป ระส บ
ความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์และภารกิจท่ี
ชดัเจน มีการมอบหมายงานและก าหนดมาตรฐานการท างาน
ให้แก่หน่วยยอ่ยต่าง ๆ ขององคก์ารมีระบบวดัการปฏิบติังาน  

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ส่งผล
กระทบทั้งในระดับมหภาค และระดบัจุลภาค ทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบต่อประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้

ผลกระทบในเชิงบวก 
ในระดบัมหภาค ความส าคญัของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายต่อภูมิภาคอาเซียนและเมียนมา โดยโครงการทวาย มี
ศักยภาพท่ีจะเป็นประตู เศรษฐกิจของภูมิภาค  และเอ้ื อ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถ่ินและภาคธุรกิจ ขณะท่ี [6] ได้
เน้นเร่ืองการด าเนินโครงการทวาย ตามมาตรฐานสากล ซ่ึง
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเน้นเร่ือง 
ผลประโยชน์ของโครงการท่ีประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและภูมิภาคจะ
ได้รับ ส าหรับประเทศไทย ท่าเรือน ้ าลึกทวายจะเป็นประตู
เศรษฐกิจบานใหม่ ตามยุทธศาสตร์การคา้การลงทุนเช่ือมโยง
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ประเทศเพ่ือนบา้นของรัฐบาล ดงันั้น สินคา้ต่างๆ ท่ีมาจากทาง
กลุ่มประเทศยุโรป แอฟริกา ตะวนัออกกลางและเอเชียใต ้จะ
ผ่านท่าเรือน ้ าลึกทวายออกสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้
ระยะเวลาเพียง 1 ว ันและสามารถส่งผ่านไปยงัประเทศจีน 
เกาหลี ญ่ีปุ่นหรือประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจาก
เส้นทางคมนาคมท่ีมีระยะทางสั้นลง 

ในระดับจุลภาค การพัฒนาท่าเรือน ้ าลึกทวายเป็น
โอกาสเปิดประเทศไทยสู่เส้นทางการเดินเรือโลกสายใหม่ 
(new global maritime route) และเช่ือมโยงผ่านเมียนมาไปยงั
ประเทศจีน อินเดีย และบงักลาเทศ [7] รวมทั้งสร้างโอกาสการ
พฒันากาญจนบุรีเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน และ logistics 
hub เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยดึงดูดการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ พฒันา
กลุ่มอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ซ่ึงท าให้สะดวกในการควบคุมด้านแรงงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการพฒันา
ท่าเรือน ้ าลึก นิคมอุตสาหกรรม จะท าให้เกิดความต้องการ 
ว ัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส าหรับนักธุรกิจ คนงาน และนักท่องเท่ียว ความ
ต้องการน้ี จะสร้างโอกาสส าหรับนักธุรกิจไทยในการเพ่ิม
ปริมาณและชนิดของสินคา้ไปจ าหน่ายในเมียนมา รวมทั้งการ
วางต าแหน่งทวายให้เป็นแหล่งกระจายสินคา้เพ่ือส่งต่อไปทาง
เหนือผา่นเมืองเย เมืองเมาะล าไย จนถึงยา่งกุง้ 

ผลกระทบในเชิงลบ 
ในระดับมหภาค ปัญหาท่ีส าคัญ คือ ปัญหาความ

มัน่คงซ่ึงมีผลกระทบต่อการคา้ชายแดน ไทยเมียนมา ในเขต
พ้ืนท่ีชายแดน มีปัญหาหลายประการ ประกอบดว้ยปัญหากลุ่ม
ต่อตา้นรัฐบาลเมียนมา ปัญหาเกิดจากการสู้รบระหว่างชนกลุ่ม
น้อยกลุ่มต่าง ๆกบัรัฐบาลทหารเมียนมา ปัญหาการผลิตคา้ยา
เสพติดของกองก าลงัของชนกลุ่มนอ้ย ปัญหาเขตแดนระหว่าง 
ไทย-เมียนมา ปัญหาแรงงานเมียนมาลกัลอบหนีเขา้เมืองโดย
ผดิกฎหมาย และปัญหาดา้นความมัน่คงตามรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
การเพ่ิมจุดอ่อนในการป้องกันกรุงเทพจากการรุกทางทหาร
เมียนมา และการแทรกซึมเขา้สู่ประเทศไทยจากอาชญากรขา้ม
ชาติและกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่างๆ อาจจะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

ในระดับจุลภาค ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดลอ้มจากการเพ่ิมปริมาณโรงงานอุตสาหกรรม
หนักในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างมาก 
นายทุนและผูป้ระกอบการรายย่อยต่างพากันมาแย่งงานของ
ชาวบา้นทอ้งถ่ินไปเป็นจ านวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดมลภาวะ

ต่อส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่าง ๆ มีการรุกล ้าท่ีดินซ่ึงยงัมีปัญหา
เร่ืองเอกสารสิทธ์ิ ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ชาวบา้นหลาย
กลุ่ม 

 
3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในระยะแรกของการลงทุนนั้น ความเป็นไปไดค้วร
เร่ิมตน้ดว้ยนิคมอุตสาหกรรมก่อน เพราะการสร้างท่าเรือขนาด
ใหญ่ยงัตอ้งใชเ้วลาอีกมาก แต่หากมองดว้ยศกัยภาพแลว้ควร
พฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งงานสูงเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ซ่ึงการพฒันาจะแบ่งเป็นเฟส โดยมีการลงทุนของ
อุตสาหกรรมและระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัเพ่ือให้นกัลงทุนเห็น
ภาพการพัฒนา นอกจากน้ีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศ ก็เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีส าคญั และอีกประการเป็นเร่ืองของ
มิติการลงทุนท่ีมองดา้นผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน 
ส่ิงท่ีละเลยไม่ได ้คือ ท าอยา่งไรท่ีจะให้การพฒันาเหล่าน้ีเป็น
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับมาบตา
พุด เพราะการด าเนินโครงการทวายเองก็ประสบปัญหาการ
คัดค้านจากประชาชน เน่ืองจากมีการอพยพหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านอีกทั้งท  าลายวิถีชีวิต วฒันธรรม และการลงทุนใน
ประเทศท่ีกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมยงัไม่เป็นรูปเป็นร่าง 
อาจจะลดปัญหาติดขัดด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของนัก
ลงทุน ดังนั้ นต้องรอบคอบเพ่ือจะไม่ให้ เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมือนนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีมีปัญหาเกือบ 10 ปีปัญหาดงักล่าวก็
ยงัแก้ไขไม่ได ้ไทยเองจะน าปัญหาเหล่าน้ีไปสู่ประเทศเพ่ือน
บา้น ซ่ึงเม่ือปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนประเทศไทยเองก็ไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เช่นกัน ดังนั้ น การ
ลงทุนกบัประเทศเพ่ือนบา้นควรมีแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ร่วมกนับนศกัยภาพท่ีทั้งไทยและเมียนมามี อย่าให้การลงทุน
ของประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ในทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นไป
ในลกัษณะการแสวงหาผลประโยชน์และกอบโกยจากประเทศ
ท่ีดอ้ยกว่า 

จากผลของการวิจยัดงัท่ีไดท้  าการศึกษามาน้ี ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะในการพฒันานโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ดงัต่อไปน้ี 

1.ระดบัมหภาค 
 1.1 การจดัตั้งคณะท างานเพ่ือการติดตามและพฒันา
นโยบายของรัฐบาลไทยต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ของโลกอย่างมีประสิท ธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
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เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการทหาร เช่น
ในส่วนของความมัน่คงตามรูปแบบนั้ น กองทพับก กองทพั 
เรือ และกองทัพอากาศอาจจะต้องพิจารณาปรับกองก าลัง
บริเวณดา้นท่ีติดกับประเทศเมียนมาใหม่ รวมถึงอาจจะต้อง
พิจารณาติดตั้งยุทโธปกรณ์เขา้ประจ าการตามความเหมาะสม 
เพ่ือสร้างสมดุลทางทหารกบัทางฝ่ังเมียนมา ในส่วนของความ
มั่นคงนอกรูปแบบนั้ น ในเร่ืองของอาชญากรรมข้ามชาติ 
รัฐบาลควรจะตอ้งเตรียมการ โดยการเพ่ิมจุดตรวจระหว่างทาง
ให้มากข้ึน รวมถึงเพ่ิมการหาข่าวและการตรวจการณ์จากทาง
อากาศในบริเวณท่ีล่อแหลมต่อการขนยาเสพติดและสินคา้ผิด
กฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างไรก็
ตามในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมนั้ น จะต้องอาศัยวิ ธีการทาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีซับซ้อนกว่านั้ น นั่นคือการ
ผลกัดนักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัระหว่างภูมิภาค ฯลฯ 
ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ นั้นกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงตามรูปแบบ
และความมัน่คงนอกรูปแบบ 
 1.2 ประเทศท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายซ่ึงประกอบด้วยไทย เมียนมา และญ่ีปุ่นจะต้องมี
การบูรณาการความร่วมมือกันในทุกระดับ ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งน้ี ประเทศไทยควรก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและ
ผลกัดนันโยบายให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริม
กิจการก่อสร้างข้ามชาติของไทย ให้มีโอกาสไดรั้บงาน หรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่าเรือน ้ าลึกทวายอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ระดบัจุลภาค 
 2.1 การพฒันาองค์ความรู้ และขีดความสามารถใน
เชิงเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน เป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะท าให้คนไทยในจงัหวดัชายแดนไทย-เมียนมา สามารถเพ่ิม
รายไดจ้ากการขยายตวัของกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อนัเป็นผลกระทบจากโครงการเขต
เศรษฐกิจทวายโดยตรง 
 2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อ เน่ื อง ห าก มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ภายใต้
การควบคุมทิศทางของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอย่าง
ใกล้ชิด โดยการพฒันา การตลาดการท่องเท่ียวไม่ควรศึกษา
เฉพาะการพานักท่องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวในเมียนมา ควร
จดัท าโครงการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวในลกัษณะของการ
พาชาวเมียนมาให้ข้ามมาเท่ียวในฝ่ังประเทศไทย ควรมี
การศึกษาตลาดการค้าชายแดนควบคู่กนัไปกบัการศึกษาการ
ท่องเท่ียว พฒันาสินคา้บางชนิดท่ีพบเห็นในแหล่งท่องเท่ียว 
และควรมีการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวร่วมกนัในการพฒันาพ้ืนท่ี

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีอยู่
ให้สมบูรณ์ 
 
3.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงผลกระทบ
และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายในรายละเอียดแต่ละด้าน ทั้ งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ ดา้นสังคมจิตวิทยา ดา้นการทหาร และการ
การเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ อันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันานโยบายความมัน่คงแห่งชาติ
ของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนต่อไปใน
อนาคต  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาความ

ค ิด เห ็นของพน ัก งานบริษ ทั เมน เซิ ่น  เอ ็น เตอร์ไพ ร ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั  ต่อการด าเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 (2)  เปรียบเทียบความ
คิด เห็นของพน ักงานบริษ ทั  เมน เซิ ่น  เอ ็น เตอร์ไพร ส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั  ต่อการด าเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงาน บริษทั เมนเซิ่น เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ  านวน 234 คน  โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ที่มีค่าความ
ตรงตามเนื้อหา (IOC) ระหว่าง  0.67-100 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.88 สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐ าน ใชก้ ารว ิเค ราะห ์ค ่าท ี ก ารว ิเค ราะห ์ค วาม
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ย
วิธีเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่าน ัยส าคญัทางสถิติที ่ระดบั  0.05  
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความคิดเห็นของพนักงานบริษทั เมน
เซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ต่อการด าเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  ใน
ภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดา้นความรับผิดชอบการ
บริหาร ล าดบัถดัมาคือ ดา้นระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุง   ดา้นการท าให้
เกิดผลิตภณัฑ ์ และดา้นการบริหารทรัพยากร  ตามล าดบั      
(2) พน ักงานที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน และ
หน่วยงานท่ีสังกดั ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ตามระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษทั 
เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคญั :  ความคิดเห็น, ระบบการบริหารงานคุณภาพ. 
 
Abstract 

This study aimed to (1) study the employees’ 
opinions of Menxon Enterprises (Thailand) Company Limited 
toward ISO 9001:2008 Quality Management System, and (2) 
to compare the employees’ opinions of Menxon Enterprises 
(Thailand) Company Limited toward ISO 9001:2008 Quality 
Management System, categorized by personal factors. The 
samples were 234 employees of Menxon Enterprises 
(Thailand) Company Limited, by using the stratified random 
sampling. The instrument in this study was a questionnaire 5 
rating scale which valued content validity (the index of item-
objective congruence: IOC) between 0.67-1.00 and the overall 
reliability of 0.88. The statistics, which used in the data 
analysis, were percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis testing analyzed by t-test and One-way ANOVA 
(F-test) for testing of variance as well as pair-wise comparison 
by means of Scheffe’s method which were conducted at the 
statistical significance level of 0.05. 

The results revealed that (1) the employees’ opinions 
of Menxon Enterprises (Thailand) Company Limited toward 
the ISO 9001:2008 Quality Management System, overall, 
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they agreed at a high level, when considering by each aspect 
found that the highest mean was the management 
responsibility, followed by the quality management system, the 
measurement, analysis and improvement, the product 
realization and the resource management respectively. (2) 
The employees who were different gender, age, level of 
education, working experience and working section, overall, 
they gave their opinions toward the ISO 9001:2008 Quality 
Management System of Menxon Enterprises (Thailand) 
Company Limited that were not different at the statistical 
significance level of 0.05. 

 
Keywords: Opinion, Quality Management System. 
 
1. บทน า 

ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีองค์กร
ธุรกิจตอ้งท าควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจไปพร้อมกบัการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมองว่าผลกระทบทางด้านระบบ
บริหารคุณภาพส่งผลถึงผลิตภณัฑ์และความสามารถเชิงการ
แข่งขนัทั้งดา้นธุรกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีทุก ๆ ประเทศจะตอ้งตระหนักถึงความส าคญั [1] โดยระบบ
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9000 เป็นหน่ึงในอนุกรม
มาตรฐานสากลซ่ึงถูกประกาศใช ้โดยองค์การระหว่าง
ป ร ะ เท ศ ว่ าด้วยมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization : ISO) ซ่ึงปัจจุบัน ISO มีสมาชิกจากทัว่โลก
ให้การยอมรับในส่วนของประเทศไทยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดป้ระกาศให้มาตรฐาน ISO 
9000 เป็นมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 
2534 จึงท าให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยน าระบบมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รและขอ
การรับรองจากสถาบนัท่ีให้การรับรองกนัอย่างแพร่หลายเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการยอมรับในระดับสากล เป็นการเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ขององคก์ร [2]  

บริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ซ่ึงด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและส่งออกรองเทา้โรลเลอร์สเก็ต
และไอซ์สเก็ต ผลิตและท าการค้ารองเท้าชนิดต่าง ๆ และ
ช้ินส่วนของรองเท้า เป็นบริษัทหน่ึงท่ีได้มีนโยบายน าเอา
ระบบบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใชใ้นองค์กรและขอรับ
รองระบบ ISO 9001:2008 เพ่ือยกระดบัมาตรฐานให้บริษทัมี

ความน่าเช่ือถือและเพ่ือเป็นการบริหารจดัการคุณภาพอย่างมี
ระบบ  ท าให้ ก ารจัดก ารบ ริห ารงาน ภายใน องค์ก ร มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและ
สร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ อย่างไรก็ตามใน
การน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาปรับใชใ้น
องคก์รนั้น ยงัประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู ่
เช่น เอกสารต่างๆ ในระบบการบริหารงานคุณภาพ การแสดง
ให้เห็นถึงนโยบายคุณภาพของบริษัท  การก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพ (KPI) และการปฏิบติัตาม ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
ขั้นตอนการท างาน ความยุ่งยากในการท างาน การปฏิบติังาน
แทนผูอ่ื้น ความผิดพลาดเก่ียวกบัตัวพนักงานในขั้นตอนการ
ท างาน การบ่งช้ีถึงอ านาจหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่งงานไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน การฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาบุคคลากร 
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในขั้นตอนการท างานและการป้องกัน
การเกิดซ ้ า เป็นตน้ [3]   

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง
ของบริษทัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของพนกังานบริษทั 
เมน เซ่ิน  เอ็น เตอ ร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จ  ากัด  ต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
เพ่ือน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงส่ งเส ริมและใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อ
การด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 พนักงานบริษัทเมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบ
ก ารบ ริห าร งาน คุณ ภ าพ  ISO 9001 :20 08  ใน  5  ด้ าน 
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ประกอบดว้ย (1) ดา้นระบบการบริหารงานคุณภาพ (2) ด้าน
ความรับผิดชอบการบริหาร (3) ดา้นการบริหารทรัพยากร 
(4) ดา้นการท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ และ(5) ดา้นการวดั วิเคราะห์
และการปรับปรุง [4] มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ พนักงานของบริษัทเมนเซ่ิน เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ  าแนกเป็น 2 ฝ่าย คือ (1) ฝ่าย
ปฏิบติัการผลิต และ(2) ฝ่ายส านักงาน จ านวนทั้งหมด 568 คน 
[5] 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทเมนเซ่ิน เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด จ  านวน 234 คน โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง Krejcie and Morgan 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เปรียบเทียบอยา่งง่าย [6]  
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากัด  ต่อการด าเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับโดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 [6] หลงัจากนั้นน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอัย่าง จ  านวน 30 คน
แลว้น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.88 [6] 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่น
ระดับมาก 3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่
ในระดบันอ้ย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่
ในระดบัน้อยท่ีสุด และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์

การวิจัยข้อที่ 2 ผูว้ ิจยัใชก้ารทดสอบสมมติฐาน โดยการ
วิเคราะห ์หาค ่า  t–test และ F–test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe’ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดับ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่มีอายงุานมากกว่า 10 
ปี และสังกดัฝ่ายปฏิบติัการผลิตมากท่ีสุด 
 
6.2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการด าเนินงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน 
เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงานต่อ
การด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั พบว่า ในภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดับมาก (= 3.79) 
โดยด้านท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านความรับผิดชอบการ
บริหาร (= 3.87) ล  าดับถัดมาคือ ดา้นระบบการบริหารงาน
คุณภาพ (= 3.82) ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
(= 3.80) ดา้นการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ ( = 3.78) และด้าน
การบริห ารท รัพยากร ( = 3.66) ตามล าดับ  ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อ
การด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ความคดิเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามระบบการบริหารงาน

คุณภาพ          ISO 9001:2008 

  S 
ระดับ
ความ
คดิเห็น 

1. ด้านระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 

3.82 0.64 มาก 

2. ดา้นความรับผดิชอบการ
บริหาร 

3.87 0.70 มาก 

3. ดา้นการบริหารทรัพยากร 3.66 0.70 มาก 
4. ดา้นการท าให้เกิดผลิตภณัฑ ์ 3.78 0.72 มาก 
5. ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุง 

3.80 0.71 มาก 

รวม 3.79 0.61 มาก 
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6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน และหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที ่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อการด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ 
p-

value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 9.32 0.71 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F = 0.60 0.55 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 1.21 0.30 ไม่แตกต่าง 
อายงุาน F = 0.41 0.75 ไม่แตกต่าง 
หน่วยงานท่ีสังกดั t = 0.45 0.65 ไม่แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลความคิด เห็นของพนักงานต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบริษัท เมนเซ่ิน เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดังนี ้
 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด 
พบว่า ในภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากมาก (= 3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ด้าน
ความรับผิดชอบการบริหาร ( = 3.87) ล  าดับถัดมาคือ ด้าน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ( = 3.82) ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการปรับปรุง ( = 3.80) ด้านการท าให้ เกิด
ผลิตภณัฑ ์(= 3.78) และดา้นการบริหารทรัพยากร (= 3.66)  
ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

1. ด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของอรนลิน ศิริวรรณ [7] ซ่ึงพบว่า ดา้นการจดัการ
คุณภาพ พนกังานเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  

2. ดา้นความรับผดิชอบการบริหาร ผลการวิจยัพบว่า 
ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้สดงความมุ่งมัน่โดยการก าหนดนโยบาย
คุณภาพและส่ือสารให้เข้าใจโดยทั่วทั้ งบริษัท สอดคล้อง
กับข ้อก าหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2008 ดา้นความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหาร
ระดับสูงต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะจัดระบบการ
บริหารงานคุณภาพน าไปใชแ้ละท าให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง [4]  

3. ด้านการบริหารทรัพยากร ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อรนลิน ศิริวรรณ [7] ซ่ึงพบว่า ดา้นการบริหารทรัพยากร
พนกังานเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  

4. ดา้นการท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อรนลิน  ศิ ริวรรณ [7] ซ่ึ งพบว่า ด้านการท าให้ เกิด
ผลิตภณัฑพ์นกังานเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  

5. ด้านการวัด  การวิ เคราะห์  และการปรับปรุง  
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อรนลิน ศิริวรรณ [7] ซ่ึงพบว่า 
ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุง พนักงานเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัมาก 
 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
คิด เห็นของพนักงานต่อการด าเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดังนี ้ 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุงาน และหน่วยงานท่ีสังกัด ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษทั เมนเซ่ิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุงานมากกว่า 10 ปี และมี
หน่วยงานท่ีสังกดัเป็นฝ่ายปฏิบติัการผลิต จึงมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น
ของ Oskamp S. ท่ีช้ีให้เห็นว่า เจตคติและความคิดเห็นของ
กลุ่ม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากเพราะบุคคลตอ้งมีสังคมและ
การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ดงันั้ นเจตคติและความคิดเห็นต่าง ๆ 
ของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะท าให้เกิดการถ่ายทอดสู่ตัว
บุคคลนั้น [9] และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนลิน ศิริวรรณ 
[7] ซ่ึงพบว่า เพศ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
หน่วยงานท่ีสังกดั แตกต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนม์มดี นนท
นานันท์ [8] ซ่ึงพบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
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ประสบการณ์ในการท างาน อายุ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นใน
การจดัการดา้นระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ไม่แตกต่างกนั  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. ด้านการบริหารทรัพยากร  บริษัทฯ ควรจัดหา
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น ต่าง ๆ  และจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมให้แก่การท างานให้ดียิง่ข้ึน 

2. ด้านการท าให้ เกิ ดผลิตภัณฑ์  บ ริษัทฯ ควร
ปรับปรุงระบบการบริหารเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนของ
ลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุง บริษทั
ฯ ควรมีการก าหนดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
ติดตามแผนงาน เพ่ือเป็นการเฝ้าติดตาม ตรวจวดั วิเคราะห์และ
ประเมินผลการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. ด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ บริษัทฯ ควร
ก าหนดแผนนโยบายให้ชดัเจนเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีการด าเนินการ
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพไปในทิศทางเดียวกนั 

5. ด้านความรับผิดชอบการบริหาร บริษัทฯ ควร
ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีอาจมี
ผล ต่อความคิด เห็น ต่อการระบบบ ริห ารคุณภาพ  ISO 
9001:2008 มาใชใ้นองค์กร เช่น วฒันธรรมองค์กร บรรยากาศ
ในการท างาน และการประเมินผล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ 
บริษทั บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 2)  เพื ่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขนส่งของบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย ่าง ไดแ้ก่  
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั บี.เอช.ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากดั จ  านวน 103 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ท่ีมีค่า
ความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-100 และมีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระด บั  0 .05 ผลการว ิจ ยัพบว ่า  1) ความพ ึงพอใจขอ ง
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั 
บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดัในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยดา้นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ดา้นส่ิงท่ี
สัมผสัได ้รองลงมาคือ ด ้านการใส่ใจลูกคา้  ดา้นความ
ไวว้างใจ  ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และดา้นการตอบสนอง 
2) ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาประเภทธุรกิจ 
รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ
บริษทั บี. เอช.ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั ในภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  
 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, คุณภาพ, บริการ, การขนส่ง. 
 
Abstract 

 This research aimed to study and compare the 
customers’ satisfaction toward the transport services quality 
of B. H. Thai Enterprise Company Limited.The sample group 
consisted of 103 customers of B. H. Thai Enterprise 
Company Limited,by using the simple sampling method.The 
instrument of this study was a questionnaire; it valued the 
content validity (index of item-objective congruence:IOC) 
between 0.67-1.00 and the overall reliability of 0.97.The 
statistics which used in the data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis testing 
analyzed by t-test and One-way ANOVA (F-test) for testing 
of variance as well as pair-wise comparison by means of 
Scheffe’s method which were conducted at the statistical 
significance level of 0.05.The research results found that;1) 
thecustomerssatisfied the transport services quality of B. H. 
Thai Enterprise Company Limitedat a high level in the 
overall. The highest satisfaction wasthe tangibles;the 
subordinate satisfactions were theempathy, the reliability, the 
assurance, and the responsiveness, respectively.2) The 
customerswho were different gender, age, level of education, 
business types, business models and the duration of business, 
they satisfied the transport services quality of B. H. Thai 
Enterprise Company Limitedthat were not different in overall 
and each aspectat the statistical significance level of 0.05. 
Keywords:Satisfaction, Quality, Service, Transportation. 
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1. บทน า 
 ส าหรับธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจในยุค
โลกาภิวฒัน์ มุมมองของลูกคา้ในปัจจุบนันอกเหนือจากอตัรา
ค่าบริการท่ีถูกท่ีสุด ส่ิงท่ีลูกค้าให้ความส าคญัรองลงมาก็คือ 
คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซ่ึ งผู ้ประกอบการ
ให้บริการขนส่งไทยจะต้องยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
การบริการให้ สูงข้ึน เพ่ือให้สามารถปรับตัวและพัฒนา
ศกัยภาพการประกอบการขนส่งให้สามารถรองรับสภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง และการเปิดเสรีทางการคา้ภาคบริการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยอาศยัประสบการณ์ของบริษทัผูใ้ห้บริการ 
ทีมงาน และความสามารถในการให้บริการในระยะกลาง และ
ระยะยาว ความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษาในการ
ปรับปรุง และขยายการท างานในอนาคต [1] 
 บริษัท  บี .เอช. ไทยเอ็น เตอร์ไพรส์  จ  ากัด  เป็น
ผูป้ระกอบการท าธุรกิจดา้นน าเขา้และส่งออกสินคา้ ผลิตภณัฑ์
ประเภทช้ินส่วนยางรถยนต์บรรทุกและอุปกรณ์ หรืออะไหล่
อ่ืน ๆ ท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรหล่อยางรถยนต์บรรทุก บริษทัต้อง
บริหารค าสั่งซ้ือของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ และน าส่งสินคา้ให้
ผูรั้บบริการ ณ สถานประกอบการของผูรั้บบริการตามนัด
หมาย ปัจจุบนับริษทัประสบปัญหาการให้บริการขนส่งสินคา้
ให้กบัผูรั้บบริการหลายประการ อาทิเช่น การขนส่งสินคา้ให้
ผูรั้บบริการไม่ตรงต่อเวลา ส่งสินค้าไม่ครบจ านวนตามท่ี
ผูรั้บบริการสั่งซ้ือ สินคา้ได้รับความเสียหายในระหว่างทาง
ขนส่งให้ผูรั้บบริการ บางคร้ังเกิดจากปัญหาทางดา้นเอกสาร 
หรือส่ือสารไม่ตรงกัน ท าให้มีการส่งสินค้าผิดขนาด ผิด
จ านวน ผิดยี่ห้อ ต้องน าเอกสารใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
กลบัมาแกไ้ขใหม่ แลว้ตอ้งส่งไปให้ผูรั้บบริการใหม่อีกรอบ 
ส่งผลให้ผูรั้บบริการขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้ห้บริการ และท า
ให้ผูรั้บบริการเกิดการเปรียบเทียบกบัตวัแทนผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑด์า้นราคาสินคา้ [2] 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยในฐานะท่ีเป็น
ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีต้องรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ จึงมีความสนใจท่ีศึกษาในเร่ืองความพึง
พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่ง เพ่ือ
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ปรับปรุงในการให้บริการ
ขนส่งสินคา้ ให้กบัผูรั้บบริการให้เกิดความสะดวก และมีความ
พึงพอใจสูงสุด 
 
 
 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากดั 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ี
มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 
 ผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บี. 
เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั แตกต่างกนั 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิ จัยได้น าแนวคิดคุณภาพการ
ให้บริการ ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความไวว้างใจได ้2) ดา้นการ
ตอบสนอง 3) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 4) ดา้นการใส่ใจลูกคา้ 
และ  5 )  ด้ าน ส่ิ ง ท่ี สั ม ผ ัส ได้ [3] ม าก าหนด เป็นกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั 
 
5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั 
บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั จาก 140 บริษทั จ  านวน 140 
คน [2] 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ช้บริการขนส่งสินค้าของ 
บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ ไพรส์ จ  ากดั จ  านวน 103 คน โดย
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie and 
Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน +5 และ
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) [4] 
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถ าม เก่ี ย วกับ ปั จ จัย ส่ วน บุ คคล ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขนส่ง ของ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า
ความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 [4] หลงัจาก
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นั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตอั
ย่าง จ  านวน 30 คนแล้วน าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.87 
 
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย4.50 - 5.00 หมายถึงความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก3) ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49หมายถึงความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และ 5) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 
หมายถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด และการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2ผูว้ิจัยใช้การทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์หาค่า t–test และ F–test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิ ธี  Scheffe’ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจบริการ โดยเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว และมี
ระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ 11 – 15 ปี 
 
6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ
ขนส่งของ บริษัท บี.เอช. ไทยเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 3.96) โดย
ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได ้(  = 
4.07) รองลงมาคือ ดา้นการใส่ใจลูกคา้ ( = 3.98) ดา้นความ
ไวว้างใจ (= 3.96) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (= 3.88) และ
ดา้นการตอบสนอง(= 3.86)ตามล าดบัดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  ากดั 

 

ปัจจัยทีส่ าคญัต่อการ
เลือกใช้บริการขนส่ง 

  S 
ระดับความ    
พึงพอใจ 

ดา้นความไวว้างใจ  3.96 0.39 มาก 
ดา้นการตอบสนอง 3.86 0.45 มาก 
ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 3.88 0.41 มาก 
ดา้นการใส่ใจลูกคา้ 3.98 0.48 มาก 
ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 4.07 0.47 มาก 

รวม 3.96 0.24 มาก 
  
6.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
และระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บี. เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  าก ดั ในภาพรวมไม ่แตกต่างก นั  ที ่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี2 
 

ตารางที่  2  ผลการเป รียบ เที ยบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บี.เอช. 
ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ p-value 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ t = 2.96 0.34 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F = 0.55 0.65 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 0.44 0.96 ไม่แตกต่าง 
ประเภทธุรกิจ F = 0.45 0.81 ไม่แตกต่าง 
รูปแบบของธุรกิจ F = 0.75 0.41 ไม่แตกต่าง 
ระยะเวลาของการ
ด าเนินธุรกิจ 

F = 0.87 0.46 ไม่แตกต่าง 

 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั  ดังนี ้

1. ด้านความไวว้างใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของทรงพล ทองวิ จิตร [5] พบว่า ด้านความ
ไวว้างใจภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก    

2. ด้านการตอบสนอง ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเยาวลักษณ์  ปาดมิตร [6] พบว่า ด้านการ
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ตอบสนองลูกคา้มีความคิดเห็นต่อบริการขนส่งโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

3. ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ผลการวิจยัพบว่า ความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของเยาวลกัษณ์ ปาดมิตร [6] พบว่า ดา้นความ
มัน่ใจลูกคา้มีความคิดเห็นต่อบริการขนส่งโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 

4. ด้านการใส่ใจลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของเยาวลกัษณ์ ปาดมิตร [6] พบว่า ดา้นใส่ใจลูกคา้
ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อบริการขนส่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5. ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได้ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของเยาวลักษณ์ ปาดมิตร [6] พบว่า ด้านส่ิง
สัมผสัไดลู้กคา้มีความคิดเห็นต่อบริการขนส่งโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

 
7.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษัท บี.
เอช. ไทยเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  ดังนี ้ 

ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ 
บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั ในภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้กบับริษทั บี. เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  ากดั ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
มีอายรุะหว่าง 30 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ประเภทของธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ มีรูปแบบของธุรกิจเป็น
กิจการเจา้ของคนเดียว และมีระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ 
11 – 15 ปี จึงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขนส่ง
ของ บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากัด ไปในทิศทาง
เดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวีรวรรณ  วิชญธาดา [7] 
ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษทั วิชญ
ธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ของ บริษทั วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ไม่แตกต่างกนั 
  
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1.  ดา้นความไวว้างใจ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากดั ควรให้ความส าคญักบัการจดัท าเอกสาร (ใบส่ง
สินคา้/ใบก ากบัภาษี) ให้ถูกตอ้งตรงกบัสินคา้ท่ีจดัส่ง 

2.  ดา้นการตอบสนอง บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากัด ควรจัดเรียงสินค้าให้มีความเป็นระเบียบเพ่ือ
ป้องกนัความผิดพลาด เสียหาย และท าให้การขนส่งไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

3.  ดา้นการสร้างความมัน่ใจ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ  ากดั ควรจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้มี
ความรู้ และทกัษะตามขอ้ก าหนดของการส่งสินคา้ 

4.   ดา้นการใส่ใจลูกคา้ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากดั ควรก าชบัให้พนักงานมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ในการ
ตอบขอ้ซกัถามกบัผูใ้ชบ้ริการ 

5.  ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากัด ควรจัดหาพนักงานมีจ านวนท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่ง    

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ  ากัด เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงการ
ให้บริการขนส่งของ บริษทัให้สอคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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บทคดัย่อ 

 กระแสการท่องเท่ียวในช่วงอดีตท่ีผ่านมาไดมี้
การพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตโลก 
จนกระทัง่ปัจจุบนัเม่ือการท่องเท่ียวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวย่อมปรับเปล่ียนและปรับตัว
ไปตามสถานการณ์ของโลกมากข้ึน ดังนั้ นการจัดท า
น โยบ ายห รือ ยุท ธ ศ าส ต ร์ ต่ างๆ เพ่ื อ ขับ เค ล่ื อ น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีความส าคัญท่ีส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ี ยวด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจห รือ
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  จึงเป็น อีกห น่ึงใน
นโยบายใหม่ท่ีรัฐบาลมีแนวคิดเพ่ือสร้างการขับเคล่ือน
และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรับมือกับ
โอกาสและก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ศตวรรษ ท่ี  21 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะต้องด าเนินการขับเคล่ือนไปพร้อมๆกับ
โมเดลพฒันาเศรษฐกิจใหม่ บทความน้ีจึงมุง้เนน้น าเสนอ
แนวทางการการพัฒนาการท่องเท่ียวไทยภายใต้การ
ขบัเคล่ือนผา่นโมเดลพฒันาเศรษฐกิจ (Thailand 4.0) บน
พ้ืนฐานแนวคิดการท่องเท่ียวย ัง่ยนื เพ่ือให้เกิดการจดัการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยและไดป้ระโยชน์เป็น
มูล ค่ าสู งสุ ด  ส่ งผลให้ ประ เทศไทยก้าวไป สู่ การ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีด าเนินไปดว้ยความย ัง่ยนื 

ค าส าคญั: ประเทศไทย 4.0, การท่องเท่ียวย ัง่ยนื 

 

 

Abstract 

In the past, the tourism has developed and 
changed the global dynamic. Until the tourism into the 
21st century, the tourism industry will adjust and adapt 
according to the situation of the world. Thus, the 
preparation of policies or strategies propel the tourism 
industry, it is vital that resulted in the tourism industry 
to operate more efficiently. Model of Economic 
Development or (Thailand 4 .0 )  is another one of the 
new policy, the government has a concept to drive and 
develop the country's economy to cope with the 
opportunity and step up to the changes in the 21st 
century. The tourism industry be continue to move with 
a new model of economic development (Thailand 4.0). 
This article focuses on the approach to tourism 
development in Thailand under control the model 
(Thailand 4 .0 ) , it based on the concept of sustainable 
tourism. For the management of the tourism industry in 
Thailand and represents the maximum benefit. As a 
result, Thailand tourism is implementation of a 
sustainable tourism development. 
 
Keywords: Thailand 4.0, Sustainable tourism 
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1. บทน า 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศซ่ึงเป็นกลไกหลักส าคัญในการรักษา
เส ถียรภาพทางทรัพยากรและสามารถขับ เค ล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบันการ
ท่องเท่ียวมีแนวโน้มในการพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด ประกอบกับในช่วงเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทย
ประสบสภาวะวิกฤตต่างๆท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
ภาพลักษณ์ในด้านการท่องเท่ียวของประเทศ อาทิ 
สถานการณ์ทางการเมือง ความไม่มั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ  รวมทั้งปัญหาทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ทวัร์ศูนยเ์หรียญ ปัญหาเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลกระทบดา้น
ลบในภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกัน
แผนการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศก็เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์และสร้างโอกาสในการ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย เพราะแผนพฒันา
การท่องเท่ียวจะช่วยบรรเทาและแกปั้ญหาในวิกฤตต่างๆ
ท่ี เกิ ด ข้ึ น ไ ม่ว่ าจะ เป็ น ปัญ ห าก ารกระ จุกตัว ขอ ง
นักท่องเท่ียว  ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงระบบกลไกในการ
บริหารจดัการ ดงันั้นเพ่ือให้การท่องเท่ียวเติบโตไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดความย ั่งยืน  การวางแผน
พฒันาการท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งตอบสนอง
ต่อแนวโน้มการท่องเท่ียวเพ่ือให้ รู้เท่าทันและเตรียม
รับมือต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต [1]  

จากยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 2558-2560 
[1]  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการการท่องเท่ียว มี
การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการขับเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆดังกล่าว โดย
การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยผ่านการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบาย
จน ถึ งระดับป ฏิบัติ เพ่ื อ ให้ เกิ ดประสิท ธิภ าพการ
ด าเนินงานทางด้านการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันการ
จัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในปัจจุบันจัดท าให้
สอดคล้องกับนโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ในอนาคตนั่นคือประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา โดยยึดแนว
ทางการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั [2] มุง้เน้นกล
ยุทธ์การน าเทคโนโลยีและการออกแบบอย่างมีดีไซน์
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่องเท่ียวฐานราก โดยการสร้าง
ความมั่น ค งท างก าร ท่อ ง เท่ี ยวผ่ าน วิท ยาศาสต ร์  
เทคโนโลยี วฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค์เข้ามา
พฒันาสินคา้การท่องเท่ียวและบริการให้แตกต่างจากเดิม 

อย่างไรก็ตามทั้งปัจจยัต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจยั
ทางเศรษฐกิจโลก  ปัจจัยทางธรรมชาติ  และปัจจัย
ภายในประเทศ ล้วนแต่มีผลกระทบกับการท่องเท่ียว
ทั้งส้ิน รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ท่ี
รัฐบาลผลกัดนัให้สร้างความเขม้แข็งจากภายใน ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถท าให้บรรลุ
เป้ าป ระส งค์ ข อ งน โยบ าย ได้  ใน ขณ ะ เดี ย วกั น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยยงัคงต้องพฒันาภายใต้
การจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองนักท่องเท่ียวและสามารถ
สร้างความย ัง่ยืนให้กับคนในพ้ืนท่ี การบริหารจัดการ 
การพัฒนารวมถึงการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด [3] 

การพฒันาการท่องเท่ียวของไทยภายใตโ้มเดล
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกนัของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อนัจะเป็น
ส่วนส าคัญ ท่ีท าให้ เกิดการกระจายรายได้  เกิดขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน มีความเท่าทันในการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการ
พฒันาคือ การพฒันาท่ีเกิดจากภายในประเทศเป็นส าคญั 
นั่นหมายความว่า การมุ่งพฒันาเพ่ือสร้างความเขม้แข็ง
ให้ภายในประเทศมีความพร้อมก่อนแล้วค่อยออก สู่
สังคมภายนอกท่ีจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ด าเนินไปอยา่งย ัง่ยนื    
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2. โมเดลพัฒนาเศรษฐกจิใหม่ (ไทยแลนด์ 4.0) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การ
พฒันาประเทศในอดีตท่ีผ่านมามีการพฒันาเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ในยุคสมัยแรกเร่ิมมีรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคือ  ประเทศไทย 1.0 
รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจจะเน้นการเกษตรเป็นหลัก 
ไดแ้ก่ การผลิตและการขายพืชไร่ พืชสวน รวมถึงสัตว์
เล้ียงต่างๆของอาชีพเกษตรกรเพ่ือจ าหน่าย ต่อมามีการ
ปรับเปล่ียนแผนการพฒันาเศรษฐกิจ คือ ประเทศไทย 
2.0 รูปแบบในการพัฒนาจะเน้นในด้านอุตสาหกรรม
เป็นการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเบา คือ การผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภค เคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า 
เค ร่ืองด่ืม เคร่ืองประดับ เคร่ืองนุ่งห่ม เค ร่ืองใช้ใน
ครัวเรือนเป็นต้น เพ่ือใช้จ  าหน่ายและส่งออก ในยุค
ปัจจุบันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจคือ ประเทศไทย 3.0 
เป็นอุตสาหกรรมหนักท่ีเนน้การส่งออกคือ การผลิตและ
การขาย ส่งออกเหล็ก ยานยนต์ กลั่นน ้ ามนั ปูนซีเมนต ์
เป็นตน้ การพฒันาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง
รูปแบบใหม่เพ่ือให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจของประเทศให้
ชดัเจน จึงเป็นเหตุท่ีน าไปสู่โมเดลการพฒันาเศรษฐกิจ
ในรูปแบบใหม่นั้นคือ “ไทยแลนด ์4.0”  [4] 
 ประเทศไทย 4.0 (ไทยแลนด์4.0) เป็นนโยบาย
ของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย บนแนวคิด
ท่ีว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนและ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆให้ดีข้ึน รวมถึงการก าหนด
ทิศทางในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญมากข้ึนเพ่ือ
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21 โดย
แนว คิดหลัก คือการป รับ เป ล่ี ยนไป สู่ เศรษฐกิจ ท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value-Based-Economy) หรือ
เป็นการขับ เค ล่ือนประเทศอุตสาหกรรมไปสู่ การ
ขับเคล่ือนทางเทคโนโลยี มีส่วนในการเน้นการผลิต
สินคา้ไปสู้ในภาคบริการมากยิง่ข้ึน โดย ประเทศไทย 4.0 
จะ เน้ น ก าร ต่อ ยอด ในด้ าน เทคโนโล ยีและด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมายดงัน้ี [5]  

 1) ก ลุ่มส าธารณ สุข  จะเน้นด้าน สุขภาพ 
เทคโนโลยดีา้นการแพทย ์การพฒันาเทคโนโลยีสุขภาพ 
สปา 
 2) ก ลุ่มอาหารและการเกษตร จะเน้นทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ การสร้างธุรกิจใหม่ๆ เทคโนโลยดีา้น
การเกษตร เทคโนโลยดีา้นอาหาร 
 3) กลุ่มดิจิตอล จะเน้นเทคโนโลยีท่ีเช่ือมกับ
อุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์ออนไลน์ 
เทคโนโลยกีารศึกษา อีมาร์เกตเพลส อีคอมเมิร์ซ 
 4) ก ลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เน้นการ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว เทคโนโลยี
ในดา้นการจ่ายเงิน การเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริการ 
เทคโนโลยกีารออกแบบ 
 5) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ จะเน้นดา้น
หุ่นยนต ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 การพฒันาประเทศไทยภายใต้โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 จะมุง้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน การเงินและการธนาคารสถาบันการศึกษา 
เพ่ือช่วยกันขับเคล่ือนและวางรากฐานในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือน
ไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัน่คง เป็นการผนึกก าลงัของทุก
ภาคส่วน ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรคซ่ึ์งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
[4]  
 โมเดลไทยแลนด ์4.0 เป็นการเปล่ียนแปลงผา่น
ระบบโดยการเนน้ใน 4 องค์ประกอบส าคญัหลกัๆ คือ 1) 
การเปล่ียนจากเกษตรแบบดั้ งเดิมไปสู่การเกษตรท่ี
สมยัใหม่ท่ีเน้นการบริหารจดัการทางเทคโนโลยี 2) การ
พฒันาธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีอยูแ่ละทางรัฐบาลจะ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นธุรกิจและ
บริษัทท่ีมีศกัยภาพสูง 3) เปล่ียนจากการบริการท่ีมีการ
สร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่าไปสู่การบริการท่ีมีคุณภาพสูง 4) 
เปล่ียนจากแรงงานทักษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและทกัษะสูง   
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3. แนวคดิการท่องเทีย่วยัง่ยืน:หัวใจของการขับเคล่ือน
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 

 ในอดีตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมุ่งสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ การ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพการท่องเท่ียว เช่น การเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียว
ในแต่ละปี การเพ่ิมราคาของสินคา้ทางการท่องเท่ียวและ
การบริการ การเพ่ิมจ านวนของธุรกิจการท่องเท่ียวและ
บริการ การเพ่ิมระยะเวลาการพ านักของนกัท่องเท่ียวเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณการใช้จ่าย  การพัฒนาการท่องเท่ียวใน
ลกัษณะทางเศรษฐกิจแค่ดา้นเดียวส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลในมิติอ่ืนๆ ดังนั้ นในอนาคต อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีจะต้องด าเนินงานภายใต้
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะต้องมีการ
พฒันาระบบการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลในทุกๆ
ด้าน ซ่ึงการพัฒนาท่ีสมดุลนั้ นจะต้องตั้ งอยู่บนฐาน
แนวคิดของ “การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน” โดยหลักการ
ส าคญัของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืคือ [6] 

1) ก ารท่องเท่ียวจะต้องตระหนักและใช้
ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ค ว าม ห ล าก ห ล า ย ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) การเคารพในสังคม วัฒนธรรม การรู้จัก
ปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมและ
ประเพณีในสังคม 

3) การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างย ัง่ยืน การกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม การสร้าง
งานและการจา้งงานเพ่ือลดความยากจนในทอ้งถ่ิน 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นการก าหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนใน 3 มิติหลักๆ คือ 
มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม และมิติดา้นเศรษฐกิจ 
 เม่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพฒันาเกิดความ
ย ัง่ยืนแล้ว การเช่ือมโยงหรือขับเคล่ือนภายใต้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการควบคู่กันไป
เพ่ื อปรับตัวให้ เกิ ดการพัฒนาท่ีให้ เท่ าทัน ต่อการ

เปล่ียนแปลง โดยหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนสามารถ
แบ่งเป็น 3 มิติคือ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม และ
มิติด้านเศรษฐกิจโดยอยู่บนฐานแนวคิดการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนืไดด้งัน้ี 
1) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม การขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวผ่าน
นวตักรรม 
 การขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวผา่นนวตักรรม เป็น
การน าความคิดใหม่ๆมาเปล่ียนแปลงสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียว เป็นการบริการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
ผนวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากการท่ีประเทศไทยมี
ความพร้อมทางทรัพยากรการท่องเท่ียว การพฒันาการ
ท่องเท่ียวผา่นนวตักรรมจะมีบทบาทส าคญัในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั อาทิเช่น ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถ
ใช้นวตักรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการลดตน้ทุน อย่างการขายบตัรของขวญัรายการน า
เท่ียวผา่นระบบออนไลน์ นวตักรรมสายการบินตน้ทุนต ่า
ท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวไดส้ะดวก
มากยิง่ข้ึน การช าระเงินหรือการจ่ายสินคา้บริการทางการ
ท่องเท่ียวผ่านระบบอีคอมเมิร์ช การสร้างนวตักรรมใน
การเสนอขายสินคา้ทางการท่องเท่ียวผา่นแคมเปญ I love 
Thailand power blog ซ่ึ ง เ ป็ น น วัต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
การตลาดท่องเท่ียวท่ีใช้นวตักรรมอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด [7]     
2) มิติดา้นสังคม การขบัเคล่ือนผา่นชุมชนท่องเท่ียว 
 การขบัเคล่ือนการบริหารจดัการท่องเท่ียวดว้ย
คนในชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วม
ท า แก้ปัญหาผ่านการท่องเท่ียว เพ่ือให้ ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวสูงสุด ทั้งในดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินผ่านกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงในประเทศไทยมีฐานของความพร้อม
ในการขับเคล่ือนผ่านชุมชนท่องเท่ียวอยู่แล้ว เช่น การ
ท่องเท่ียวชุมชนต่างๆ การท่องเท่ียวผ่านโครงการหลวง 
การท่องเท่ียวชนเผ่าต่างๆ ซ่ึงคนในชุมชนจะมีส่วนร่วม
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ในการอ นุ รักษ์  ถ่ ายทอดและพัฒนาให้ คงอยู่  ใน
ขณะเดียวกนันักท่องเท่ียวเกิดการรู้จกัปรับตวัและเขา้ใจ
ในความแตกต่างของวฒันธรรม ส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืน
ในพ้ืนท่ีชุมชนท่องเท่ียว [8] 
3) มิ ติด้าน เศรษฐกิจ การขับ เค ล่ือนผ่าน เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 เป็นแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของการใชค้วามรู้ท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยงกบัรากฐานทาง
สังคมและวฒันธรรมเพ่ือผลิตสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียว การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการ
ท่องเท่ียว อาทิเช่น การสร้างสรรคสิ์นคา้และผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนรวมทั้ งสินค้าและบริการ
ทางการท่องเท่ียวท่ีอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา เช่น ท่ีพักโฮมสเตย ์หุ่นละครเล็ก อาหารไทย  
เป็นตน้ การสร้างสรรค์งานใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว เช่น มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ช่างฝีมือทอ้งถ่ิน 
การเช่ือมโยงธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและการเกษตร
เข้าด้วยกันให้กลายเป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุภาพ 
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจฟาร์มสเตย ์
    
4. สรุป 
 การพฒันาการท่องเท่ียวภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จ  าเป็นตอ้งปรับตัวโดย
ยดึแนวทางการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัแต่มีแนวคิด
หลักอยู่บนการท่องเท่ียวย ั่งยืน โดยการต่อยอดใน
อุ ต ส าห ก ร รม ก ลุ่ ม เป้ าห ม ายต ามน โ ยบ าย  ซ่ึ ง
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง การมุ้งเน้นการน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการโดยให้สมดุลใน 3 มิติ คือ มิติ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีขับเคล่ือนการท่องเท่ียวผ่าน
นวัตกรรมโดยการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
โม เดล เศรษฐกิจ ท่ี เน้นก ารขับ เค ล่ือน สินค้าและ
อุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลย ี มิติทางดา้นสังคม เป็นการ
ขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวผ่านคนในชุมชน เปิดโอกาสให้

คนในชุมชนไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา รวมถึงการ
เขา้ถึงเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นการท่องเท่ียวและ
สินคา้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายในการด าเนินงาน
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจ และมิติสุดทา้ยคือ มิติทางเศรษฐกิจ เป็นการใช้
ความรู้และทรัพยากรท่ีมีผลิตสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนดา้นเศรษฐกิจให้ดีข้ึน  
 การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทย 4.0 เป็นการใช้ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวให้คุม้ค่า เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดใน
การสร้างดุลยภาพทางส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเท่ียว อันจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถด าเนินการและ
ปรับตัวได้อย่างย ัง่ยืนภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0)  
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การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ 

 Creating excellent services  
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บทคดัย่อ 

 ในยุคโลกไร้พรมแดนน้ีไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน 
หรือองคก์รต่างมุ่งแข่งขนั เพ่ือแยง่ชิงลูกคา้ ใครมีลูกคา้มาก 
และลูกคา้พึงพอใจ ก็จะมีลูกคา้ติดตามใชบ้ริการ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้หากลูกคา้มาใชบ้ริการแลว้ไม่พึงพอใจ ก็จะ
ไปหาแหล่งการให้บริการใหม่ และยงับอกต่อไปยงัคนอ่ืน 
ๆ อีกดว้ย ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
จึงมีผลกระทบต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จึงต้อง
พฒันาวิธีการให้บริการอยา่งเต็มท่ีต่อลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ การให้บริการจึงเป็นหัวใจของการ
ด าเนินงานในปัจจุบนัในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ให้บริการ ลูกคา้จะเลือกแหล่งการให้บริการท่ีดีกว่าเสมอ 
แหล่งให้บริการจึงต้องพฒันาการให้บริการอย่างดีท่ีสุด 
บางคร้ังถึงกบัตอ้งมีการลดแลกแจกแถม ธุรกิจบริการจดัว่า
เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน และได้รับ
ความสนใจจากนักธุรกิจหน้าใหม่ๆ หลายแห่ง แต่การท่ีจะ
ให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ ้ าได้อีกนั้ น เราต้องมีการสร้างงาน
บริการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด กลยุทธ์ในธุรกิจ
บริการมีหลายประเด็นท่ีนักธุรกิจควรให้ความส าคญั เช่น 

คุณภาพการบริการ การสร้างมาตรฐานท่ีดี  การสร้างความ
พึงพอใจท่ีแตกต่าง  การให้ขอ้เสนอท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั  

ค าส าคญั  การตลาดบริการ   การบริการท่ีเป็นเลิศ  ลูกคา้  

Abstract   

 In this globalization era, all organizations are 
competing to get more customers. The more they can 
make their customers satisfy, the more customers they 
have. On the other hand, when the customers are not 
satisfied, they will try new companies and tell other 
people. Satisfaction or not satisfaction affects the 
associations. Therefore, every service business has to 
develop the ways they serves their customers to meet their 
needs. Because of this, service is the heart of operation. 
All sectors need to provide the best services. Sometimes 
they provide gifts and discounts. At present, service 
business is very important and interesting for new 
businessmen. However, to make customers come back to 
the products, the companies have to provide the excellent 
and different services. Strategies in doing service 
business.  
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1.บทน า    การบริการ (Service)  หมายถึง  ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการ

หรือผูข้ายท าการส่งมอบให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ[1]  
หรือ การบริการ [2] คือกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความ

พึงพอใจท่ีถูกเสนอขาย หรือจัดไวใ้ห้ซ่ึงจะเก่ียวข้อง กับ

การขายสินคา้  การบริการเป็นกิจกรรมท่ีถูกเสนอขาย ซ่ึง

ให้ผลตอบแทนจะอยูใ่นรูปของผลประโยชน์และความพึง

พอใจ โดยปราศจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในตัว

สินคา้ การบริการ[3] คือกิจกรรมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ก็

ตามท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเสนอให้อีกบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้และไม่ท าให้เกิดความเป็นเจา้ของ

ใดๆทั้ งส้ิน การผลิตบริการน้ีอาจจะเก่ียวข้องหรือไม่

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ก็ได ้[4] นอกจากน้ี ธุรกิจบริการ

ยงัมีลกัษณะเฉพาะจากสินคา้ทัว่ไป คือ เป็นสินคา้ท่ีไม่อาจ

จับต้องได้ (Intangibility) บริการโดยทั่วไปมีลักษณะท่ี

ค่อนขา้งเป็นนามธรรม คือ ไม่มีตวัตน ไม่มีรูปร่าง จึงเป็น

การยากท่ีลูกคา้จะสามารถรับรู้ถึงการบริการผ่านประสาท

สัมผัสต่าง ๆ ได้ และการบริการย ังมี คุณภาพไม่คงท่ี 

(Variability Heterogeneity)คุณภาพของการบริการ

โดยทัว่ไปมีความไม่แน่นอน [5] เน่ืองจากมกัจะข้ึนอยู่กับ 

พนักงานท่ีเป็นผูส่้งมอบบริการ ขณะก าลงัท่ีให้บริการของ

ผูส่้งมอบบริการ วิธีการในการให้บริการ และสถานท่ีท่ี

ให้บริการแก่ลูกคา้  อาจท าไดไ้ม่สม ่าเสมอทุกคร้ังไป   การ

บริการไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคได ้

(Inseparability)  โดยทัว่ไปบริการมกัจะถูกเสนอขายก่อน 

และหลงัจากนั้นการผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดข้ึน

ใน ระ ยะ เวล า เดี ย วกัน  (Simultaneous production and 

consumption)โดยลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการมกัจะตอ้งมีส่วน

ร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้ นดว้ย  เช่น บริการร้าน

ตดัผม  เม่ือลูกคา้ตกลงใจซ้ือบริการตดัผม ขั้นการผลิตจะ

เร่ิมตน้ท่ีลูกคา้นัง่ลงบนเกา้อ้ีตดัผม ช่างตดัผมจะน าผา้กนั 

เป้ือนมาคลุมเส้ือให้ลูกคา้ และจะถามว่า ตอ้งการให้ตดัทรง
ผมแบบไหน   จึงจะเร่ิมลงมือตดัผมของลูกคา้ โดยจะเห็น
ว่าขณะท่ีช่างตดัผมท าการตดัผม ลูกคา้ก็จะท าการบริโภค
สินคา้ไปพร้อม ๆ กนั  การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ได ้(Perishability) โดยทัว่ไปเราไม่สามารถท่ีจะเก็บรักษา
บริการไว้ในรูปของสินค้าคงคลังได้ ท  าให้องค์กรเสี ย
โอกาสในการขายบริการได้ เพราะสาเหตุมาจากเราไม่
สามารถแยกการผลิตออกจากกการบริโภคของลูกคา้ได ้ 
ในการบริหารการตลาดบริการนักการตลาดส่วนใหญ่
มกัจะใชก้ลยทุธ์ 7 P’S  และ 7 c ‘s  ควบคู่ไป [6] ดว้ยกนัซ่ึง
กลยุทธ์น้ีสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
ครบถว้นมากท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสินคา้หรือการบริการ

(Product) =  การแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้(Customer Solution 

) คือ การสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ ข้ึนมา ก็เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ หรือเพ่ือตอบโจทยก์ารแกปั้ญหา
ในดา้นต่างๆ ให้แก่ลูกคา้  ดงันั้นในการคิดสร้างผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ข้ึนมา โจทยจึ์งอยู่ท่ีว่าลูกค้าต้องการอะไร อย่างไร 

หรือมีปัญหาอะไรบา้ง  ราคา  (Price ) ==>  ต้นทุน หรือ
ตวัก าหนดมูลค่า (Cost) การตั้ งราคานั้ น แมว้่าผูผ้ลิตหรือ

ผูข้าย จะเป็นผูก้  าหนดราคา แต่หากเราพิจารณาให้ครบทั้ง
กระบวนการแล้ว จะพบว่าราคาจะถูกหรือแพง ลูกค้าจะ
เป็นผูพิ้จารณาว่า ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงควรอยู่ท่ีเท่าไหร่ แลว้จึง
สะทอ้นออกมาให้เห็นว่าราคานั้นสมเหตุสมผลแค่ไหน ถูก
หรือแพง ซ่ึงก็จะแตกต่างกันตามข้อมูล ส่วนใหญ่ลูกค้า
มกัจะประเมินราคากบัคุณค่าหรือความคุม้ค่าท่ีเขาจะไดรั้บ

เสมอ สถานท่ีจ าหน่าย ( Place)==> ความสะดวกสบายใน
การซ้ือสินค้าหรือบริการ (Convenience) ส่ิงท่ีจะเป็นตัว
บอกว่าสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายดีหรือไม่นั้ น 
จะ ถู ก วัด โด ยค ว าม รู้ สึ กข อ ง ลู ก ค้าว่ า ได้ รับ คว า ม
สะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการไดส้ะดวกสบายแค่ไหน 
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พอใจหรือไม่พอใจ และท่ีส าคัญมีความเหมาะสมกับ 
รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่มหรือไม่   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ==> 

การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า(Communication)ในการจัด
โปรโมชั่นใดๆ ก็ตามควรต้องท า การส่ือสารไปยงัลูกค้า
เสมอซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เน่ืองจากหากท าการจัด
โปรโมชัน่แลว้ไม่ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้
ทราบก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการท่ีไม่จัดโปรโมชั่น เลย  

บุคลากร หรือพนักงาน ( People) ==> การดูแลเอาใจใส่ 

(Caring )พนักงานบริการในองค์กรหรือพนักงานใน
องค์กรถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญมาก ๆ ควรมีการ
คดัเลือก ฝึกอบรม จูงใจเพ่ือให้สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานบริการควรจะเอา
ใจใส่ลูกค้า และ มีใจรักในการบริการ   ส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพและส่ิงท่ีน าเสนอ(Physical Environment)==> 
ความสบาย(Comfortable) ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความตอ้งการ ผูข้ายควรมองถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจบริการของบริษทัในการให้บริการ หรือปัจจยัใดๆ ท่ี
ลูกค้าสามารถจับต้องได้ท่ีสร้างความสะดวกสบาย หรือ 
สร้างบรรยากาศท่ีดีให้แก่ลูกคา้ เช่น บา้นพกัหรือสถานท่ี
ดูแลผูสู้งอายุ ควรจะมีเคร่ืองออกก าลังกายท่ีเหมาะสม
ส าห รับ  ผู ้สู งอายุ  สถาน ท่ี ร่มร่ืน  กว้างขวาง เป็นต้น  

กระบวนการหรือขั้นตอน (Process)  ==> ความครบถว้น
สมบูรณ์แบบ(Complete ) กระบวนการส่งมอบคุณค่าใน

การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว ประทบัใจ ผูใ้ห้บริการ
ต้อ งพิจารณาว่ าจะมีกระบวนการ ท่ีรวดเร็ว  ในการ
ให้ บ ริ ก ารแ ก่ ลู กค้ าได้ ดี  มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ร วม ถึ ง
กระบวนการท่ีมีความถูกตอ้ง และสมบูรณ์แบบ การสร้าง
ความรวดเร็วในการบริการถือเป็นการสร้างความแตกต่าง
กบัคู่แข่งขนัไดดี้ทีเดียว 

2. กลยุทธ์ในการสร้างงานบริการที่เป็นเลศิ  ปัจจยัหลกัแห่ง

ความส าเร็จในการสร้างงานบริการท่ีเป็นเลิศ ด้านการ

บริการซ่ึงประกอบดว้ย  4 ปัจจยัหลกัๆ  ดงัน้ี  [3] 

2.1 Staff  พนักงานบริการ ปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยท่ี
ส าคญัท่ีสุดในส่ี ขอ้ เพราะธุรกิจบริการจะเกิดข้ึนไม่ไดห้าก
ปราศจากพนักงานผูใ้ห้บริการลูกค้า พนักงานบริการจะ
เป็นผูท่ี้มีคุณค่ามากท่ีสุด เพราะเป็นผูส้ร้างมูลค่าเพ่ิมต่างๆ 
ในธุรกิจ เพราะการธุรกิจบริการจะใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร
เพียงแค่เป็นส่ิงเสริมงานเท่านั้นซ่ึงสามารถหาซ้ือจากท่ีใดก็
ได้แต่บุคลกรในองค์กรต้องคัดเลือกผูท่ี้มีคุณสมบัติ มา
ฝึกฝนและพฒันาความรับผิดชอบ ดูแลให้เขารักและอยู่คู่
กบัการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 2.2  Software คือ  โปรแกรมซอฟท์แวร์ คือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ช่วยในการท างานของพนักงาน เช่น คน้หา

ข้อมูลลูกค้า แสดงข้อมูลเพ่ือตอบค าถามลูกค้า น าเสนอ

บริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองบริการให้โดนใจลูกคา้ในแต่ละ

บุคคล ใช้บริหารระบบงานโดยรวมสามารถแสดงถึง

ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าจุดใดให้บริการเร็ว ชา้ จุดใดใชค้น

มากน้อย ต้นทุนในแต่ละขั้ นตอนเป็นเท่าใด รายได้ท่ี

เกิดข้ึนโดยรวมเป็นเท่าใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ สามารถ

ช่วยท างานให้รวดเร็วและง่าย ในการบริหารจัดการ

สามารถให้ซอฟทแ์วร์ประมวลผล ตามเป้าหมายท่ีเราตั้งไว้

ได้ทันที  เราจ าเป็นต้องใช้มัน ไม่สามารถปฏิเสธมันได้ 

โดยน าซอฟทแ์วร์ มาเป็นเคร่ืองมือให้เราช่วยในการท างาน

ให้ง่ายข้ึน สะดวกรวดเร็วข้ึน  

        2.3. Standard คือ มาตรฐานการท างาน คือ ส่ิงท่ี

บอกว่า  พนักงานต้องท างานอะไรบ้างตามขั้ นตอน

โดยทั่ว ไปมัก  แสดงอยู่ใน รูปของ เอกสาร  เพ่ื อ ให้

ผูป้ฏิบติังานทุกคน เห็นภาพเดียวกัน  มกัแสดงอยู่ในรูป

ของเอกสารเพ่ือให้ ผูป้ฏิบติังานทุกคนเป็นเป็นภาพเดียวกนั 
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เข้าใจตรงกนั ใช้ส าหรับอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้างาน 

หรือบางแห่ง มาตรฐานการท างาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการสร้างงานบริการท่ีเป็นเลิศ   [3] 

ก็อยู่ในรูปแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ คือ  หน้าจอ

คอมพิวเตอร์จะบงัคบัให้พนกังานปฏิบติัตามมาตรฐานหาก

ไม่ท าจะเขา้ไปหนา้จอถดัไปไม่ได ้ การจดัท ามาตรฐานการ

ท างานน้ีเป็นหลักการและแนวทางเพ่ือให้พนักงานอยู่ใน

แนวทางท่ีบริษทัอยากให้เป็น   

2. 4 Service Culture คือ วฒันธรรมการบริการ 

เป็นผลจากการท างานของ S ใน 3 ตัวแรก ก็ คือ Staff, 

Software และ Standard ห ากองค์ก รด าเนินการอย่ าง

ต่อเน่ืองใน 3 ตวัแรกนั้น ก็จะท าให้เกิดการหล่อหลอมของ

พนกังานท่ีปฏิบติังานแบบน้ีจนเคยชิน และเป็นนิสัยคลา้ยๆ 

กันทุกคน ย่อมท าให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีการ

บริการเป็นรูปแบบเดียวกัน การปฏิบติัต่อลูกค้าก็จะเป็น

ลกัษณะเดียวกนัทั้งองค์กร บริษทัตอ้งหมัน่ดูแล และท าให้

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองย่อมจะส่งผลให้ เกิดค าว่า   

“บริการท่ีเป็นเลิศ”  (Service Excellence) 

 3. การสร้างงานบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน  ก่อนอ่ืน

ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริหารจะต้องปรับทศันคติของผูใ้ห้บริการ

ก่อน เพราะทุกจุดสัมผสัท่ีลูกค้าพบเม่ือใช้สินค้าหรือใช้

บริการของบริษทั คือ จุดช้ีเป็นช้ีตายท่ีสร้างความแตกต่าง

ใหม่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของดีมีคุณภาพและ

ราคาเหมาะสมแลว้ บริการท่ีลูกคา้ยอมรับหรือสร้างความ

ผูกพันทางใจให้ลูกค้าประทับใจ ไว้วางใจได้เสมอจะ

สามารถเรียกร้องราคาไดม้ากกว่าผลิตภณัฑ์พ้ืนฐานท่ีไม่มี

บริการ แนวทางปรับทศันคติผูใ้ห้บริการให้มีจิตส านึกใน

การให้บริการท่ีรวดเร็วทัว่ถึงเสมอภาค และยุติธรรมกับ

ลูกคา้ทุกคน ผูบ้ริหารตอ้งกลา้หาญและมีความมุ่งมัน่ก่อน 

รวมทั้งต้องเป็นผูน้ านโยบายบริการใหม่ๆ ดว้ย โดยหมัน่

สังเกตหรือลองเป็นลูกคา้เอง วิธีง่ายๆ ท่ีใชป้รับทศันคติผู ้

ให้บริการประการแรก ตอ้งหาขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ของเราก่อนว่าบริการของเราในปัจจุบนัมีจุดยืนในสายตา

ลูกค้าอย่างไร      ( แย่มาก , แย่ , พอรับได้ , พอใจ , พอใจ

มาก) แล้วจึงน าระดับความพอใจของลูกค้าทั้ งหมดมา

พิจารณาดูว่าจุดสัมผสัลูกคา้จุดไหนบา้งท่ีเป็นจุดวิกฤติหรือ

จุดท่ีท าลาย ลูกค้าไม่ให้ เกิดความผูกพันท่ีดี เพ่ือน ามา

ปรับปรุงแกไ้ขด่วนภายใน 1 เดือนแรก ปกติจะแยกระดับ

ความพอใจของลูกค้าได้เป็น 5 ระดับ  (1-5) เพราะแยก

ระดับความผูกพนัทางใจได้ชดัเจนกว่าใช ้3 ระดับ  (มาก,

ปานกลาง,นอ้ย)        

4. การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า  การไดม้าซ่ึงลูกคา้ท่ี

ภกัดี อนัดบัแรกธุรกิจตอ้งรู้จกัลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด  ว่าเขา

มีความพอใจ หรือ ตอ้งการอะไรจากสินคา้ และบริการของ

บริษัทเรา ซ่ึงมีหลายวิธีท่ีจะท าให้รู้ได้  อาทิ  การส ารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้าทั่ว  ๆไป (รวมถึงพนักงานท่ี

ให้บริการลูกค้า)  ในระบบการบริหารความสัมพนัธ์ของ

ลูกคา้ [7]  และแมก้ระทัง่การพูดคุยกบัลูกคา้ท่ีศรัทธาต่อเรา

ให้มากข้ึน  ศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซ้ึง 

มองภาพท่ีชัดเจนว่า ลูกค้าเป็นใคร อายุเท่าไร การศึกษา

พนกังาน 

ซอฟแวร์ 

มาตรฐาน

การบริการ 

วฒันธรรม

การบริการ 

การบริการท่ี

เป็นเลศิ 
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ระดบัใด พฤติกรรมแบบไหน  รายไดเ้ท่าไร  ความตอ้งการ

เป็นอย่างไร ยิ่งมีภาพลูกค้าชัดเจนมากเท่าไรกิจการก็

สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดต้รงจุด และรักษา

ลูกค้าได้ดีมากเท่านั้ น และยงัสามารถวางแผนการตลาด

หรือวางกลยทุธ์การตลาดไดต้รงจุดท่ีสุด    

5. การสร้างความประทับใจส่วนตัว   ในการสร้างความ

ประทับใจส่วนตัว เป็นกลยุทธ์ ท่ีส ามารถสร้างความ

ประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด   

5.1 การแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน ศึกษากลุ่มลูกคา้

อย่างลึกซ้ึง จึงเป็นด่านแรกของการให้คุณค่ากับลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการสมัยให ม่นั้ น มุ่ งเน้น

การศึกษาและความเขา้ใจลูกคา้เป็นรายบุคคล ศึกษาขอ้มูล

ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือวิเคราะห์โอกาสในการท าก าไรจาก

ลูกค้าแต่ละราย และน าเสนอบริการท่ีสอดคล้องกับ

ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้ เสมือนหน่ึงการ

ให้บริการแบบตัดเส้ือพอดีตวักับลูกคา้ ไม่ใช่การบริการ

แบบเหวี่ยงแหอีกต่อไป การกระท าดังกล่าวเท่ากับเป็น

การรักษาลูกคา้ สร้างก าไร และลดตน้ทุนของการแสวงหา

ลูกคา้ใหม่ในอนาคต   

5.2 มองว่าลูก ค้ า  คือ  หุ้น ส่วนระยะยาว   [8] 

ความส าเร็จทางธุรกิจ คือการเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในระยะยาว

ของลูกคา้ประจ าและพนักงานท่ีศรัทธาต่อองคก์รของตน  

ลูกค้าท่ีจงรักภักดีจะซ้ือมากกว่า มีความเข้าใจต่อสินค้า

มากข้ึน  ความพยายามท่ีใช้ในการกระตุ้นให้ซ้ือน้อยลง  

มกัไม่ต่อราคา และช่วยธุรกิจในการส่งเสริมการตลาดให้

อีกดว้ย   นอกจากนั้น พนักงานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร 

และท างานระยะหน่ึงแล้วจะมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ ์

บริการ ลูกค้า และ ระบบขององค์กร  จะสามารถ

ให้บริการแก่ลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการและน าพาองค์กร

ไปยงัความส าเร็จของธุรกิจได ้อนัจะเป็นมูลค่าท่ีเหนือกว่า

มูลค่าราคาในการบริการ แต่เป็นมูลค่าของตราสินคา้ท่ีอยู่

ในใจของผูบ้ริโภค และจะเป็นส่ิงจูงใจท่ีลูกค้าจะซ้ือซ ้ า

และบอกต่อในธุรกิจบริการของเรา 

สรุป  การสร้างงานบริการท่ีเป็นเลิศ  ควรเร่ิมท่ีแนวคิดของ

ธุรกิจ วิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร  และตามด้วยพนักงานท่ี

ให้บริการท่ีจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรู้สึกท่ีเป็นงาน

บริการอยา่งแทจ้ริง  ปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกรักและเต็มใจ

ในหน้าท่ีการให้บริการ  โดยมีการบริการดว้ยหัวใจ ซ่ึงจะ

น าไปสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ  โดยยดึหลกัปฏิบติัขององคก์ร

อย่างเคร่งครัด จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร(Service 

Culture ) ท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน การท าการ

บริการใดๆก็ตามจะให้ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน

จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นกิจวตัร นิสัยจนกลายเป็นวฒันธรรม

ในองค์กรซ่ึงองค์กรเองก็จะต้องให้ความส าคัญกับการ

บริการด้วย ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา ซ่ึง

ทั้ งหมดน้ีบริการต้องสร้างงานบริการท่ีแตกต่างจากคู่

แข่งขนั  การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า รวมทั้ง การ

สร้างความประทบัใจส่วนตวั  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ธุรกิจ

บริการประสบความส าเร็จและสามารถครองใจลูกค้าได้

ยาวนานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีไดใ้นระยะยาวและยงั

สามารถอยูใ่นใจลูกคา้ตลอดไป  

 

เอกสารอ้างองิ  

[1] ธีรกิติ นวรัตน์  ณ อยธุยา, การตลาดส าหรับการบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       แนวคดิและกลยุทธ์,  พิมพค์ร้ังท่ี 1  กรุงเทพฯ 

       จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2547. 

[2] ฉตัยาพร  เสมอใจ.2545. การตลาดธุรกจิบริการ 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

510



        , กรุงเทพฯ (พิมพค์ร้ังท่ี 1 ):  เอ็กเปอร์เน็ท. 

[3] พิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากุล .2559.การสร้างงานบริการที่ 

        เป็นเลศิ.คน้เม่ือ 1 ธนัวาคม2559,จาก  

        http://www.impressionconsult.com/. 

  [4] Payne, The Essence of Services  

        Marketing, Hertfordshire: Prentice Hall  

        International (UK), 1993. 

[5] Kotler, Marketing Management,1994, pp 469- 

        470, Zeithaml and Bitner,Services  

        Marketing, 2000, pp.15-17. 

[6] แกว้ตา จินดาวฒัน์. 2548. ความคดิเห็นในการเปิด  

       ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร   

        อเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์.                

       วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยั 

       รามค าแหง. 

 [7] Lovelock, Christopher H, Services Marketing,   

             Third Edition.   New Jersey:  Prentice Hall,      

             Inc. 1996. 

[8] Kotler, Marketing Management, 1994,pp469- 

              470, Zeithaml and Bitner,Services  

              Marketing, 2000, pp.15-17. 

 

 
 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

511



การส่ือสารการตลาดยุคดิจิทัล 
Marketing Communication in the Digital Era 
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บทคดัย่อ  
 ในยคุของโลกดิจิทลั  เทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจ  ส่งผลให้การส่ือสารการตลาดในยคุน้ีตอ้ง
อาศยัส่ือดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารการตลาดสู่
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ดังนั้ น บทความน้ีจึงเป็นการน าเสนอ
เก่ียวกับ  การศึกษาถึงการส่ือสารการตลาด  ความแตกต่าง
ระหว่างการส่ือสารการตลาดรูปแบบเดิมกบัรูปแบบใหม่ท่ีนิยม
ใช้ส่ือดิจิทัลมากข้ึน  รวมถึงรูปแบบและลักษณะของการ
ส่ือสารการตลาดและการใชง้านส่ือดิจิทลั  พบว่า ส่ือดิจิทลัท่ี
นิยมเป็นอย่างมากอยู่ในกลุ่มของส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจาก
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตามการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงโดยอาศยัส่ือดิจิทัลนั้ น 
จะต้องน ามาผสมผสานใช้งานให้หลากหลายและตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั การเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริโภค การให้ความส าคญักับการสร้างคอน
เทนต์ เป็นต้น และส่ิงท่ีไม่ควรมองข้าม  ถ้าผลของการแพร่
ข่าวสารเป็นไปในทางลบอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงกบัธุรกิจ 
เพราะจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและในวงกวา้ง  
 
ค าส าคญั : การตลาดยคุดิจิทลั  ส่ือสังคมออนไลน์  คอนเทตต ์
 

Abstract 
 In the era of digital , technology is a key to drive 
businesses. The marketing communications today requires 

digital media as an important tool in marketing 
communications to target consumers with changes in 
consumer behavior. This article is present the study of 
marketing communications with the implication of the 
differences between traditional marketing communications 
model with new digital media marketing. Including the form 
of marketing communications and digital media applications 
are presented. It had shown that social media is very popular 
among the digital medias due to the easy access, and 
convenient.  However, marketing communications can be 
achieved by high performance by virtue of digital media. This 
bring a diverse mix of applications and meet the needs of 
different  consumers. The involvement of the consumer  is 
being highlighted : a focus on creating the  content and other 
means and what should not be overlooked. The result of the 
spread of any possible negative impact on serious business 
can  be  happened quickly and broadly. 

 
Keyword : Digital Marketing, Social Media, Content 

 
1. บทน า  
 ยุคน้ีถือเป็นยุคท่ีอินเทอร์เน็ตก าลังได้รับความนิยมและ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยเร่ิมจากยคุแรก Web 1.0 เป็น
เร่ืองของการท่ีผูใ้ห้บริการน าเสนอขอ้มูลให้แก่บุคคลทัว่ไป [6] 
ถือเป็นการส่ือสารทางเดียว ผูอ่้านมีส่วนร่วมนอ้ยมาก ยคุต่อมา
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เป็นยุคท่ี 2 Web 2.0 เป็นยุคเน้นให้ผูใ้ช้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล พัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ บนเว็บไซต ์
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันบนโลกสังคมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือเป็นการส่ือสารสองทาง และเป็น
ยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ยุคท่ี 3 Web 
3.0 เป็นยุคท่ีพัฒนาและแก้ปัญหา Web 2.0 โดยเน้นท่ีการ
จดัการขอ้มูลในเว็บในรูปแบบของ Metadata ดว้ยการ Tag ค า
สั้ น ๆ ท่ีเป็นหัวใจของเน้ือหาเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและดีข้ึน 
ยุคปัจจุบันWeb 4.0 เป็นยุคท่ีเว็บไซต์ท  างานแบบ Artificial 
Intelligence (AI) คอมพิวเตอร์มีความฉลาดข้ึน  สามารถ
ประเมินส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ผูใ้ชก่้อนการใชง้าน สามารถท างานได้
กบัทุกอุปกรณ์เช่ือมต่อและช่วยระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช ้จึง
เสมือนเลขาส่วนตวัท่ีติดตามผูใ้ชไ้ปทุกท่ี ทุกเวลา ท าให้โลก
กา้วเขา้สู่ยคุของโลกดิจิทลัอยา่งเต็มตวั 
 ส าหรับในประเทศไทย จากการส ารวจของ ATDA [7] 
พบว่า คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 6.4 ชั่วโมง/ว ัน 
สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเช่ือมต่อ จ านวนการใช้
งานเฉล่ียอยูท่ี่ 6.2 ชัว่โมง/วนั กิจกรรมท่ีนิยมท าเป็นอนัดบัแรก
คือ การพูดคุยผ่าน Social Network รองลงมาเป็นการดูวิดีโอ
ผ่าน YouTube การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การค้นหา
ข้อมูลและการท าธุรกรรมทางการเงินตามล าดับ  ส่ือสังคม
ออนไลน์ ท่ี นิยมมาก ท่ี สุดได้แก่  YouTube รองลงมาคือ 
Facebook และ Line โดย Facebook จะมีความถ่ีในการใช้งาน
สูงสุด รองลงมาเป็น Line และ YouTube  จากขอ้มูลดังกล่าว 
ยิ่งเป็นการตอกย  ้าว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคอยา่งแยกกนัไม่ออก 
 ส่งผลให้การด าเนินการส่ือสารการตลาด การสร้างการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนตามกาลเวลา ประกอบกับส่ือ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีให้เลือกใชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย สามารถใช้
งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ [11,8] ทั้ งย ังสัมพันธ์กับ
แนวทางการตลาดยุค  4 .0  ซ่ึ ง เป็นยุคของ Social Media 
Marketing ซ่ึงเน้นการเช่ือมโยงการใช้เคร่ืองมือการตลาดทุก
อย่างเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์  ออฟไลน์ เช่ือมโยง
ระหว่างเคร่ืองมือการตลาดกบัการขายเพ่ือขบัเคล่ือนและสร้าง

ความสัมพนัธ์ให้ลูกคา้กลายเป็นเสมือนหุ้นส่วนของธุรกิจใน
ระยะยาว 

2. ความหมายการส่ือสารการตลาดกับการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.1 การส่ือสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาด  [3] กระบวนการส่ือสารอย่าง
ผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ส่ือความหมายภายใต้ความคิดเดียวกันของกิจกรรมดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูบ้ริโภคแสดง
พฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  
 การส่ือสารการตลาด [5] การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจาก
ผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม
ความตอ้งการของธุรกิจ 
 การส่ือสารการตลาด [4] การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และ
องค์กร ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกิดการตอบสนองตามเป้าหมายท่ี
ไดต้ั้งไว ้
 การส่งเสริมการตลาด [13-1] กระบวนการทางด้านการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด ระหว่างผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการซ้ือ เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลชกัจูงใจ หรือตอกย  ้า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การส่ือสาร
การตลาด คือกระบวนการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ีมีการ
ด าเนินกิจกรรมการตลาดในหลากหลายรูปแบบ มีการใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีหลากหลายประสมประสานกัน เพ่ือ
สร้างการรับรู้และการยอมรับจากผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคพร้อมทั้งบรรลุ
เป้าหมายท่ีองค์กรตั้ งไว้ไปพร้อม  ๆ กัน โดยเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาด ท่ี นิยมใช้   [13-2] ได้แก่   ก ารโฆษณา
(Advertising) ก าร ส่ ง เส ริ ม ก าร ข า ย  (Sales Promotions) 
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กิจกรรมพิ เศษและการตลาดประสบการณ์  (Events and 
Experiences) การให้ ข่ าวและการประชาสัมพันธ์  (Public 
Relations and Publicity) การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียร์
( Online and Social Media Marketing) ก า ร ต ล า ด
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Marketing) การตลาดทางตรงและ
ระบบฐานขอ้มูล(Directing and Database Marketing) การขาย
โดยบุคคล  (Personal Selling) ซ่ึ งอยู่ใน รูปแบบท่ี เป็นทั้ ง
ออฟไลน์และออนไลน์ การเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัความเหมาะสม
ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างการตลาด โดย
แนวโน้มปัจจุบนัการตลาดออนไลน์ หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังได้รับความนิยมและสนใจน ามาใช้มากข้ึนตามการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2  การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [1] หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัและ
สะดวกต่อการใช้งานมาเป็นส่ือกลาง ซ่ึงประกอบไปด้วย
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ และพีดีเอ  ท่ีเช่ือมโยงเข้าด้วยกันกับ
อินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกับการด าเนินการทางการตลาดท่ี
สอดคลอ้งกบัลูกคา้เป้าหมาย  เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
ของธุรกิจ 
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [9] การท าการตลาดโดยประสม
ประสานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สามารถส่ือสารและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะสามารถสนองความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด  
โดยอาศยัรูปแบบท่ีรวดเร็ว สะดวกของระบบอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึงอยา่งกวา้งขวาง 
 การตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  จึงเป็นการท าการ ส่ือสาร
การตลาดท่ีเน้นการส่งสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้อย่าง
กวา้งขวางและในเวลาอนัรวดเร็ว  
 ปัจจุบนัดว้ยแนวโน้มการพฒันาของเทคโนโลยี ท  าให้คน
ไทยหันมาให้ เคร่ืองมือส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน   
เร่ือย ๆ การส่ือสารแบบเดิม ๆ รูปแบบออฟไลน์ผ่านส่ือ
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือส่ิงพิมพ์
อ่ืน ๆ มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากเป็นการส่ือสารทางเดียว ท า

ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายไดช้า้และอาจตอบโต้
กับคู่แข่งขันได้ไม่ทันการ  ประกอบกับการเข้าสู่ยุคของ
การตลาด 4.0 ซ่ึงพฒันาตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ผนวกกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 ของภาครัฐซ่ึงเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ซ่ึงต้องอาศยัแนวคิดใหม่ ๆ ผสมผสานกบัเทคโนโลยีในการ
พฒันา  ท าให้การท าการส่ือสารการตลาดต้องปรับรูปแบบ
เพ่ือให้ทันและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง  มาใช้ส่ือ
ออนไลน์และโซเชียลมีเดียร์โดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
 

3. การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) 
 การตลาดยุคดิจิตทลั (Digital Marketing) [12] เป็นยุคของ
พฒันาการตลาดโดยการด าเนินงานการตลาดส่วนใหญ่หรือ
ทั้ งห มดผ่ าน ส่ื อ ดิ จิ ทัล ซ่ึ ง เดิ ม ที เร า เรี ยก ส่ื อ เห ล่ า น้ี ว่ า
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าการตลาดแบบสองทาง (Two-way 
Communication) กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล  ขอ้มูล
ท่ีได้เป็นการเรียนรู้ ร่วมกันและน าไปใช้ส าห รับการท า
การตลาดหรือการให้บริการอนัเป็นประโยชน์ทั้งกบัลูกคา้และ
องคก์รเองในอนาคต  นอกจากน้ีการท าการตลาดดิจิตลัยงัไม่มี
รูปแบบตายตัว สามารถน าเคร่ืองมือต่าง ๆ มาผสมผสานกัน 
โดยสามารถสรุปความแตกต่างจากการตลาดแบบเดิมไดด้งัน้ี 
  
ตาราง 1 : สรุปลกัษณะส าคัญการตลาดแบบเดิมเปรียบเทียบ
กบัการตลาดดิจิทลั 

การตลาดแบบเดิม การตลาดดิจิทลั 
ผูบ้ริโภค คือ ผูช้ม ผูฟั้ง ผูบ้ริโภค คือ ผูมี้ส่วนร่วมใน

การสร้างสาร 
เน้ น จ าน ว น ค ร้ั ง ท่ี เห็ น /
ความถ่ี 

มีส่วนร่วม/โตต้อบได ้

ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงสู่
ผูฟั้งจ านวนมาก 

ส่ือเจาะถึงเป็นรายบุคคล 

มีตารางเวลาเผยแพร่ชดัเจน ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา 
นกัการตลาดเป็นผูช้ี้น า ผูบ้ริโภคเป็นผูริ้เร่ิม 
การตลาดแบบ “ย ัดเยียด” การตอบแบบขอค ายินยอม
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ทางเดียว และเรียนรู้ร่วมกนั 
การวางแผนส่ือแบบดั้งเดิม การวางแผนส่ือแนวใหม่ 
พีอาร์แบบ “สั่งได”้ ใชอิ้ทธิพลของโลกดิจิทลั 
การตลาดเชิงบูรณาการ การตลาดแบบมีเอกภาพ 
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเพียง
คร้ังเดียว 

ใชข้อ้มูลเป็นตวัขบัเคล่ือน 

วดัผลเม่ือจบแคมเปญ วดัผลทนัทีแบบเรียลไทม ์
รั บ ผ ล ต อ บ แ ท น เ พี ย ง
บางส่วน 

หาโอกาสสร้างและแสวงหา
ผลลพัธ์สูงสุด 

 
 ส่ิงส าคัญด่านแรกของการท าการตลาดดิจิทลั จึงอยู่ท่ีการ
ท าอย่างไรให้ผูบ้ริโภคหรือลูกค้ามีส่วนร่วม แผนการตลาด
ดิจิทลัจึงไม่มีลกัษณะตายตวั ซ่ึงหลาย ๆ ธุรกิจอาจจะใชว้ิธีการ
เหล่าน้ี เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์เพ่ือรับของรางวัล  การ
โหลดแอ๊ปพิเคชัน่ไดรั้บ e-stamp ของ 7-11  การเขา้มากดไลท ์
กดแชร์ แท็กต่อ การโพสต์ภาพภายใต้เง่ือนไขพร้อมรับของ
รางวลัในช่วงเทศกาลส าคญั ๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ โพสรูปคู่กบั
พ่อแม่ลงบน  Facebook หรือ  Instagram หรือการท่ี Blogger 
สร้าง blog ไวเ้พ่ือให้ขอ้มูล พูดคุย แลกเปล่ียน กบัคนท่ีสนใจ
ในเร่ืองเดียวกัน เป็นต้น  สามารถเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีในการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนั และเป็นการท าการตลาดท่ีแทรกซึม
สู่ผูบ้ริโภคโดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตัวหรือยอมรับด้วยความเต็มใจ  
การท าการตลาดดิจิทลัจึงไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้หรือเช่ียวชาญ
โดยตรง เพียงแต่เขา้ใจหลกัการของการส่ือสาร เขา้ใจเคร่ืองมือ
แต่ละตวั สามารถสร้างสรรคเ์น้ือหาในการน าเสนอดว้ยวิธีการ
ท่ีแตกต่าง น่าสนใจ แปลกใหม่และหลากหลาย เขา้ใจผูบ้ริโภค 
เข้าใจความตอ้งการและสามารถใช้เค ร่ืองมือการส่ือสารและ
วิธีการไดต้รงและโดนใจ 
 

4. การส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทัล 
การส่ือสารการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทั้งอาจจะมุ่งหวงั

เพ่ือการขายสินคา้คา้บริการ  การสร้างภาพลกัษณ์  การกระตุน้
ยอดขาย  การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจหรือกิจกรรม ฯลฯ ในยุค

ดิจิทลั  สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัใน
รูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
4.1 ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) 
 ส่ือสังคมออนไลน์ [10] หมายถึง ส่ือดิจิทลัหรือซอฟแวร์ท่ี
ท  างานบนพ้ืนฐานของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูจ้ดัสร้าง
ข้ึนโดยผู ้เขียนจัดท าข้ึนเองหรือพบเจอส่ิงต่าง ๆ เร่ืองราว 
เหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอและเพลง 
แลว้น ามาแบ่งปันในโลกออนไลน์ในเครือข่ายของตนไดรั้บรู้ 
 รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์   ท่ีนิยมใช้ในการท าการ
ส่ือสารการตลาดในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 
 1. Weblogs คือ blog [12] ท่ีบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ได้แก่ 
เน้ือหา ความคิดเห็น ภาพ เสียงส่วนตวัไดโ้ดยไม่จ ากดัเร่ืองราว 
แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย  ศีลธรรมและละเมิดบุคคลอ่ืน 
สามารถดูข้อมูลยอ้นหลังและแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
บุคคลทัว่ไปสามารถสร้าง blog ได้ง่าย ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
blog ท่ีนิยม ได้แก่ Blogger, Wordpress, Okanation อาจจัดท า
ไดใ้น 2 รูปแบบ คือ บริษัทจัดท าข้ึนเพ่ือพูดคุยกบัลูกคา้ และ 
blog ท่ี เขี ยนจาก  Blogger อิส ระ ตัวอย่าง เช่น  blog สอน
แต่งหนา้ของนกัร้องนกัแสดงช่ือดงั โมเม ซ่ึงแสดงขั้นตอนการ
แต่งหน้า การแนะน าสินค้า อุปกรณ์  ราคา งบประมาณ และ
ตอบประเด็นค าถามท่ีผูติ้ดตามขอ้งใจ ท าให้ได้รับความนิยม
อยา่งสูง 
 2. Micro Blogging และ Micro Sharing เป็นเว็บให้บริการ
กับบุคคลทั่วไปท่ีต้องการเขียนข้อความสั้ น ๆ ไม่เกิน 140 
ตวัอกัษร ท่ีเรียกว่า “Status” เพ่ือแสดงสถานะว่าก าลงัท าอะไร
อยู่หรือแจง้ข่าวสารออนไลน์กบักลุ่มเพ่ือน Micro Blogging ท่ี
นิยม ได้แก่ Twitter ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีสามารถใช้ในการสร้าง
กระแสและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
Twitter ท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก  
 3. Social Networking เค รือ ข่ ายสั งคมออนไลน์  เป็ น
เครือข่ายท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เกิดเป็นสังคม
อ อ น ไ ล น์  (Social Community) แ ล ก เป ล่ี ย น ค ว า ม รู้ 
ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึกร่วมกัน กลุ่มสังคม
ออนไลน์น้ีอาจอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันหรือต่างกนัก็ได ้ไดแ้ก่ 
Facebook,  MySpace, Linked in, Lineโด ยมี  Facebook แล ะ 
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Line ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสูด เพราะใชง้านง่าย สามารถสร้าง
คอนเทนตไ์ดห้ลากหลาย เขา้ถึงกลุ่มสังคมออนไลน์ไดจ้  านวน
มาก  
 4. Media Sharing หรือ การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ เป็น
เว็บไซต์ท่ีสามารถอัพโหลดส่ือผสม ไม่ว่าจะเป็น รูป สไลด ์
วิดีโอข้ึนสู่เว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันขอ้มูลแก่เพ่ือนหรือผูใ้ชท้ัว่ไป 
เว็บไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมมากคือ  YouTube ส าหรับแบ่งปัน
ไฟล์วิดีโอ Flickr ส าหรับแบ่งปันไฟล์รูป Slideshare ส าหรับ
แบ่งปันไฟล์พรีเซนเตชัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีตอ้งการเล่าเร่ืองราว แชร์ประสบการณ์
ของตนเองต่อสังคมให้ไดรั้บรู้ 
 5. Virtual Worlds การสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองจาก
ชีวิตจริง เป็นส่ือส าหรับผูท่้องโลกไซเบอร์ใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างกนั มีค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นช่องทางในการ
น าเสนอส่ิงต่าง ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
 6. Online Forum เป็นช่องทางท่ีผูใ้ช้สามารถเข้ามาพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงขอ้มูลข่าวสาร ในหัวขอ้ท่ีสนใจ 
ไดแ้ก่ การเมือง หนงั เพลง กีฬา สุขภาพ การท่องเท่ียว อาหาร
ฯลฯ รวมถึงการแนะน าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซ่ึงธุรกิจ
สามารถเขา้ไปแกไ้ข ท าความเขา้ใจ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้ได ้เช่น Yahoo!, Pantip, Eponions 
 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง  
โดยเฉพาะ  Facebook, Line และ YouTube เพราะสามารถ
น าเสนอเน้ือหาไดห้ลากหลายทั้งในรูปแบบตวัอกัษร  รูปภาพ  
วิดีโอ  ทนัสมยั สร้างกระแสและส่งต่อไดจ้  านวนมากดว้ยการ
แชร์ การคอมเมนต ์ การเขียนแคปชั้นท่ีโดนใจ  โดยเฉพาะกบั
คนรุ่นใหม่ท่ีชอบใชส่ื้อออนไลน์ 
 
4.2 การตลาดรูปแบบไวรัล (Viral Marketing) 
 การตลาดแบบไวรัล  [2] เป็นเทคนิคการท าการตลาด
รูปแบบหน่ึง โดยใช ้Social Network ท่ีมีอยู่ก่อนมาเสริมสร้าง
ตราสินค้าหรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนทางการตลาด โดยการ
กระจายข่าวแบบไวรัล (Viral Marketing) มีลกัษณะการท างาน
เหมือนการบอกปากต่อปาก ต่างกันตรงท่ีบอกต่อโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นตวักระจาย ท าให้สามารถกระจายข่าวสารได้

อย่างรวดเร็วและมากกว่าแบบปากต่อปากหลายเท่าตัว ซ่ึง
เทคนิคในการท าไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัและไม่มีท่ีส้ินสุดนิยมท า
ในส่ือสังคมออนไลน์  เช่น Facebook, YouTube, Twitter และ 
Instagram โดยเฉพาะ YouTube เน่ืองจากง่ายต่อการเผยแพร่
เป็นภาพเค ล่ือนไหว และวิ ดีโอ  การใช้เค ร่ืองมือ น้ีต้อ ง
ระมดัระวงัเพราะส่ิงท่ีเห็นหรือไดย้นิอาจส่งผลตรงกนัขา้มและ
สร้างกระแสในทางลบและเกิดการต่อต้านจากผูบ้ริโภคได ้
และอยา่จงใจให้เหมือนการโฆษณาโดยตรง 
 
4.3 การตลาดเเน้ือหา (Content Marketing) 
 คอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง [14] มีความส าคัญและใคร ๆ ก็
สามารถท าไดเ้พราะลูกคา้เปิดรับ หัวใจของการท าอยู่ท่ี “การ
เล่าเร่ืองราว” การเล่าเร่ืองท่ีดีจะสร้างคอนเทนต์ท่ีเยีย่มยอดท า
ให้แบรนด์สามารถสร้างลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เก่าไว้
ได ้
 คอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง  จึงเป็นการปรับเปล่ียนบริษัทและ  
แบรนดข์องบริษทัให้เป็นผูผ้ลิตส่ือ ท าหนา้ท่ีส่ือสารคอนเทนต์
ไปยงัผูบ้ริโภค  จึงเสมือนการพฒันา Direct Marketing โดย
การใช ้blog, Social Media ต่าง ๆ เพราะสามารถส่ือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง รวดเร็ว  ส าหรับเน้ือหาของคอน
เทนต์อาจอยู่ในรูปแบบของบทความใน blog หรือใน Social 
Media ต่าง  ๆ รูปภาพท่ีโพสต์ใน Instagram หรือ ภาพแบบ 
Infographic  คลิปวิดีโอแบบสั้ น ๆ จาก Instagram หรือแบบ
ยาว ๆ ใน YouTube การส่งอีเมล ์เป็นตน้ ดงันั้น กลยทุธ์การท า
คอนเทนต์ทางการตลาดจึงไม่ยึดติดในรูปแบบ ควรท าให้
หลากหลาย  ทันสมัย เน้ือหาคอนเทนต์ ท่ี ดี มีประโยชน์ 
น่าสนใจ จะได้รับความสนใจและส่งต่อเท่ากับเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้กบัธุรกิจ 
 
4.4 การตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-Time Marketing) 
 การท าการตลาดแบบเรียลไทม ์ เป็นการท าการตลาดโดย
อิงกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัอยู่ในกระแส หรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึนและผูค้นก าลังเฝ้าจับตารอดูเหตุการณ์นั้ นอยู่  แล้ว
น า เสนอคอน เทนต์ ท่ี เห มาะสม  ตรงประ เด็ น  โดน ใจ
กลุ่มเป้าหมาย  แต่ตอ้งสัมพนัธ์กบัแบรนดแ์ละบริษทั โดยอาศยั
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ความรวดเร็วท่ีเป็นต่อ เพราะจะท าให้แบรนด์ติดกระแสและ
สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
ส าคญัของการตลาดแบบเรียลไทม ์คือ ขอ้มูลไม่ไดแ้พร่มาจาก
องค์กรเพียงด้านเดียว แต่มีผูบ้ริโภคอีกจ านวนมากช่วยกัน
เผยแพร่ทั้ งในรูปของการ รีทวีต หรือส่งต่อฟีด หรือการท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกติดตาม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึนได้ภายใน
เวลาไม่ก่ีวินาทีหลงัจากมีการเผยแพร่ขอ้มูลในคร้ังแรก 
 ตวัอย่างท่ีน่าสนใจในการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
ดิจิทัล  ได้แก่  การท าการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
Facebook ของคุณตนั  ภาสกรนที เจา้ของชาพร้อมด่ืม “อิชิตนั” 
ในการสร้างกระแสการเข้าร่วมกิจกรรมส่ง SMS ลุ ้นรถยนต ์
คอนโดมิเนียม ไอโฟน ทองค า ผ่านส่ือเป็นระยะๆ ว่ามีของ
รางวลัมาแลว้ มีคนไดรั้บจริงแลว้ ซ่ึงสร้างกระแสไดอ้ย่างมาก  
หรือการท าการตลาดแบบไวรัลผา่นส่ือออนไลน์ของไอศกรีม 
กูลิโกะ  ท่ีสร้างกระแสไอศกรีมกูลิโกะฟรีเวอร์โดยเฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่น และหนุ่มสาวในสังคมอออนไลน์ท่ีออกตามหาไอศกรีม
กูลิโกะ  เม่ือไดแ้ลว้จะมีการโพสต์ภาพผา่นส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
ช่วยสร้างกระแสได้เป็นอย่างดี  เป็นตน้ จะเห็นว่าการท่ีทั้ง 2 
ธุรกิจประสบความส าเร็จมาจากการน าเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดดิจิทลัใชแ้บบผสมผสานกนั  เพราะถา้เลือกท าคอน
เทนต์ท่ีไม่เหมาะสมไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย กระแสก็จะไม่
เกิด และการตลาดแบบเรียลไทม์ก็จะไม่เกิดข้ึน  โดยเฉพาะ
การตลาดแบบเรียลไทมท่ี์ช่วยเพ่ิมกระแสให้มากยิ่งข้ึนได ้ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดจากการให้ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการตลาดต่อหลงัจากธุรกิจไดเ้ร่ิมด าเนินการตลาด
ในช่วงตน้แลว้ 
 

5. สรุป 
การส่ือสารการตลาดถือเป็นหัวใจส าคัญของการท า

การตลาดซ่ึงนักการตลาดสามารถเลือกใชก้ารส่ือสารไดท้ั้งท่ี
เป็นการส่ือสารการตลาดแบบออฟไลน์และ/หรือออนไลน์  
โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล เคร่ืองมือการ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บการพฒันาและกลายเป็นส่ิงจ าเป็น
ในชีวิตประจ าว ันของผูบ้ริโภค  การส่ือสารการตลาดแบบ

ออนไลน์จึงไดรั้บความนิยมสูงข้ึนตามและกลายเป็นกลยุทธ์
การตลาดท่ีธุรกิจเลือกท่ีจะน ามาใชใ้นการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ดว้ย
ขอ้ดีท่ีส าคญัของส่ือดิจิทลั คือ การเข้าถึงไดจ้  านวนมากและ
รวดเร็ว รูปแบบต่าง ๆ ของการส่ือสารท่ีนิยมใช้ ได้แก่ การ
ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ การท าการตลาดแบบ
ไวรัล  การตลาดแบบเน้ือหา และการตลาดแบบเรียลไทม ์โดย
การผสมผสานการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลา 
โอกาส และสถานการณ์  

แต่ทั้งน้ี  ส่ิงส าคญัของการท าการส่ือสารการตลาดดิจิทลั ก็
คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค  การสร้างคอนเทนต์
หรือเน้ือหาท่ีดีมีประโยชน์และน่าสนใจ การวัดผลการ
ด าเนินงานผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  การเตรียมแผนไว้
รับมือกบั Digital Crisis ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาจากการท า
กิจกรรมผ่านส่ือของธุรกิจ  การเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึง
เป็นเร่ืองจ าเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตดังกล่าว 
และสุดท้ายอย่าหลงตามกระแสในการท าการตลาดดิจิทัล 
เพราะในท่ีสุดแลว้การน าเสนอแก่นของธุรกิจ (Core Business) 
ส่ิงท่ีเป็นตวัตนของเราให้กบักลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือดิจิทลั จึงจะ
สามารถท าให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและยืนอยู่ได้อย่าง
ย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ  

กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ป็นกลุ่มเป้าหมาย

ของประเทศไทยท่ีน่าสนใจ  เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี

ศกัยภาพสูง  ซ่ึงจะให้ความส าคัญกบัข้อมูลและการศึกษา

อย่างรอบคอบก่อนการตดัสินใจซ้ือ ตอ้งการการบริการท่ี

อบอุ่นและเขา้ใจในความตอ้งการของตน ธุรกิจโรงแรมจึง

เป็นส่วนส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวนิยมพกัรักษาหลงัใชบ้ริการ

ทางการแพทย์ ในสถานพยาบาล  ท่ีต้องการได้รับการ

บริการท่ีดีตลอดการรักษา การตดัสินใจท าธุรกิจโรงแรม

เพ่ือตอบสนองการใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

ให้ประสบผลส าเร็จ  จึงควรศึกษาความต้องการทาง

ผลิตภณัฑข์องนกัท่องเท่ียวทางการแพทย ์บทความน้ีจึงขอ

น าเสนอ การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ผลการวิจยัท่ี

เก่ียวกบัความตอ้งการทางผลิตภณัฑ์ของนักท่องเท่ียวทาง

การแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการเตรียมความ

พร้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยให้รองรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวไดต้รงกบัความตอ้งการ และสามารถน าขอ้มูล

เพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างเป็น จุดแข็งทางการ

ท่องเท่ียวของไทยไดอี้กทางหน่ึง  

 

ค าส าคญั : การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์, ธุรกิจโรงแรม  

 

Abstract  

The medical tourists are interesting target in 

Thailand. A group of tourists are high potential. The 

tourist will focus on information carefully before decision 

making a purchase and they provide a warm and 

understanding of their needs. The hotel business is an 

important part of the popular treatment after use of 

medical services in hospitals and it is an important part of 

the decision of the medical tourists who want to get a 

good service throughout the treatment. The decision was 

made to meet the business use of medical tourists to be 

successful. You should demand the products of medical 

tourism. This article therefore presents Gathering 

information from various sources findings related to the 

products of medical tourism to do and to guiding the 

implementation of the preparation of a hotel in Thailand 

to accommodate tourist. They can lead to the 

development of the new information and create a tourism 

point of Thailand on the other. 

 

Keywords: Medical tourism, the hotel business 
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1.บทน า  

 การท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลประเทศต่างๆ 

จึงให้ความส าคญัในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวของโลก 

โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียต่างก าหนด   กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือดึงนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศตน

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งกระจายรายไดแ้ละการจ้างงาน

เพ่ือ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี ดีให้กับชุมชนและ

สังคมไทย [1] การมุ่งสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไทยเพ่ือ

มาชดเชยอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ ดว้ยการมุ่ง

จบัตลาดท่ีมีศกัยภาพดา้นการใช้จ่ายจึงมีความส าคัญเพ่ิม

มากข้ึนสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ป็นหน่ึง

ในกลุ่มท่ีมีศักยภาพต่อการสร้างรายได้ ซ่ึงกระทรงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

(Medical Tourism)  ว่ า เป็ น ก าร เดิ น ท า งม า เพ่ื อ ก า ร

รักษาพยาบาลเป็นส าคญั ต่างจากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Wellness Tourism) ท่ีเน้นการดูแลเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและ

บ ารุงสุขภาพ ซ่ึงทั้ งสองเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(Health Tourism) จากสถานการณ์การ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทยพบว่ามีผูม้าใชบ้ริการทาง

การแพทย์เป็นสัดส่วนมากท่ีสุดในโลก      ก่อเม็ดเงิน

มากกว่า 1 แสนล้านบาท ด้วยศักยภาพการบริการท่ีได้

มาตราฐาน เทคโนโลยีท่ีทดัเทียมประเทศอ่ืนๆ และมีความ

คุม้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ จากน้ีการแข่งขันต่อนานา

ประเทศจะทวีความรุนแรงข้ึน การพัฒนาคุณภาพการ

บริการจึงเป็นส่ิงส าคัญ  โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรม     

ส าหรับการรองรับผูป่้วยในช่วงเวลาพกัฟ้ืนหรือเพ่ือรองรับ

ผูติ้ดตาม ตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือตอ้นรับการเขา้มาใชบ้ริการ

ของกลุ่มนักเดินทางทางการแพทย ์ให้สามารถสร้างความ

ประทบัใจ ดึงดูดและ คัดกรองกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ

กลุ่มน้ีให้มาเยอืนประเทศไทยไดเ้พ่ิมมากข้ึน [2] 

2.การท่องเทีย่วเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)   

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

คือ เป็นการท่ีพลเมืองท่ีอาศยัในประเทศหน่ึงเดินทางไปรับ

บริการทางการแพทย์ในอีกประเทศหน่ึง โดยมีเง่ือนไข

ทางการใช้จ่ายทางการแพทยต์้องถูกกว่าและได้รับการ

บริการท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่ากว่าท่ีไดรั้บจากประเทศของตน   

เป็นการท่องเท่ียวท่ีควบการบริการด้านสุขภาพกับการ

รักษาพยาบาล ซ่ึงราคาค่าบริการอาจต ่ากว่า ด้วยคุณภาพ

และการบริการท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่า [3]  สถานการณ์การ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทย พบว่าผูท่ี้มาใชบ้ริการทาง

การแพทยข์องไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้

เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญ่ีปุ่น ตะวันออกกลาง ซ่ึง

กลุ่มประเทศเหล่าน้ีมีค่าบริกการทางการแพทยค่์อนขา้งสูง

และใช้เวลาในการรอรักษาค่อนข้างนาน โดยทัว่ไปแล้ว

การท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์นประทเศไทยมีการให้บริการ

หลักใน 3 กลุ่มบริการท่ีส าคัญได้แก่ การศลัยกรรมความ

งาม , การทนัตกรรม และการบริการทางการแพทยอ่ื์นๆ 

อาทิ การตรวจสุขภาพ [4] โดยปัจจัยหลักท่ี นักท่องเท่ียว

เชิงการแพทย์นิยมมารักษาในประเทศไทยผ่านการ

วิเคราะห์สภาพการณ์ของการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์อง

ไทย (SWOT Analysis)พบว่าประเทศไทยพบว่ามีจุดแข็ง

ในการบริการการท่องเท่ียว เชิงการแพทย์ท่ี เป็นข้อ

ไดเ้ปรียบ ในดา้นต่อไปน้ี [5,10] 

1. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยใ์นระดบัสากล

และมีผูม้าใช้บริการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุดในภูมิภาค

เอเซีย ด้วยมีสถานพยาบาลและมีบริการทางการแพทยท่ี์

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
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2. ประเทศไทยมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนัก ท่องเท่ียว  และเป็น พ้ืน ท่ี ท่ี มีความ

ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ด้านการคมนาคมทั้งทางบก น ้ า 

และอากาศ  

3.การให้บริการดว้ยอัธยาศยัไมตรีของไทย การช่วยเหลือ

ด้วยความเต็มใจในการให้บริการ ในด้านจุดอ่อนของ

ประเทศไทยท่ีควรปรับปรุงเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิง

การแพทยมี์ดงัต่อไปน้ี 

1.ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียวและการโรงแรมตอ้งผา่น

การรับรองมาตราฐานการบริการดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงยงั

ขาดประสบการณ์ด้านการแพทย์เชิงเทคนิคในการให้

ค าแนะน าส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ 

2.บุคลากรยงัขาดทกัษะการส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศ ท่ี

เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของไทย   

3.ข้อจ ากัดด้านกระบวนการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง

การแพทยซ่ึ์งเป็นกลุ่มเฉพาะและตอ้งใชเ้วลานานส าหรับ

การให้บริการและตอ้งมีความช านาญในการให้บริการ 

ส าหรับดา้นโอกาสของการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทย

ท่ีจะส่งผลให้เสริมความแข่งแกร่งมีดงัต่อไปน้ี  

1.แนวโน้มการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

และผลิตภณัฑ/์บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของตลาดโลก 

2.รัฐบาลหรือประกนัสุขภาพในบางประเทศเช่นญ่ีปุ่นหรือ

ตะวันออกกล าง  ส่ ง เส ริมให้ ประชาชน เข้ ารับก าร

รักษาพยาบาลในประเทศท่ีมีค่าบริการท่ีถูกกว่าแต่ มี

คุณภาพ  

3.การรักษาทางการแพทยใ์นต่างประเทศตอ้งรอเขา้รับคิว

การรักษาเป็นระยะเวลานานเน่ืองจากการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย์ประกอบกับการต้องการไป

ท่องเท่ียวในขณะเดียวกนั  

ส าหรับอุปสรรคต่อการท าการท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์น

ประเทศไทย ไดแ้ก่  

1.มีคู่แข่งการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทย อาทิเช่น 

สิงคโปร์ และเกาหลีใต ้ 

2.ประเทศไทยยงัขาดข้อมูลเพ่ือเตรียมการรับมือป้องกัน

หรือการปรับกลยุทธ์ ในเชิงรุกเพ่ือประกอบการธุรกิจอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

3.การสูญเสียบุคลากรทางการแพทยไ์ทยท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ในการยา้ยไปท างานให้กบัประเทศผู ้

ให้บริการทางสุขภาพคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์ 

จากการวิเคราะห์สภาพการณ์(SWOT Analysis) 

การท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทยนั้นพบว่ามีจุดแข็งต่อ

การรองรับการท่องเท่ียวเชิงการแพทยแ์ละสามารถแข่งขนั

ได้ในระดับสากลอยู่หลากหลายประการ ประกอบกับ

โอกาสของธุรกิจการท่องเท่ียวทางการแพทยย์งัคงเติบโต

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

ไทยท่ีในปัจจุบนัเร่ิมมีคู่แข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศเอเซีย

และตะวนัออกกลางท่ีมีการปรับตัวเพ่ือแข่งขนักลุ่มธุรกิจ

ดงักล่าว ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งปรับแกไ้ขจุดอ่อนและ

อุปสรรคของไทยโดยเฉพาะในดา้นมาตราฐานการบริการ 

โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวข้อง อาทิกลุ่มธุรกิจ

โรงแรม ท่ี ต้อ งมีการบ ริการท่ี มีประสิท ธิภ าพและ

ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ [9]  ซ่ึง

กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมกัจะให้ความส าคญักบัความเช่ียวชาญใน

การวินิจฉยัโรคอนัเป็นส่วนส าคญัของการเดินทางในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ีความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจในการดูแล

รายบุคคลหลังการรักษา ความเป็นมืออาชีพของการวาง

แผนการท่องเท่ียวและการดูแลหลงัการพกัฟ้ืนของสถาน

ประกอบการโรงแรม ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มรักษาพยาบาล ดงันั้นสถาน

ประกอบการโรงแรมจึงมีส่วนส าคัญ ท่ีจะปรับตัวการ

ให้ บ ริการ ท่ี มีประสิทธิภาพในการตอบสนองก ลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบและเป็น
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โอกาสของไทยท่ีจะสามารถแข่งขนัในการท่องเท่ียวเชิง

การแพทยไ์ดใ้นระดบัสากล 

3.ระดับของผลติภณัฑ์ (Product levels) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ส่ิงท่ีธุรกิจโรงแรมจะน าเสนอเพ่ือ

ตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของตลาดหรือ

นัก ท่องเท่ียว เชิงการแพทย์ให้ ได้ รับความพึงพอใจ 

ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดหรือ

ผูบ้ริโภคได ้โดยมีการแบ่งระดบัของผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี [8] 

3.1 ประโยชน์หลกั (Core Benefit) เป็นประโยชน์หรือเป็น

บริการพ้ืนฐานท่ีส าคัญท่ีลูกค้าต้องการได้รับจากการซ้ือ

สินคา้และบริการนั้นๆ ในการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์กลุ่ม

ผู ้ท่ีมาใช้บ ริการทางแพทย์ นอกจากการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลชั้นน าท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาแลว้ ยงั

ตอ้งมีช่วงเวลาพกัฟ้ืนท่ีโรงแรม โดยโรงแรมท่ีกลุ่มลูกค้า

เชิงการแพทยเ์ลือกพกัในช่วงของระยะเวลาพกัฟ้ืนมกัจะอยู่

บริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาลเป็นหลกั  

 3.2 ผลิตภณัฑ์คาดหวงั (Expected Product) คือคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑห์รือการบริการท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัไวต้ามปกติว่า

จะต้องได้รับเม่ือซ้ือผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้ น กลุ่ม

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์มกัมีความคาดหวงัสูงในเร่ือง

ของสินคา้และการบริการ มกัจะศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ

ก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจซ้ือ มักจะต้องการการบริการท่ี

อบอุ่น และเป็นกนัเอง การมีเตียงนอนท่ีสะอาด ปลอดเช้ือ 

ส่ิงอ  านวยความสะดวก(Amenities) ท่ีครบครัน การเข้า

ใจความต้อ งก ารขอ งลูกค้า จะส ามารถตอบสนอง

ผูใ้ชบ้ริการท่ีดีมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงทาง ททท.ไดเ้สนอแนวคิดเพ่ือ

ส่งเสริมการตลาดส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงการแพทยไ์ว้

ว่า เพ่ือเติมเต็มความคาดหวงัทางการรักษาเสนอให้จดัท า

เวบ็ไซต์เพ่ือคน้หาขอ้มูลของสถานพยาบาลท่ีเหมาะสมต่อ

การท าการรักษาและท่ีพกัแรมท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีพกัฟ้ืน 

ตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี [9] 

3.3 ผลิตภณัฑ์เสริม (Augment Product) คือการเพ่ิมคุณค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน

หรือเหนือกว่าความคาดหวังปกติของลูกค้า เช่นทาง

โรงแรมอาจมีบริการของพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญใน

ดูแลกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทยโ์ดยเฉพาะ หรือการ

จดัเตรียมลกัษณะของห้องพกัท่ีเอ้ือต่อการพกัฟ้ืนมากกว่า

ห้องพกัในรูปแบบปกติ การเสริมโปรแกรมดูแลสุขภาพ

อาทิเช่นกลุ่มสปา และอาหารสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ แก่ผู ้

ท่ีมาใชบ้ริการพกัฟ้ืนในโรงแรม  

3.4 ผลิตภณัฑ์ส่วนขยาย (Potential Product) คือผลิตภณัฑ์

หรือการบริการท่ีเป็นข้อเสนอท่ีอาจเป็นไปได้ในอนาคต 

ค้นหาวิธีการใหม่ เพ่ือสร้างความเป็นไปได้ในอนาคต 

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และ สร้างความแตกต่างท่ี

เด่นชดั  

 หากภาคธุรกิจโรงแรมของไทยสามารถปรับตัว

ในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือรองรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourist) ลว้นส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการกลุ่มรักษาพยาบาลได ้

ประกอบด้วยภาพลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นในเร่ืองของการ

บริการท่ีมีการปรนนิบัติแบบไทยและสามารถเช่ือมโยง

ส่วนเสริมการบริการเชิงสุขภาพ อาทิ การบริการสปา       

เพ่ื อ ดู แล ช่ วงระยะพัก ฟ้ืน  ห รืออ าห าร เชิ งสุ ขภ าพ                    

จะสามารถสร้างความประทับใจเปรียบเสมือนผูม้ารับ

บริการเป็นบุคคลพิเศษ ไดรั้บการดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญอยา่ง

ดีท่ีสุด  

4.การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพ่ื อรองรับการ

ท่องเทีย่วเชิงการแพทย์  

การท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลท่ีสูงในต่างประเทศ อาทิ  สหรัฐอเมริกา

ยุโรป  และประเทศตะวันตกอ่ืน  ๆ  จะต้องมีการ จ่าย

ค่าใชจ่้ายท่ีมากเพ่ือให้ไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
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ดังนั้ นการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์จึงเป็นการให้บริการ

ผูป่้วยท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีไม่แพงมากในต่างประเทศ 

ส่งผลต่อกิจการโรงแรมทัว่โลก เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

เร่ืองท่ีพักระหว่างรักษาตัวหรือพักฟ้ืนผูป่้วย และการ

ท่องเท่ียวให้กบันักท่องเท่ียวทางการแพทย์ผูป้ระกอบการ

การโรงแรมควรเร่งปรับตัวเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลาง

ทางการแพทย์ของไทย จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 

การศึกษาและปรับตวัเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวจึงเป็น

ส่ิ งส าคัญ ส าห รับผู ้ป ระกอบการ   ก ารป รับ เป ล่ี ยน

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยไปสู่แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพท่ี

รองรับนักท่องเท่ียวระดบับน เพ่ิมรายไดท้างการท่องเท่ียว

ให้เพ่ิมสูงข้ึน  จากการวิเคราะห์ผ่านเอกสาร งานวิจยั และ

บทความ ค้นพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มเชิงการแพทย ์ให้

ความส าคญักบัการไดรั้บการยอมรับ ของสถานพยาบาลท่ีมี

ช่ือเสียง ความเช่ียวชาญการวินิจฉยัโรค ความเป็นมืออาชีพ

ของสถานท่ีพักรักษาตัว  ในช่วงพ านักและหลังเดินทาง 

ความใส่ใจรายบุคคล และการติดตามการรักษา เป็นปัจจยั

ส าคญัของความพึงพอใจ อุตสาหกรรมโรงแรมจึงเป็นส่วน

ส าคญัในการเลือกเขา้มาท าการรักษาของนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทย ์บทความน้ีจึงขอน าเสนอ แนวทางการปรับตัว

ของธุรกิจโรงแรมเพ่ือเตรียมตอบรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทยท่ี์เขา้มาใชบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

4.1 การเต รียม ส่ิ งอ านวยความสะดวกด้าน

การแพทย์และการปฐมพยาบาล กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทยม์กัจะตอ้งดูแลรักษาทางการแพทยโ์ดยทนัทีทาง

โรงแรมควรจัดส่ิงอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ท่ี

ผูป่้วยท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การมีทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชาญเพ่ือท่ีจะให้การปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้นให้กับผู ้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาย ัง

โรงพยาบาล ส าหรับการแพทยฉุ์กเฉินเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ

พนักงานควรไดรั้บการฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลหรือ 

CPR การจัดการเหตุฉุกเฉินทางการแพทยท์ัว่ไป เช่นเป็น

ลม หรืออ่ืนๆ ต้องไดรั้บการอบรมและด าเนินการเพ่ือให้

พนกังานรู้ว่าจะท าอยา่งไรเม่ือผูเ้ขา้พกัเจ็บป่วย 

2.การปรับสภาพของห้องพกั ท่ีสามารถน ารถเข็นหรือ

อุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้สู่ห้องพกัไดโ้ดยสะดวก   การปรับสภาพ

เตียงปรับให้เขา้กบัสรีระผูป่้วย การเสริมแผงควบคุมขา้ง

เตียง  และ ระบบเรียกพยาบาล  

3. ส่ิงอ  านวยความสะดวกในห้องน ้ าเหมาะส าหรับ

ความตอ้งการของผูป่้วยฟ้ืนตวั   

4. ส่ิงอ  านวยความสะดวกส าหรับผูม้าเยี่ยม เช่นเคร่ือง

ไมโครเวฟ , ตู้ เย็น , เค ร่ืองซักผ้า , ทีวี  ,  ท่ีท  าน ้ า ร้อน  , 

เคร่ืองปรับอากาศ  [11] 

4.2 การเตรียมดา้นคุณภาพการให้บริการ   

1. การตอ้นรับท่ีดี  พนักงานต้อนรับ ตอ้งสามารถให้

ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจได ้ ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใน

การรับรู้และตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว

ทางการแพทย ์เพ่ือส่งมอบบริการท่ีไร้ท่ีติกบัผูป่้วยท่ีมารับ

การบริการ ทางโรงแรม ควรมีการฝึกอบรมการพยาบาล 

และการจดัส่งผูป่้วยตามใบสั่งแพทย ์ 

2. กระบวนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (เช่นท่ีสนามบิน)  

3.การมีผู ้เช่ียวชาญทางภาษา ถือเป็นจุดอ่อนของไทย

ประการหน่ึง เน่ืองจากกลุ่มผูม้ารักษาพยาบาล ส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาติ การมีผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาจะสามารถ

ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างความเขา้ใจท่ีมากข้ึน  

4.การบริการอ่ืน ๆ อาทิ การบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 

ชั่วโมง รวมถึงการบริการรถเข็น ท่ีสามารถเรียกได้

โดยสะดวก  /   การบริการรถรับส่งยงัสถานท่ีต่าง ๆ / การ

บริการพยาบาลและเจา้หน้าท่ีนักโภชนาการ ในการดูแล

ผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการท่ีดี [11] 
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      การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม ด้วยการน าเสนอ

ผลิตภณัฑ์และการบริการให้กบันักท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์

มีความแตกต่างกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการเพ่ือการพกัผ่อนหรือมา

เพ่ือเชิงธุรกิจ ส่ิงส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ขา้มา

เลือกใช้สถานประกอบการเลือกสถานท่ีพกัแรม หลังการ

พกัฟ้ืนให้ความส าคญั คือความปลอดภยั ความสะอาดและ

การบริการท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ กบัความรู้สึกท่ีไม่สบาย

ทางกายและใจของผูม้าใชบ้ริการ การปรับสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและทางดา้นการบริการอย่างเหมาะสมท่ีตรง

กบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการจะสามารถสร้างความ

พึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และส่งผลให้

นกัท่องเท่ียวสนใจท่ีจะมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  

5. สรุป 

ธุรกิจโรงแรมจ าเป็นตอ้งปรับตัวเพ่ือรองรับการ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัของประเทศไทย เพราะนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวคุณภาพสูง สามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ

ดว้ยภาวะทางการเงินท่ีมีก  าลงัซ้ือ ส่งผลให้มีความคาดหวงั

สูงในตัวของสินค้าและการบริการ เช่นเดียวกัน  โดย

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการการบริการท่ีอบอุ่นและ

เป็นกนัเอง ตอ้งการความเขา้ใจ และมกัสนใจในเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั [9] ดงันั้นธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ

ตดัสินใจเขา้มาใช้บริการในช่วงของระยะเวลาการพกัฟ้ืน 

หรือการพกัอาศยัของผูติ้ดตาม จึงควรมีการตอบสนองทาง

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เกิดความพึง

พอใจ โดยจะเน้นการปรับตัวในด้านของส่ิงอ านวยความ

สะดวกด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาลอาทิ การมี

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจ าโรงแรม  และ ในดา้นของคุณภาพ

การให้บริการ อาทิ การมีการบริการดว้ยใจอย่างไร้ท่ีติ การ

ปรับแต่งห้องพกัท่ีเอ้ือต่อผูเ้ขา้พกัรักษา หากธุรกิจท่ีพกัแรม

สามารถปรับตวัตามความตอ้งการดงักล่าวจะสามารถดึงดูด

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ีจะเข้ามารับการรักษาใน

ประเทศไทยและประเทศไทยจะย ังเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทยไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

6. เอกสารอ้างองิ  

[ 1 ]  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,  “ยุทธศาสตร์การ

ท่องเท่ียวไทย”, 2554. 

 [ 2 ]  กอบก าญ จน์   ว ัฒ น วร างกู ร , เข้ า ถึ งได้ จ าก 

http://www.thaihotelbusiness.com/ สืบคน้ ธนัวาคม 2559 

 [ 3 ] การท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย เขา้ถึงได้

จาก  http://artidbiomed.blogspot.com/ สืบค้น  ธันวาคม 

2559 

[ 4 ] กนัต์สินี  กนัทะวงศแ์ละคณะ, “ความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ” (เมดิ

คลั), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

[5] ส านักงานประสานและบ ริห ารโครงการ , “การ

ส่งเสริมคลสัเตอร์ท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์พ่ือเป็นศูนยก์ลาง

การท่องเท่ียวของเอเซีย”.   

[6] ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 

เข้ า ถึ ง ได้ จ าก  http://www.thaihealth.or.th/node/37713 

สืบคน้ ธนัวาคม 2559  

 [8] อุทิส  ศิริวรรณ , “การจดัการการตลาด” , เพียร์สัน เอ็ด

ดูเคชัน่ อินโดไชน่า , 2549.  

[9] การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , “กลยุทธ์ดึงดูดใจ

นัก ท่ อ งเท่ี ยวก ลุ่ มสน ใจ เฉพ าะ ” , จุ ลส ารวิช าก าร

อิเลคทรอนิคส์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2559  

[10] การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ,  “สรุปสาระส าคัญ

โครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการตลาดส าหรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและโครงการส ารวจพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกลุ่ม

สุขภาพความงาม” , จุลสารวิชาการอิเลคทรอนิคส์การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2553 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

524

http://www.thaihealth.or.th/node/37713%20สืบค้น
http://www.thaihealth.or.th/node/37713%20สืบค้น


[11] A li A. Poorani ,  “The Role of Hotel Industry in 

Medical & Wellness Tourism” , Medical Tourism 

Magazine , 2013.  

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

525



 
 

การใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ในการเพิ่มมูลค่าและโอกาสส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน           
หมู่บ้านทับลาน ต าบลบุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

Use of Geographical Indication (GI) in adding value and opportunity for exporting woven palm leaves 
Thap Lan village, Buphram Sub-District, Na Di District, Prachin Buri 

 
พิเชษฐ อุดมสมคัร1 

 
1สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 
290 ถ.สรรพาวุธ  บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศพัท ์: 0-2398-1356  

E-mail: pichet@southeast.ac.th

 
 

บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนักลุ่มลูกค้าในตลาดต่างประเทศจะให้ความ
สนใจและยอมรับในสินคา้ GI เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีขั้นตอน
การผลิตท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความพิเศษ ไม่
สามารถลอกเลียนแบบได ้ท าให้สินคา้ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นสินคา้ GI มีช่ือเสียงและราคาสูง GI จึงเปรียบเสมือนเป็น
แบรนด์ของทอ้งถ่ินท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งท่ีมาของ
สินคา้ ซ่ึงตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เป็นกลุ่มประเทศท่ี
ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูง ดงันั้นผลิตภณัฑจ์กัสานจากใบ
ลาน หมู่บา้นทบัลาน สามารถแสดงแหล่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ได้ เพราะเป็นการน าใบลานท่ีเกิดจากป่าลานท่ีอุดมสมบูรณ์
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย ใบลานจะมีคุณสมบติัเฉพาะ มีลกัษณะ
พิเศษคือความเหนียวแน่น คงทน บ่งบอกในเร่ืองคุณภาพการ
ใช้งาน ยงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากฝีมือของชาวบา้นในชุมชน
และเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการจกัสานผลิตภณัฑ์จากใบ
ลานแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและโอกาสทางการตลาด
ยกระดบักลุ่มสินคา้หัตถกรรม ผลิตภณัฑ์จกัสานจากใบลานสู่
ตลาดโลก จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ี
ทางภู มิศาสตร์  (GI) นอกจากจะได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมายแล้วนั้ น สินค้า GI เม่ืออยู่ในทอ้งถ่ินยงัเป็นการช่วย
ส่งเสริมทางดา้นการท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
ค าส าคญั: ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์, ผลิตภณัฑจ์กัสานจากใบลาน 

Abstract 
 Current customers in the international market will 
increasingly pay attention and recognize in GI products due 
to a unique, special and un-imitated production process. This 
makes products registered as a GI product with reputation 
and high-priced. GI is compared as a local brand that conveys 
quality and the source of the product. The market in the 
European Union (EU) are the country group with consumers 
who have high purchasing power. Therefore, palm leaves 
wicker products come from Thap Lan village can be a source 
of geographical indications due to leaves from one of the 
most fertile forests in Asia. Palm leaves have a special 
qualification of strong and durable characteristics indicative 
of the quality of applications and also handcrafts from local 
residents and community. Woven from palm leaves in 
various products is to increase its values and market 
opportunities to leverage the handcrafts products woven from 
palm leaves to the world market. It is crucially necessary to 
be registered as a geographical indication (GI), not only will 
receive legal protection, but the GI product on the local also 
helps promote the tourism in another way. 
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1. ค าน า 
 จากข้อมูลส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าปัจจุบนัสินคา้ท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์หรือสินคา้จีไอ (GI) ก าลงัไดรั้บ
ความนิยมเพ่ิมมาก ข้ึนทั้ งตลาดภายในและต่างประเทศ
เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสนใจในแหล่งท่ีมาของสินค้า 
รวมถึงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของสินคา้ โดยเฉพาะตลาด
สหภาพยโุรป (EU) มีความตอ้งการสินคา้ GI ค่อนขา้งสูงและมี
แนวโน้มสดใส ขณะน้ีประเทศไทยมีสินค้าท่ีข้ึนทะเบียนส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ทั้งหมด 74 รายการ และมาขออนุญาตใช้
ตราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ  านวน 31 รายการ อาทิ 
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง ขา้วเจ๊ก
เชยเสาไห้  กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดศรีราชา 
สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล ส้มโอขาว แตงกวา
ชยันาท ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม มะขามหวานเพชรบูรณ์  
ไข่เค็มไชยา ผา้ไหมยกดอกล าพูน ผา้ตีนจกแม่แจ่ม ผา้ไหมแพร
วากาฬสินธุ์ เป็นตน้ ท่ีส าคญัมีสินคา้ GI ของไทยหลายรายการ 
สามารถกา้วเขา้สู่ตลาดสหภาพยโุรปไดแ้ลว้ เช่น ขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินคา้ขา้ว GI รายแรกของเอเชียท่ีไดรั้บการ
ประกาศจดทะเบียนโดยสหภาพยุโรป นอกจากนั้นยงัมีกาแฟ
ดอยชา้งและกาแฟดอยตุงไดรั้บการจดทะเบียนแลว้เช่นกนั [1]  

จากขอ้มูลดงักล่าว ถือว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วย
เพ่ิมมูลค่าสินคา้ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดและสามารถ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัให้กบัผลิตภณัฑ์จกัสาน
จากใบลาน หมู่บา้นทบัลานได ้เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
แสดงแหล่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นสินคา้ท่ีเกิดจากฝีมือของ
ชาวบา้นในชุมชนและเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการจกัสาน
ผลิตภณัฑจ์ากใบลานแบบต่างๆ ให้มีความทนัสมยัมากข้ึนตาม
ยคุสมยั และสนองตอบความตอ้งการของผูซ้ื้อตลอดเวลา 

ขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก าลังพิจารณาแก้ไข
กฎระเบียบทางการค้า โดยเฉพาะกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด
สินคา้  โดยพิจารณาปรับเปล่ียนและผ่อนคลายกฎระเบียบใน

การพิจารณาแหล่งก าเนิดสินคา้ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความง่ายมากข้ึน  ส าหรับสินค้าแปรรูป จะพิจารณาจากการ
แ ป ร รู ป ห รื อ เป ล่ี ย น แ ป ล ง ท่ี ส า คั ญ  (Substantial 
Transformation) ณ  ประ เทศ สุ ดท้าย ท่ี ท า ให้ สิ น ค้า มี ช่ื อ 
คุณลกัษณะ หรือวิธีใชเ้ฉพาะ (Distinctive name, Character or 
Use) เ กิ ด ข้ึ น  ซ่ึ งส าม ารถ พิ จ ารณ าผล ขอ ง  Substantial 
Transformation ไดจ้าก 3 แนวทาง [2] คือ  

1. การจดัแบ่งประเภทสินคา้ตามการจดัเก็บภาษี    
2. การค านวณมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ซ่ึงกฎระเบียบ

ใหม่น้ีจะผ่อนคลายค่า Local Content ส าหรับสินคา้เกษตรแปร
รูปท่ีเคยก าหนดไว้ท่ี ร้อยละ 50-70 เหลือ เพียงร้อยละ 30 
ส าหรับประเทศดอ้ยพฒันา  

3. เท ค นิ ค เฉ พ าะ ใน ก ารแป ร รูป สิ น ค้ า  ทั้ ง น้ี
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงไดต้าม
ความเหมาะสมส าหรับสินค้าส่ิงทอและเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 
ประเทศด้อยพฒันาจะได้รับการผ่อนคลายกฎระเบียบ  โดย
ปรับเปล่ียนการพิจารณาแหล่งก าเนิดสินค้าจาก Double 
Transformation เป็น Single Transformation แต่ส าหรับประเทศ
ก าลงัพฒันา ยงัคงพิจารณาจาก Double Transformation ในบาง
ภูมิภาค อาทิ อาเซียน การพิจารณาแหล่งก าเนิดสินคา้สามารถ
พิจารณาแบบ Cumulative ได ้หากวตัถุดิบหรือช้ินส่วนในการ
ผลิตมาจากประเทศในภูมิภาคเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้
ระบบน้ีมีประสิทธิภาพ แต่ละประเทศในภูมิภาคจะตอ้งมีความ
ร่วมมือในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ สหภาพฯ จะจดัท า
ระบบใหม่ท่ีมีขั้ นตอนและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  ระบบใหม่น้ีจะเป็น Self-Certification โดยผูส่้งออกจะ
เป็นผูแ้สดงสถานะและแหล่งก าเนิดสินค้านั้ นๆ  ในขณะท่ี
ระบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ผูส่้งออกจะต้องยื่นขอใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินคา้จากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ี  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
อ านวยความสะดวก ส าหรับผลิตภณัฑจ์กัสานจากใบลาน ของ
หมู่บา้นทบัลาน ในการข้ึนทะเบียนเป็นสินคา้ GI ท่ีจะสามารถ
เขา้สู่ตลาดท่ีใหญ่  เช่นสหภาพยโุรปได ้   
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2. ส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 
          พรบ.คุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทาง ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546  ไดใ้ห้
ความหมายของ “ ส่ิ งบ่ง ช้ีท างภู มิศาสต ร์” ว่ า  หมายถึ ง 
สัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเ้รียกหรือใชแ้ทนแหล่งภูมิศาสตร์  
และท่ีสามารถบ่งบอกว่าสินคา้ท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้ น
เป็นสินคา้ท่ีมี คุณภาพ มีช่ือเสียง หรือมีคุณลกัษณะเฉพาะของ
แหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว  ซ่ึงส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ถือเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง [3]  

 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะเกิดข้ึนได้ต้องมีความ
เช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ ชุมชนไดอ้าศยั
ลกัษณะท่ีมีเฉพาะในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพ
ดินฟ้าอากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพ้ืนท่ี มาใชป้ระโยชน์ใน
การผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนข้ึนมา ท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณลกัษณะพิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยคุณลกัษณะพิเศษ
น้ีอาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 
ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้ นๆ โดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ [3] คือ  

1. ส่ิ ง บ่ ง ช้ี ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ โ ด ย ต ร ง  (Direct 
Geographical Indication) กล่าวคือ  เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้น ๆ โดยตรง เช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นตน้  

2. ส่ิ ง บ่ ง ช้ี ท าง ภู มิ ศ าส ต ร์ โ ด ย อ้ อ ม  (Indirect 
Geographical Indication) กล่าวคือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้เพ่ือบ่ง
บอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งก าเนิดหรือแหล่งผลิตของ
สินคา้ เช่น สัญลักษณ์ประจ าอ  าเภอ หรือจงัหวดั รูปย่าโม รูป
หอไอเฟล เป็นตน้  

ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย ลักษณะ
เป็ น รู ป ท ร ง พุ่ ม ข้ า ว บิ ณ ฑ์  สี เห ลื อ ง  มี ตั ว อั ก ษ ร  GI 
(Geographical Indication) เด่นชดั [4] 

 
ภาพที ่1 : ตราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย 

 

2.1 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับเม่ือขึน้ทะเบียนสินค้าชุมชนเป็นส่ิง 
       บ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ หรือ GI [3]  คือ 

1. ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน หมู่บ้านทับลาน
สามารถคุม้ครองช่ือสินคา้ ให้เป็นสิทธ์ิเฉพาะของชุมชนท่ีข้ึน
ทะเบียน 

2. เพ่ิมมูลค่าของสินคา้ และเป็นเคร่ืองมือการตลาด   
3. ดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า และรักษาภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน   
4. สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน เพ่ิมความสามคัคี 

เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 
5. สนบัสนุนการท่องเท่ียวชุมชนผูผ้ลิตอยา่งย ัง่ยนื 
6. สร้างความเช่ือมัน่ในแหล่งท่ีมาและคุณภาพของ

ตวัสินคา้ ให้กบัผูซ้ื้อ 
7. ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการจด

ทะเบียนในระดบัต่างประเทศ  
 
2.2  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์อนัพึงรับขึน้ทะเบียนได้ ต้อง  
       ประกอบด้วยลกัษณะดังต่อไปนี ้[3] 

1. ไม่เป็นช่ือสามัญของสินค้าท่ีจะใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

2. ไม่เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 

 3. ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศท่ีจะไดรั้บ
ความคุม้ครองตามพระราชบญัญัติน้ี จะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ี
ชดัเจนว่าเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายของประเทศนั้นและมีการใชสื้บเน่ืองตลอดมาจนถึง
วนัท่ียืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนในประเทศไทย  

4. ต้องเป็นผู ้มี สิท ธิขอ ข้ึนทะเบียน ส่ิ งบ่ง ช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีบญัญติัไวใ้น พ.ร.บ. 

5. ค าขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง หรือ
คุณลกัษณะอ่ืนของสินคา้แหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอ่ืนท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
มาตรา 5 - 10) 
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6. ในกรณีค าขอมีขอ้บกพร่องหรือเอกสารประกอบ
ค าขอไม่ครบถว้น เจา้หน้าท่ีรับค าขอจะแจ้งให้ผูข้อแกไ้ขให้
ถูกตอ้งหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในทนัที หากผูข้อไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขหรือยื่นเอกสารหลกัฐานได ้ในทนัที 
เจ้าหน้าท่ีจะท าบัน ทึกข้อบกพร่องห รือรายการเอกสาร
หลกัฐานท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก  าหนดระยะเวลา ให้ผูข้อ
ด าเนินการแกไ้ขหรือยืน่เอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม และให้มีการ
ลงนามเจา้หน้าท่ีรับค าขอและผูข้อในบนัทึกนั้น โดยเจา้หน้าท่ี
จะมอบส าเนาบนัทึกดงักล่าวให้แก่ผูข้อเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

หากผูข้อไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ยื่นเอกสาร
หลกัฐานเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกดงักล่าว ให้ถือว่าผูข้อ
ข้ึนทะเบียนละท้ิงค าขอ 

7. ส าหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีผูข้อได้ช าระให้แก่
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ จะขอคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ไม่ไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ เวน้แต่  

7.1  มีกฎหมายบญัญัติไวใ้ห้คืนค่าธรรมเนียม 
หรือ       

7.2 ช าระค่าธรรมเนียมซ ้าซอ้นหรือ าระเกิน ซ่ึง
การช าระดงักล่าว เกิดเน่ืองจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
โดยมิใช่ความผดิของผูช้  าระซ่ึงกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะได้
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

8. ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐาน
หลายรายการมายื่นเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ผู ้ยื่นค าขอน า
เอกสารหรือหลกัฐานทั้งหมดมายืน่ในคราวเดียวกนั 

9. ในกรณีท่ีจะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู ้
ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารหลกัฐานนั้ น
ดว้ย 

10. ในกรณีท่ีจะตอ้งส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้ผูย้ื่นค าขอส่งเอกสารนั้ นพร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย
โดยมีค ารับรองของผูแ้ปลว่าเป็นค าแปลท่ีถูกตอ้ง 
 
3. การเพิ่มมูลค่า 

 ในตลาดสินค้าและบริการ บริษัทจะแข่งขนักันใน
เร่ืองของการมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า  ซ่ึงการเพ่ิม
คุณค่าในผลิตภณัฑ์ถือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างการตดัสินใจ

ลงทุนของบริษทักบัประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ 
โดยบริษัทจะผลิตในส่ิงท่ีลูกค้าต้องการและคู่แข่งขันก็จะ
เลียนแบบผลิตภณัฑข์องเราในทา้ยท่ีสุด ซ่ึงบริษทัสามารถเพ่ิม 
คุณค่าในตวัสินคา้เพ่ือหลีกหนีคู่แข่งโดยการลงทุนในการเพ่ิม
คุณค่าในผลิตภณัฑ์ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะลงทุนกบัลูกคา้ท่ีมี
ก  าลงัซ้ือมากกว่า การเพ่ิมคุณค่าในตวัผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมกนัใน
ปัจจุบัน  คือ  การผลิตสินค้าท่ี อิ งกับข้อก าหนดในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policies) ซ่ึงผูซ้ื้อบางคนมกัจะซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์จากบริษทัท่ีให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมว้่า
ลูกคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บประโยชน์ทางออ้มในเร่ืองของสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าประโยชน์ทางตรงท่ีไดรั้บจากสินคา้ก็ตาม 
ยกตวัอย่างเช่น GE ถือเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบกบัผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินงาน [5] 

การเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ให้ผูผ้ลิตและเป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาด อีก รูปแบบห น่ึงก็ คื อ  การใช้ส่ิ ง บ่ง ช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ  GI เพราะ GI สามารถเป็นส่ือให้ เห็นว่า
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไดผ้ลิตข้ึนในประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
ทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง การระบุช่ือประเทศหรือทอ้งถ่ินจะตอ้ง
ท าให้ผูบ้ริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้ นมีลักษณะพิเศษต่างไปจาก
สินค้าจ  าพวกเดียวกันท่ีผลิตข้ึนจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลให้
สินคา้นั้นมีราคาสูงข้ึนหรือจ าหน่ายไดม้ากข้ึน เช่น ผลิตภณัฑ์
จักสานจากใบลาน หมู่บ้านทับลาน จะมีความเป็นลักษณะ
พิเศษเฉพาะ ใบลานจากป่าลานท่ีน่ีจะมีความเหนียว  ใบใหญ่ 
จึงท าให้ผลิตภณัฑ์จกัสานจากใบลาน มีความคงทน มีอายกุาร
ใช้งาน ยาวนาน และสามารถน ามาประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆให้มีความทนัสมยัไดง่้ายข้ึน เช่นกระเป๋า หมวก กล่องใส่
กระดาษทิชชู โคมไฟ    
 
4. จักสานใบลาน ผลติภณัฑ์ 5 ดาว บ้านทบัลาน  

"ภูมิปัญญาจกัสาน ป่าลานแหล่งสุดทา้ย หลากหลาย
ความงาม ต้นน ้ าบางปะกง" [6] ค าขวัญห มู่บ้านทับลาน              
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ท่ีบ่งบอกถึงสภาพพ้ืนท่ีและ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน แมอ้าชีพหลกัของชาวบา้น คือ การท า
นา ท าไร่มนัส าปะหลงัและหาของป่ามาขาย แต่ยงัมีอาชีพเสริม
ดว้ยการท าจกัสานจากใบลาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีต าบลบุพราหมณ์
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เต็มไปด้วยต้นลาน ชาวบ้านจึงน าใบลานมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑแ์ทนการตดัยอดลานตากแห้งขาย เหมือนอดีตท่ีผา่น
มา พ้ืนท่ีในต าบลบุพราหมณ์เต็มไปดว้ยป่าลานท่ีอุดมสมบูรณ์
ท่ีสุดในเอเชีย หรือของโลกก็ว่าได ้จักสานผลิตภัณฑ์จากใบ
ลานฝีมือของชาวบา้นท่ีน่ี เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได้รับรางวลั
โอท็อประดบั 5 ดาว และยงัมีการผสมผสานศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน จนกระทัง่มีการร าเซ้ิงใบลาน เป็นอะไรท่ีน่า
ท่ึงมาก 

 
 

ภาพที ่2 : วิธีการตดัใบลานลงจากตน้ 
 
ชาวบา้นมีอาชีพหลกัคือท าไร่ท านา แลว้ก็เอาใบลาน

มาสานงอบ สานหมวก เพ่ือใส่บงัร่มบงัแดดเวลาออกไปท ามา
หากิน ตรงน้ีก็ เลยมีหัตถกรรมจากใบลานข้ึนมา มาเป็น
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่ าจะเป็นงอบ 
หมวก   กระเป๋า และของใช้หลากหลายอย่าง โดยเฉพาะ
กระเป๋าท่ีน่ีมีช่ือเสียงมาก ส าหรับกระเป๋าผูกลายนิลวรรณ ซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรางวลัโอทอป ระดบั 5 ดาว 3 ปีซอ้นนั้น 
ถือเป็นต้นแบบลายผูกเชือก โดยดัดแปลงประยุกต์ลายให้มี
ความสวยงามแปลกตา โดยผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีเร่ิมผลิตคร้ังแรก
เม่ือปี 2526 ท าเป็นหมวกสตรี มีทั้งสีขาว และยอ้มสี  ต่อมาก็มี
กระเป๋า มีทั้ งแบบชั้ น เดียว สองชั้ น  มีผ ้าบุข้างใน  มี ซิป 
นอกจากน้ีก็มีกล่องหลากหลายรูปแบบตามแต่ลูกคา้สั่ง มีกล่อง
ใส่ทิชชู ใส่สบู่ โคมไฟและหมวก 

 

 
ภาพที ่3 : ผลิตภณัฑจ์กัสานจากใบลานผลิตภณัฑ ์        

5 ดาว บา้นทบัลาน 
 
จากข้อ มูล ของมห าวิทยาลัยมห าส ารค ามได้

ท  าการศึกษาเก่ียวกับพันธ์ต้นลานแต่ละเภท [7] ระบุว่าลาน
หรือไม้ลาน เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวท่ีอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็น
พันธุ์ไม้ดึกด าบรรพ์ ท่ีไม่ข้ึนแพร่หลายนัก มีถ่ินก าเนิดใน
อเมริกาและแถบเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนใหญ่จะชอบข้ึนอยูใ่นท่ี
มีอากาศช้ืนเยน็ มีฝนตกมาก ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้
ท่ีสุด ในดินท่ีมีความช้ืนสูง ดินมีการระบายน ้ าไดดี้ ไม่ชอบน ้ า
ขงั ตน้ลานมีความคงทนต่อภยัธรรมชาติเป็นอย่างดี ประเภท
ข อ งพั น ธ์ ต้ น ล าน ข อ งห มู่ บ้ า น ทั บ ล าน  เ ป็ น ช นิ ด 
Coryphalecomtei มี ช่ือสามัญ เรียกว่ า ลานป่า (Lan pa) ใน
ธรรมชาติพบในประเทศเวียดนามและประเทศไทย นิยม
น ามาใชเ้ขียนหรือจารึกอกัษร และตน้ลานชนิดน้ีพบมากท่ีบา้น
ทบัลาน ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบุรี ลาน
ชนิดน้ีมีอยู่ในอุทยานแห่งชาติทบัลาน จดัว่าเป็นพนัธุ์ไมด้ั้งเดิม
ของไทยจะงอกข้ึนไดใ้นโอกาสต่อไป เพราะรากของตน้ลาน 
ฝังลงในดินลึกมาก  

ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลานหมู่บา้นทับลาน เป็น
ใบลานท่ีเกิดจากป่าลานท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ีสุดในเอเชีย ด้วย
ความเหนียวและคงทนของลานเป็นคุณสมบติัพิเศษ ซ่ึงจะมี
ความแตกต่างจากใบลานท่ีอ่ืนๆ น ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ท าให้มีคุณภาพ มีช่ือเสียง จนไดรั้บรางวลัโอทอป ระดบั 5 ดาว 
3 ปีซอ้น  
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5. สรุป 
กลุ่มแม่บา้น ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์จัก

สานจากใบลาน ควรใชโ้อกาสท่ีตลาดสินค้า GI ก  าลังได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึน ในการพฒันางานศิลปหัตถกรรม จกัสาน
และผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า และการ
ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันา
และสร้างมูลค่าเพ่ิม ผนวกกับต้องศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้
สมัยใหม่ ในการออกแบบให้ทันสมัย ใช้การผลิตอย่างมี
นวตักรรม  ผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ ตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการเขา้ถึงแหล่งทุน ท าการตลาดเชิง
รุกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

จากท่ีกล่าวขา้งต้น เป็นอีกแนวทางหน่ึงของกลุ่ม
ผูผ้ลิตจกัสานจากใบลานท่ีจะน าไปสู่การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์
ชุมชนท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  โดยขอการรับรองตรา
สัญลกัษณ์ GI เพ่ือส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในประเทศพฒันา
แล้ว โดยเฉพาะยุโรปเน่ืองจากเป็นลู่ทางการตลาดท่ีจะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและสามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดี ข้ึนได้  นอกจากน้ี  ภาครัฐควร
สนับสนุนการผลิตสินคา้ประเภทจกัสานอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไป
ดว้ย เพราะจะช่วยเร่ืองการพฒันารูปแบบของสินคา้ให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน 
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งท่ีท าจากวสัดุต่างๆ ซ่ึงเน้นจุดเด่น
ทางดา้นราคาถูก 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการออกเสียงพูดท่ีถูกต้อง
ของนักศึกษา โดยการอ่านออกเสียงและการใช้พจนานุกรม
ออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเซาธ์ อีสท์
บางกอก ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 16 คน เร่ิมท าการศึกษาโดยท าการ
ทดสอบเพ่ือบนัทึกการอ่านออกเสียง และบนัทึกความผดิพลาด
ในการออกเสียง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อข่าวภาษาองักฤษท่ีไดป้รับให้
ง่าย แต่ละสัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งอ่านข่าวและบนัทึกเสียงส่งให้
ผูว้ิจัยฟังและจดบนัทึกพัฒนาการในการออกเสียง ระหว่าง
ท าการศึกษาผู ้วิจัยได้ให้ค  าแนะน าในการใช้พจนานุกรม
ออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
พฒันาการในการออกเสียงดีข้ึนอย่างมาก สรุปไดว้่ากิจกรรม
การอ่านออกเสียง และการใชพ้จนานุกรมออนไลน์เป็นวิธีการ
ท่ีมีประโยชน์ในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารให้กบัผูเ้รียน 
 
ค าส าคญั: พฒันาการ การอ่านออกเสียง พจนานุกรมออนไลน์   
                โทรศพัทมื์อถือ 
 
Abstract 
This study aimed to develop Business English Major 
Students’ accurate pronunciation through reading aloud and 
using online dictionary. The population consisted of sixteen 

second year students. Qualitative research method was 
employed, beginning with a pretest to collect students’ 
pronunciation errors with an emphasis on the word stress 
level. Then, started the project based on reading aloud for the 
total of 4 weeks. The research tools included a simplified 
version of news. The participants were assigned to read aloud 
and taped their voices. With recommendations to use online 
dictionary with pronunciation and accurate stress, the 
participants had gradually made improvement from the 
second week. The findings showed that most of the 
participants had made significant improvement on their 
pronunciation. In conclusion, reading aloud and using online 
dictionary are significant ways to improve the participants’ 
pronunciation skills. Therefore, it is recommended that 
English instructors employ reading aloud and online 
dictionary as parts of their teaching activities to improve 
learners’ communication skills. 
 
Keywords: developing pronunciation reading aloud  
                   online dictionary smartphone 
 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการติดต่อกบัผูค้นในสังคม คนท่ี
พูดไดถู้กตอ้งชดัเจนน่าจะมีพลงัในการต่อรองมาก ยิ่งในยุคท่ี
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ประเทศไทยเข้า สู่ประชาคมอาเซี ยน  การพูดออกเสียง
ภาษาองักฤษให้ถูกตอ้งยิง่จ  าเป็นและมีความส าคญัมากข้ึน ใน
ฐานะผู ้สอนวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผูว้ิจัยพบว่า
นักศึกษาไม่สามารถอ่านเน้นเสียงบนพยางค์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
นอกจากนั้ นผูว้ิจัยสังเกตเห็นว่านักศึกษานิยมใช้พจนานุกรม
ออนไลน์บนโทรศพัท์มือถือในการเปิดหาความหมายของ
ค าศัพท์เท่านั้ น แต่ไม่มีนัก ศึกษาคนใดใช้ประโยชน์จาก
พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือในการช่วยเร่ืองการ
ออกเสียงพูดท่ีถูกตอ้งเลย ดงันั้นเม่ือท าการสอนวิชาการพฒันา
ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ผูว้ิจยัจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริม
ให้นักศึกษาใช้พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศพัท์มือถือเพ่ือ
เป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษให้ดี
ข้ึน ในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยต้องการศึกษาว่าการใช้พจนานุกรม
ออนไลน์จะช่วยให้นักศึกษาอ่านออกเสียงถูกตอ้งเพ่ิมมากข้ึน
ไดห้รือไม่ โดยผูว้ิจยัมีความเช่ือว่า (1) การอ่านเพ่ือบนัทึกเสียง
จะช่วยท าให้นกัศึกษามีความมัน่ใจในการออกเสียงมากข้ึน (2) 
เม่ือไดรั้บการฝึกให้ใช้พจนานุกรมออนไลน์แล้วนักศึกษาจะ
สามารถออกเสียงค าในภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
 

2. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การเน้นเสียงบนพยางค์ในระดับค า (Word Stress) 
นักวิจยัหลายท่านไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเรียนภาษาและการ
ออกเสียงภาษาองักฤษดงัท่ี นันทนา รณเกียรติ [1] กล่าวว่าใน
การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้ น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝน
เร่ืองการเน้นเสียง(stress) และท านองเสียง (intonation) การ
เน้นเสียงบนพยางค์ในค าภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกันจะแสดง
ความแตกต่างระหว่างความหมายและหนา้ท่ีของค าดว้ย ซ่ึงพิณ
ทิพย ์ทวยเจริญ [2] อธิบายว่ากฎการเน้นเสียงบนพยางค์ในค า
ภาษาองักฤษมีหลายรูปแบบและอาจมีขอ้ยกเวน้อีกมาก ผูเ้รียน
จึงต้องศึกษาให้ เข้าใจวิธีการเน้นเสียงบนพยางค์ท่ีถูกต้อง  
Kelly [3] กล่าวว่าการเปล่ียนการเน้นเสียงบนพยางค์ในระดับ
ค าเพียงเล็กน้อยสามารถกระทบต่อความหมายของค าได้ และ
เสนอว่าถ้าผูส้อนและผูเ้รียนให้ความส าคัญกับการเน้นเสียง
พยางค์ในระดบัค าตั้งแต่แรกเร่ิมและฝึกฝนอยา่งจริงจงั จะช่วย
ให้ผูเ้รียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีข้ึน การเน้นเสียงบน

พยางค์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัของการออกเสียงภาษาองักฤษ อภิ
ลกัษณ์ ธรรมทวีธิกุล [4] กล่าวว่าการเน้นเสียง (stress) คือการ
ออกเสียงพยางคห์น่ึงให้เด่นชดักว่าพยางค์อ่ืน ๆ พยางคท่ี์ไดรั้บ
การเนน้เสียงจะมีระยะเวลาการออกเสียงยาวกว่า ระดบัเสียงสูง
กว่า และมีเสียงดังกว่าพยางค์ท่ีไม่ได้รับการเน้นเสียง  ค าท่ีมี
มากกว่าหน่ึงพยางคจ์ะมีเพียงพยางคเ์ดียวเท่านั้นท่ีมีเสียงดงักว่า
พยางคอ่ื์น ๆ ซ่ึงเรียกว่าพยางคท่ี์ไดรั้บการเนน้เสียง 
 
2.2 การอ่านออกเสียง (Reading Aloud) 
Danesi [5] ตั้งขอ้สังเกตว่าจุดประสงคข์องการสอนการอ่านนั้น
นอกจากเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจดา้นไวยากรณ์แลว้ การ
อ่านยงัช่วยเร่ืองการออกเสียงท่ีถูกต้องด้วย การศึกษาของ 
Khatib [6] สนับสนุนค ากล่าวว่าการอ่านออกเสียงช่วยส่งเสริม
ทั้งด้านความเขา้ใจเน้ือหาและกระบวนการทางด้านการออก
เสียง การสอนอ่านโดยวิธีการอ่านออกเสียงส่งผลดีต่อการสอน
ภาษาองักฤษส าหรับผูเ้รียนต่างชาติ Gibson [7] ไดศึ้กษาเร่ือง
การอ่านออกเสียงและพบความจริงท่ีน่าสนใจคือ นักศึกษาใช้
วิธีการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการออกเสียงพูดและการใช้
ท  านองเสียงท่ีถูกตอ้ง จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะ
สรุปไดว้่าการอ่านออกเสียงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการ
ออกเสียงท่ีถูกตอ้ง และมีผลดีต่อการเพ่ิมทกัษะการพูดให้กับ
ผูเ้รียน  
 
2.3 การใช้เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ 
ช่วยพัฒนาการออกเสียง (ICT tools) 
NakaZawa [8] กล่าวว่า เวบ็ไซต ์text-to-speech เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพในการช่วยท าให้ผูเ้รียนมีพฒันาการออกเสียงท่ี
ดีข้ึน เคร่ืองมือออนไลน์ชนิดน้ีช่วยลดความเครียดให้กบัผูเ้รียน 
และช่วยให้ผูเ้รียนสามารถฝึกฝนการออกเสียงไดด้้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้งกงัวลกบัการตกเป็นจุดสนใจในห้องเรียน งานวิจยั
ของ Sullivan & Czigler [9] แสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีดีของ
ผูเ้รียนและผูส้อนท่ีมีต่อการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีในการ
พฒันาการออกเสียง 
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3. วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถของนกัศึกษาใน
ด้านการออกเสียงภาษ าอังกฤษให้ ถูกต้อง  โดยการใช้
พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ  
 
4. วธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบ ก่อนเร่ิมท า

งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบก่อนโดยการแจกข่าวท่ีปรับ

ให้ ง่ายข้ึนให้กับนัก ศึกษาบางคนท่ีก าลังศึกษาชั้ น ปี ท่ี  2 

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือท าการอ่าน

และบนัทึกเสียง พบว่านักศึกษาไม่สามารถลงน ้ าหนักเสียงใน

ระดบัค าไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากนั้นจึงไดเ้ร่ิมท าการวิจยัโดยการ

เก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 1 ผูว้ิจยัให้นักศึกษาอ่านข่าวโดยไม่ตอ้งใส่ใจ

กบัความหมายของเน้ือหาท่ีก าลงัอ่านและบนัทึกเสียงส่ง ผูว้ิจยั

ฟังและนับจ านวนค าท่ีนักศึกษาอ่านลงน ้ าหนกัเสียงบนพยางค์

ไดถู้กตอ้ง หลงัจากนั้นในคร้ังท่ี 2 ให้นกัศึกษาอ่านข่าวเดิมและ

บนัทึกเสียงส่งให้ผูว้ิจัย, คร้ังท่ี 3 นักศึกษาอ่านข่าวเดิมและ

บนัทึกเสียงส่งให้ผูว้ิจยั และคร้ังท่ี 4 นกัศึกษาอ่านข่าวเดิมและ

บนัทึกเสียงส่งให้ ผูว้ิจยัฟังและจดบนัทึกพฒันาการในการอ่าน

ออกเสียงของนักศึกษาทั้ ง 4 คร้ังเพ่ือเปรียบเทียบกับก่อน

ด าเนินการทดลอง การวิจยัเร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ีสองของภาคการศึกษาท่ี 2/2559 และส้ินสุด

ลงในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ในระหว่างการเก็บขอ้มูลน้ี 

ผูว้ิจยัไดฝึ้กให้นักศึกษาออกเสียงพยญัชนะ และเสียงสระของ

ภาษ าอังกฤษ  รวมทั้ งได้สอนวิ ธี ก าร เน้น เสี ยงพยางค์

ภาษาองักฤษในระดับค า โดยให้ลงน ้ าหนักเสียงบนพยางค์ท่ี

ถูกตอ้งตามท่ีนักศึกษาไดย้ินจากพจนานุกรมออนไลน์และได้

ช่วยแกไ้ขการออกเสียงให้กบันกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  

4.1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 16 คน ท่ีเรียน

วิชาการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษในภาคการศึกษา 
2/2559 โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 
4.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้  

4.2.1 ข่าวภาษาองักฤษท่ีไดป้รับให้ง่ายแลว้จ านวน 1 
ข่าว ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการเปรียบเทียบการออกเสียงก่อน
และหลังการทดลอง จึงให้นัก ศึกษาอ่านข่าวเดียวเพ่ือ ดู
พฒันาการในดา้นการเนน้เสียงบนพยางคท่ี์ถูกตอ้งเท่านั้น 

4.2.2 พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถื อ
Cambridge Dictionary ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ 
 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
น าข้อมูลเสียงมาวิเคราะห์ด้วยการฟัง (Auditory Judgment) 
ผู ้วิจัยฟังเสียงท่ีถูกบันทึกทั้ ง 4 คร้ัง และนับจ านวนค าท่ี
นกัศึกษาลงน ้ าหนกัเสียงในระดบัค าไดถู้กตอ้งในแต่ละคร้ัง น า
จ าน วนค า ท่ี ได้มาค าน วณห าค่ า เฉ ล่ี ย  ( x̅) และ ร้อยละ 
(percentage) เพ่ือดูพฒันาการออกเสียงค าทั้งหมด 
 
6. ผลการวจิัย 
6.1 การเน้นเสียงบนค าสองพยางค์ 
ค าสองพยางคท่ี์ใชใ้นการศึกษามีจ านวน 11 ค า ไดแ้ก่ declared, 
August, wealthy, city, founding, center, many, display, 
firework, Kingdom และ events ประกอบดว้ย ค านาม ค ากริยา 
และค าคุณศพัท ์ท่ีมีการเนน้เสียงท่ีพยางคแ์รกจ านวน 8 ค า และ
มีการเน้นเสียงท่ีพยางคห์ลงัจ านวน 3 ค า พบว่าค่าเฉล่ียจ านวน
ค าท่ีนักศึกษาออกเสียงได้ถูกต้องมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
โดยเฉพาะในค าท่ีเนน้เสียงบนพยางคแ์รก 

ตารางที ่1: ค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังท่ีค า 2 พยางคไ์ดรั้บการเนน้  
                  เสียงถูกตอ้งจากการบนัทึกเสียง 4 คร้ัง 

 คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

เนน้พยางค์
แรก 

  1.87 
(11.7%) 

   8.37  
(52.3%) 

  11.5 
 (72%) 

  13.12 
 (82%) 

เนน้พยางค์
หลงั 

   1.67 
(10.4%) 

   4.67 
(29.2%) 

   7.67 
(47.9%) 

   9.67 
(60.4%) 
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6.2 การเน้นเสียงบนค าสามพยางค์ 
ค าส ามพยางค์ ท่ี ใช้ในการศึกษามีจ านวน  12 ค  า  ได้แ ก่ 
Singapore, prosperous, Minister, earlier, considered, 
important, financial, fiftieth, United, Malaysia, celebrate และ 
colony ประกอบดว้ย ค านาม ค ากริยา และค าคุณศพัท ์ท่ีมีการ
เน้นเสียงท่ีพยางค์แรกจ านวน 7 ค า และเน้นเสียงท่ีพยางค์ท่ี
สองจ านวน 5 ค า  พบว่าค่าเฉล่ียจ านวนค าท่ีนกัศึกษาออกเสียง
ได้ถูกต้องมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ทั้งในค าท่ีเน้นเสียงบน
พยางคแ์รกและพยางคท่ี์ 2 
 

ตารางที ่2: ค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังท่ีค า 3 พยางคไ์ดรั้บการเนน้  
                  เสียงถูกตอ้งจากการบนัทึกเสียง 4 คร้ัง 

 คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

เนน้พยางค์
แรก 

  1.3 
(8.1%) 

  7.57 
(47.3%) 

  11.14 
(69.6%) 

  12.14 
(75.9%) 

เนน้พยางค์
ท่ี 2 

    1.4 
(8.8%) 

      8 
 (50%) 

   11.4 
(71.3%) 

   12.6 
(78.8%) 

 
6.3 การเน้นเสียงบนค าส่ีพยางค์ 
ค าส่ีพยางคท่ี์ใชใ้นการศึกษามีจ านวน 3 ค  า ไดแ้ก่ celebrating, 
independence และ celebration ประกอบด้วย ค านาม และ
ค ากริยา ท่ีมีการเน้นเสียงท่ีพยางค์ท่ี 3 ทั้งหมด พบว่าค่าเฉล่ีย
จ านวนค าท่ีนักศึกษาออกเสียงไดถู้กตอ้งมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มาก 
 

ตารางที ่3: ค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังท่ีค า 4 พยางคไ์ดรั้บการเนน้  
                  เสียงถูกตอ้งจากการบนัทึกเสียง 4 คร้ัง 
 

 คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

เนน้พยางค์
ท่ี 3 

    1.3 
 (8.1%) 

    5.7 
(35.6%) 

    9 
(56.3%) 

    12.7 
(79.4%) 

6.4 การเน้นเสียงบนค าห้าพยางค์ 
ค าห้าพยางคท่ี์ใชใ้นการศึกษามีจ านวน 1 ค  า ไดแ้ก่ anniversary 
ซ่ึงเป็นค านามท่ีมีการเน้นเสียงท่ีพยางค์ ท่ี 3  พบว่าค่าเฉล่ีย

จ านวนค าท่ีนักศึกษาออกเสียงไดถู้กตอ้งมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มาก 
 
     ตารางที ่4: ค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังท่ีค า 5 พยางคไ์ดรั้บการเนน้  
                       เสียงถูกตอ้งจากการบนัทึกเสียง 4 คร้ัง  

 คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

เนน้พยางค์
ท่ี 3 

2 
(12.5%) 

     8 
 (50%) 

    10 
(62.5%) 

   13 
(81.3%) 

  
6.5 พัฒนาการของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึก 
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฒันาการในการ
ออกเสียงเนน้บนพยางคไ์ดถู้กตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก เป็นเพราะ
นัก ศึกษ ามีความกระตือ รือ ร้นและมีความ สุข ท่ี จะใช้
พจนานุกรมออนไลน์ในการช่วยออกเสียง ภาพขา้งล่างแสดง
การเปรียบเทียบจ านวนค าท่ีไดรั้บการเน้นเสียงถูกตอ้งจากการ
อ่านทั้ง 4 คร้ังของกลุ่มทดลองทั้ง 16 คน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนว่า
ก่อนการฝึก จ านวนค าท่ีอ่านถูกมีน้อยมาก แต่เม่ือฝึกแล้ว 1 
สัปดาห์ ค าท่ีอ่านถูกมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และเม่ือได้รับ
การฝึกฝนและแก้ไขอย่างสม ่าเสมอในสัปดาห์ท่ี 3 และ 4 
นัก ศึกษาบางคนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องครบทุกค า 
ในขณะท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฒันาการท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

   
      ภาพที ่1 : พฒันาการของกลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูล  
                       4 คร้ัง 

Series1 = จ านวนค าท่ีอ่านถูกคร้ังท่ี 1 
Series2 = จ านวนค าท่ีอ่านถูกคร้ังท่ี 2 
Series3 = จ านวนค าท่ีอ่านถูกคร้ังท่ี 3 
Series4 = จ านวนค าท่ีอ่านถูกคร้ังท่ี 4 

 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

535



 
 

7. อภปิรายผล 
ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูเ้รียนสามารถออกเสียงเน้นบน
พยางค์ท่ี ถูกต้องได้มากข้ึนจากการท่ีผู ้เรียนได้ฝึกฟังจาก
พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศพัท์มือถือ ประกอบกับการท่ี
ผูเ้รียนได้เรียนรู้เก่ียวกับอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง  วิธีการ
ออกเสียงพยญัชนะและเสียงสระภาษาองักฤษ  การระบุจ านวน
พยางค์ และกฎการเน้นเสียงพยางค์ภาษาองักฤษในระดับค า
จากการเรียนวิชาการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยั
ได้น ามาใช้สอนในชั้ นเรียน  และผูเ้รียนได้ฝึกการเน้นเสียง
พยางค์ภาษาอังกฤษในระดับค าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้ค  าแนะน าและแกไ้ข ท าให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ
ในการออกเสียงภาษาองักฤษและท าให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้น
การเน้นเสียงพยางค์ภาษาอังกฤษในระดับค าได้ดี ข้ึน  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นนัทนา รณเกียรติ [1] ท่ีกล่าวไว้
ว่าการฝึกการเน้นเสียงพยางค์ภาษาองักฤษในระดบัค าจะตอ้ง
ใช้การฝึกฟังและการฝึกออกเสียงควบคู่กันไป  และต้องฝึก
อย่างสม ่าเสมอจนผูเ้รียนสามารถฟังและเน้นเสียงพยางค์
ภาษาองักฤษในระดบัค าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  การส่งเสริมให้
นักศึกษาใช้พจนานุกรมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือเป็น
กิจกรรมก ารสอนในห้ องเรียน ท่ี นอกจากจะ ช่วย เพ่ิ ม
ความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษให้ถูกตอ้งใกลเ้คียง
กบัเจา้ของภาษาแลว้ ยงัท าให้นกัศึกษาเกิดความสนุกสนานใน
การศึกษาด้วยตนเองอีกทางหน่ึงด้วย การใช้พจนานุกรม
ออนไลน์จึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงซ่ึงผูส้อนภาษาองักฤษควรใช้
ในการพฒันาทกัษะการส่ือสารของนกัศึกษาในห้องเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูเ้รียนภาษาองักฤษตอ้งให้ความส าคญักบัการเน้น
เสียงพยางค์ภาษาอังกฤษในระดบัค าโดยฝึกเน้นเสียงพยางค์
ภาษาอังกฤษในระดับค าทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
อย่างสม ่าเสมอจนสามารถเน้นเสียงพยางค์ภาษาอังกฤษใน
ระดบัค าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

2. ผูส้อนภาษาอังกฤษควรใช้พจนานุกรมออนไลน์
ในการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองจน
ออกเสียงไดใ้กลเ้คียงกบัเจา้ของภาษามากท่ีสุด  
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การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สินค้าไพรเวทแบรนด์ผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์ของงำนวิจยัน้ี คือ เพ่ือประเมิน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือ
สังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหำนคร  กำรศึกษำน้ี
เร่ิมตน้ดว้ยกำรทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักำรรับรู้
สินค้ำไพรเวทแบรนด์และอิทธิพลของส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำรของนักกำร
ตลำดในกระบวนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ เพ่ือน ำมำ
ก ำหนดสมมติฐำนวิจัยและสร้ำงกรอบแนวคิดของ
งำนวิจัยน้ี โดยให้ควำมส ำคัญกบักำรรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีกำรวิจยัเชิงปริมำณ ใชแ้บบสอบถำมสัมภำษณ์
ผู ้บริโภคทั้ งท่ี เคยใช้และไม่เคยใช้สินค้ำไพรเวท       
แบรนด์ในก รุง เทพมห ำนคร  จ ำน วน  400  คน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรบอกกันปำกต่อปำกทำง
อิเล็กทรอนิกส์ กำรให้ข้อมูลเก่ียวตรำสินค้ำ ควำม
ผกูพนักบัลูกคำ้ มีผลต่อกำรรับรู้สินคำ้ไพรเวทแบรนด์
ผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 
ค ำส ำคญั: กำรรับรู้ตรำสินคำ้ สินคำ้ไพรเวทแบรนด ์ 
ส่ือสังคมออนไลน ์
 
 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this study are to study 
and to analyze an evaluation of factors affecting 
private label brand awareness through social media in 
Bangkok Metropolitan. This study begins with a 
review of the theories about its brand awareness and 
influence of social media as a communication tool 
for marketers in the branding process. The theoretical 
foundation of the study influenced the formation of 
the research hypotheses and a conceptual framework 
posed. A mail survey is conducted to focus on 
quantitative results. The questionnaire-based survey 
is applied to a sample of 400 consumers who used or 
had never used private label brand in Bangkok 
Metropolitan. The notable finding of the research is 
that customer engagement, brand exposure and word-
of-mouth communication factors are the main factors 
affecting private label brand awareness through 
social media. 
 
keywords: Brand Awareness, Private label brand, 
Social Media 
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1.    ความส าคญัของปัญหา 
 ช่องทำงกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเป็นวิธีกำร
ท่ีนักกำรตลำดได้ส่ือสำรตรำสินค้ำไปยงัผูบ้ริโภค             
โดยสร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินค้ำ (brand awareness)  
กำรระลึกถึงตรำสินคำ้ (brand recall) กำรจดจ ำได ้และ
กำรสร้ำงควำมจงรักภกัดีในตรำสินคำ้ (brand loyalty) 
[1] ตลอดจนเป็นกระบวนกำรน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้หรือบริกำรของผูบ้ริโภคอันเป็นผลมำจำกกำร
ส่ือสำรข้อมูลเก่ียวกับตรำสินค้ำอย่ำงเป็นขั้ นตอน            
เพ่ือท ำให้ตรำสินคำ้นั้น ๆ ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค [2] 
 อย่ำงไรก็ตำม อินเทอร์เน็ตได้กลำยเป็น
ช่องทำงกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลสูงเพ่ิม
มำกยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ สอดรับกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
มีควำมกำ้วหน้ำไปอยำ่งรวดเร็วโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ส่ือสำรในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ห้องสนทนำกลุ่ม 
กระดำนขอ้ควำม เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เว็บท่ีสร้ำง
ข้ึนเพ่ือให้มีกำรออกเสียงฉนัทำมติ  เป็นตน้[3]  
 ในก ำรเป รียบ เที ยบระห ว่ ำง ส่ื อสั งคม
ออนไลน์กับส่ือแบบดั้ งเดิมเพ่ือศึกษำปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงตรำสินค้ำกับพฤติกรรมผู ้บริโภคโดยให้
ผูบ้ริโภคพูดคุยสนทนำกนัและแบ่งปันขอ้มูลของตรำ
สินคำ้ระหว่ำงกนัในช่องทำงกำรส่ือสำรแบบส่ือสังคม
ออนไลน์กบัช่องทำงกำรส่ือสำรแบบดั้งเดิม พบว่ำ ส่ือ
สังคมออนไลน์สำมำรถส่ือสำรขอ้มูลทั้งดำ้นบวกและ
ด้ำนลบของตรำสินค้ำแบบกระจำยในลักษณะ
ดำวกระจำยอยำ่งรวดเร็วมำกโดยใชเ้วลำน้อยกว่ำและ
ตน้ทุนต ่ำกว่ำส่ือแบบดั้งเดิมกว่ำหน่ึงร้อยเท่ำ [4] 
 สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ (private label brand) 
เป็นตรำสินคำ้ท่ีติดป้ำยช่ือห้ำงคำ้ปลีกและวำงขำยใน
ทุกสำขำ ร่วมไปกับตรำสินค้ำปกติและตรำสินค้ำ
สำกลท่ีมีช่ือเสียงแลว้เป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถเพ่ิม
ยอดขำยและส่วนแบ่งตลำดไดอ้ยำ่งรวดเร็ว สินคำ้ไพร
เวทแบรนด์ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญมำกท่ีสุดกลยุทธ์
หน่ึง ท่ีห้ำงคำ้ปลีกน ำมำใชเ้พ่ือเพ่ิมยอดขำยและขยำย
ส่วนแบ่งกำรตลำดในปัจจุบนั แทบจะทุกประเทศทัว่
โลก [5] 

 ช่ อ งท ำ งก ำ ร ส่ื อ ส ำรท ำ งก ำ ร ต ล ำด
อินเทอร์เน็ต  โดยเฉพำะช่องทำงท่ีผ่ำนส่ือสังคม
ออนไลน์ ได้กลำยเป็น ช่องทำงกำรส่ื อสำรทำง
กำรตลำดท่ีมีอิทธิพลสูงเพ่ิมมำกยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ในกำร
สร้ำงส่วนแบ่งตลำดและยอดขำยจ ำนวนมหำศำล
ให้แก่ห้ำงคำ้ปลีกในยุคปัจจุบนั ค ำถำมท่ีน่ำสนใจเป็น
อย่ำงยิ่งก็คือ อะไรเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้สินค้ำ
ไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ซ่ึงท ำให้ผูบ้ริโภครู้จกั จดจ ำสินคำ้ไพรเวทแบรนด์ได ้
และน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมจงรักภักดี (brand loyalty) 
ให้กบัสินคำ้ไพรเวทแบรนดใ์นระยะยำว 
 
2.   วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 
   2.1 เพ่ือประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้สินค้ำ
ไพ ร เว ท แบ รน ด์ ผ่ ำน ส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไล น์ ใน
กรุงเทพมหำนคร  
          2.2 เพ่ือให้ทรำบแนวทำงกำรสร้ำงกำรรับรู้
สินค้ำไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ
น ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรสร้ำง
ยอดขำยและส่วนแบ่งกำรตลำดให้กับสินคำ้ไพรเวท
แบรนดต่์อไป     

3.    การทบทวนวรรณกรรม 

 3.1 บทน า 
กลยุทธ์ สินค้ำไพรเวทแบรนด์ได้รับกำร

ยอมรับในบทบำทส ำคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำง
ควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมยอดขำย 
สร้ำงกำรเติบโตให้แก่ธุรกิจ และสร้ำงควำมจงรักภกัดี
ในกับ สิ นค้ำ  ลดควำม รุนแรงด้ำนก ำรแข่ งขัน           
เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจ และกำรเติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยนื ท  ำให้ลูกคำ้จดจ ำสินคำ้ของบริษทัตนเองได ้และ
น ำมำซ่ึงกำรซ้ือซ ้ ำในโอกำสต่อ ๆ ไป รวมถึงกำรช่วย
ในกำรส่งเสริมกำรตลำดให้กบัสินคำ้อีกประกำรหน่ึง
ดว้ย [6] ช่องทำงกำรส่ือสำรกำรตลำดโดยเฉพำะส่ือ
สังคมออนไลน์ไดเ้ขำ้มำมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้และกำร
สร้ำงกำรรับรู้ให้กับสินค้ำไพรเวทแบรนด์ให้กับ                                    
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เจำ้ของสินคำ้หรือนักกำรตลำดเพ่ือสร้ำงยอดขำยและ
ส่วนแบ่งตลำดให้กบัเจำ้ของสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วใน
ยคุของเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 3.2  การรับรู้สินค้าไพรเวทแบรนด์  
            สินคำ้ไพรเวทแบรนด ์ไดพ้ฒันำมำเป็นหน่ึงใน
กลยุทธ์ท่ีส ำคัญมำกท่ีสุดกลยุทธ์หน่ึงในกำรสร้ำง
ควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขัน สินค้ำไพรเวท      
แบรนด์ไดน้ ำมำใชใ้นธุรกิจคำ้ปลีกเม่ือ 30 ปีท่ีผ่ำนมำ
โดยยกัษ์ใหญ่ค้ำปลีกคือ คำร์ฟู ร์ (Carrefour) แห่ง
ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงได้เป็นห้ำงค้ำปลีกรำยแรกท่ี
สร้ำงสรรค์สินคำ้ไพรเวทแบรนดข้ึ์นมำส ำหรับห้ำงคำ้
ปลีกของตนเอง คำร์ฟูร์สำมำรถสร้ำงส่วนแบ่งตลำดจำก
สินคำ้ไพรเวทแบรนด ์ไดถึ้งกว่ำ 25% ของมูลค่ำตลำด
ของห้ำงค้ำปลีกในฝร่ังเศสทั้ งหมด [7] กำรรับรู้ต่อ
สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ สะทอ้นกำรตดัสินใจเลือกของ
ผูบ้ริโภคใน 2 ดำ้น คือ ดำ้นแรก กำรรับรู้ต่อสินคำ้ไพร
เวทแบรนด์ เก่ียวข้องสัมพนัธ์โดยตรงกับหน้ำท่ีของ
เอกลักษณ์ของตรำสินค้ำ (brand identities) ท่ีอยู่ใน
ควำมทรงจ ำของผูบ้ริโภค และสำมำรถสะทอ้นไปยงั
ควำมคิดผูบ้ ริโภคว่ำตรำสินค้ำท่ีเห็นอยู่ น้ี มีควำม
แตกต่ำงจำกตรำสินค้ำอ่ืนอย่ำงไรภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีมี
ตรำสินคำ้ให้เลือกอยำ่งหลำกหลำย [8] ดำ้นท่ีสอง กำร
รับรู้ต่อสินคำ้ไพรเวทแบรนด ์อธิบำยไดถึ้งกำรยอมรับ
ในตรำสินค้ำ (brand recognition) และกำรระลึกใน
คุณลักษณะท่ีส ำคัญของสินค้ำหรือบริกำรจำกตรำ
สินค้ำได้ (brand recall) กำรรับรู้ต่อสินค้ำไพรเวท    
แบรนด์ จึงหมำยถึง ควำมสำมำรถของผูบ้ริโภคในกำร
จ ำแนกควำมแตกต่ำงของสินค้ำไพรเวทแบรนด์ว่ำ
แตกต่ำงจำกตรำสินคำ้อ่ืนอย่ำงไรเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประสบกำรณ์ของตนเองท่ีผ่ำนมำ ส่วนกำรจดจ ำใน
ตรำสินคำ้ ได้ หมำยถึง ควำมสำมำรถของผูบ้ริโภคท่ี
สำมำรถแยกแยะและดึงควำมทรงจ ำเก่ียวกบัตรำสินคำ้
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง [9] 
             3.3 การส่ือสารแบบปากต่อปาก (word-of-
mouth communication: wom) เป็นวิ ธี กำร ส่ือส ำร

ทำงกำรตลำดแบบทำงตรง ระหว่ำงผูรั้บขอ้มูลข่ำวสำร
กบัผูส่้งขอ้มูลข่ำวสำร ตั้งแต่สองคนข้ึนไปในส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยผูส่ื้อสำรต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นผูรั้บและส่ง
ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ของกำรแลกเปล่ียนข้อมูล 
วิพำกษ์วิจำรณ์ข้อมูล ควำมรู้สึก ควำมเข้ำใจและ
ควำมคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีส่ือสำรกนั เช่น ตรำสินคำ้  
สินคำ้หรือบริกำร เป็นตน้ [10] 
             3.4  การเปิดรับตราสินค้า (brand exposure) 
กำรเปิดรับตรำสินคำ้เปรียบเสมือนกำรท่ีลูกคำ้ไดพิ้นิจ
พิจำรณำ (focus) ไปยงัส่วนเล็ก ๆ ของตรำสินคำ้เพ่ือ
ค้นหำคุณสมบัติของสินค้ำหรือบริกำรท่ีสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรหรือควำมพึงพอใจของลูกคำ้
รำย นั้น ๆ ได ้[11]  
              3.5  ก า รส ร้ า ง ค ว าม ผู ก พั น กั บ ลู ก ค้ า                             
(customer engagement) เป็ น ก ำรผูกสั มพัน ธ์ กับ
ระหว่ำงลูกค้ำกับตรำสินค้ำ เป็นควำมพยำยำมของ
เจำ้ของตรำสินค้ำหรือนักกำรตลำด ท่ีจะสร้ำงให้เกิด
ควำมผกูพนัของลูกคำ้ ท่ีมีต่อตรำสินคำ้ โดยเนน้ปัจจยั
ด้ำนวุ ฒิภำวะทำงอำรมณ์  (emotional attachment)               
ท ำให้เกิดกำรรู้จกั ยอมรับและจดจ ำตรำสินค้ำนั้ นได ้
ผลของกำรสร้ำงควำมผูกพนัให้กบัลูกคำ้ท่ีตำมมำคือ 
ลูกคำ้มีควำมรักและมีควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของตรำสินคำ้ 
เกิดเป็นควำมจงรักภักดีต่อตรำสินคำ้ (brand loyalty) 
นั้นและมีควำมภำคภูมิใจและควำมเต็มใจท่ีจะบอก
ต่อไปยงับุคคลใกล้ชิดหรือเพ่ือน ๆ ให้ใช้ตรำสินค้ำ
นั้นดว้ยควำมเต็มใจ โดยกำรสร้ำงควำมผกูพนัให้ลูกคำ้
เร่ิมต้นด้วยกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
ส่ือสำรทำงธุรกิจ อำทิ ขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสินคำ้ไปยงั
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย [12] 
 
4.  กรอบแนวคดิในการวจิัย  
        ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ดว้ยกำร
ทบทวนวรรณกรรมดังท่ีกล่ำวมำแล้วขำ้งตน้ทั้งหมด 
เพ่ือน ำมำพฒันำมำเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจยั  

(conceptual framework) ส ำหรับงำนวิจยัน้ี ดงัต่อไปน้ี 
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5.  ระเบียบวธิีวจิัย  
             เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยน้ี  กำร
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถำมเพ่ือสอบถำมผูเ้คยใช้
หรือผูใ้ชสิ้นคำ้ไพรเวทแบรนด์เพศชำยหรือเพศหญิง 
อำยุระหว่ำง 18 – 60 ปี อำศยัอยู่ในกรุงเทพมหำนคร 
โดย ใช้วิ ธี ก ำร สุ่ มตัว อ ย่ ำงแบบ เฉพ ำะ เจ ำะจ ง 
(purposive sampling) ได้ก ลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 
ตวัอย่ำง  โดยให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่กบัแบบสอบถำม
ท่ีใช้เป็นมำตรวดัในคร้ังน้ี แบบสอบถำมได้ท  ำกำร
ทดสอบควำมเท่ียงตรง (validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชำญ
ด้ำนตรำสินค้ำจ ำนวน 3 คน เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ 
แบบสอบถำมเป็น Likert Scale แบบ 5 สเกล โดยเร่ิม
จำก 5 = เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ถึง 1=ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
และทดสอบควำมเช่ือ ถือได้ของแบบสอบถำม 
(reliability) โดยใช ้Cronbach’s Alpha ในกำรทดสอบ
ควำมเช่ือถือไดข้องแบบสอบถำม Bentler and Chou 
[13] เห็นว่ำภำยใต้รูปแบบกำรกระจำยแบบปกติ 
(normal distribution model)  อตัรำส่วนควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงตัวอย่ำงกับ ค่ำพำรำมิ เตอ ร์ อิสระควรมี
อตัรำส่วนขั้นต ่ำ 5:1 และอตัรำจ ำนวนตวัอย่ำงเพ่ือใช้
ในกำรทดสอบแบบสอบถำม (pilot test) ต่อจ ำนวน
ตวัอย่ำง ท่ีเหมำะสมคือ 10:1 [14] ดงันั้นในงำนวิจยัน้ี
จะใชต้วัอย่ำงในกำรทดสอบควำมเช่ือถือไดข้องแบบ
สอบ ถำม จ ำนวน 50 ตวัอย่ำงเพ่ือวดัควำมสอดคลอ้ง
ภำยใน (internal consistency)  ของแบบสอบถำมท่ีใช้
เป็นมำตรวดัในกำรประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรรับรู้
สินค้ำไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์น้ีจึงมี
ควำมเหมำะสม  ผลกำรทดสอบปรำกฏตำมตำรำงท่ี 1 
 

 
 ค่ำของ Cronbach’s Alpha ส ำหรับตัวแปร
อิสระ ไดแ้ก่ กำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก กำรเปิดรับ
ตรำสินคำ้ กำรสร้ำงควำมผูกพนักบัลูกคำ้ มีค่ำ 0.921, 
0.895, 0.910 ตำมล ำดบั ส่วนตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กำร
รับรู้สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ มีค่ำ 0.902 ผลท่ีไดรั้บมีค่ำ
ควำมสอดคล้องภำยในสูงซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำม
สอดคลอ้งของโครงสร้ำงและอธิบำยถึงควำมเช่ือถือ
ได้ของแบบสอบถำม ซ่ึงค่ำท่ีมำกกว่ำ 0.7 ถือว่ำเป็น
ค่ ำ ท่ี ส ำม ำรถ ยอม รับ ได้ส ำห รับ งำน วิ จัยท ำง
สังคมศำสตร์ [15] 
 
6. ผลการศึกษา 
 ตำรำงท่ี 2  ผลกำรศึกษำสถิติเชิงพรรณำ 
กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.5) อำย ุ
18-22 ปีมำกท่ีสุด (ร้อยละ 36.0) รองลงมำอำยุ 23-30 
ปี (ร้อยละ 27.5) สถำนภำพสมรสเป็นโสดมำกท่ีสุด 
(ร้อยละ 65.25) จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำก
ท่ีสุด (ร้อยละ 55.5) รองลงมำระดบั ปวช./ปวส. (ร้อย
ละ 27.5) มีอำชีพเป็นลูกจำ้ง/พนกังำนเอกชนมำกท่ีสุด  
(ร้อยละ 51.25) รองลงมำได้แก่ นักเรียน/นักศึกษำ 
(ร้อยละ 29.75) ใช้เวลำเฉล่ียในกำรออนไลน์ต่อวนั   
2-5 ชั่วโมงมำกท่ีสุด (ร้อยละ 32.0) รองลงมำ 5-7 
ชัว่โมง (ร้อยละ 31.0) 
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 เพ่ื อ ตอบวัต ถุ ป ระส งค์ขอ งงำน วิ จัย น้ี 
กล่ำวคือเพ่ือประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรรับรู้สินค้ำ
ไพรเวทแบรนด์ผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ โดยกำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำม
ถ ด ถอ ย เชิ ง เส้ น พ หุ  (Multiple Linear Regression 
Analysis) โดยก ำหนดให้ตัวแปรตำมได้แก่ กำรรับรู้
สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ และตัวแปรอิสระ ได้แก่ กำร
ส่ือสำรแบบปำกต่อปำก กำรเปิดรับตรำสินค้ำ กำร
สร้ำงควำมผูกพนักบัลูกคำ้ สมกำรถดถอยเชิงเส้นพหุ 
เป็นดงัน้ี 

 Y = β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+e  (ค่ำ  e เป็นค่ำควำม
คลำดเคลื่อน) 

 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงผลลพัธ์จำกกำรสรุปผลกำร
วิเครำะห์จำกแบบจ ำลองซ่ึงแสดงควำมสัมพนัธ์ของตวั
แปรพยำกรณ์ (ตวัแปรอิสระ) ไดแ้ก่ กำรส่ือสำรแบบ
ปำกต่อปำก กำรเปิดรับตรำสินค้ำ กำรสร้ำงควำม
ผูกพนักับลูกคำ้ กบัตวัแปรตำม ไดแ้ก่ กำรรับรู้สินค้ำ
ไพรเวทแบรนด ์โดยใชส้ถิติวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิง
เส้ นพ หุ  โดย ค่ ำ  R=.788 ซ่ึ งแสดงให้ เห็ น ถึ งค่ ำ
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรพยำกรณ์กับตวัแปรตำมใน
ควำมสัมพันธ์ท่ี เป็นบวก และค่ำสัมประสิทธ์ิกำร
ตดัสินใจเชิงพหุ (R Square) ซ่ึงเป็นค่ำพยำกรณ์ตวัแปร
อิสระท่ีพยำกรณ์ตัวแปรตำม ได้ค่ำร้อยละ 62.1 (R 
Square =.621) ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ร้อยละ 62.1 ของตัว
แปรอิสระ ได้แก่ กำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก กำร
เปิดรับตรำสินค้ำ กำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ 
สำมำรถอธิบำยตวัแปรตำม ไดแ้ก่ กำรรับรู้สินคำ้ไพร
เวทแบรนดไ์ด ้

 ในส่วนของค่ำสถิติ Durbin-Watson ซ่ึงเป็น
ค่ำช้ีวดัปัญหำค่ำควำมคลำดเคล่ือนของควำมเป็นอิสระ
ของตัวแปร (autocorrelation problems) ซ่ึงในเร่ืองน้ี 
Shim [16] เห็นว่ำค่ำควำมคลำดเคล่ือนอยู่ระหว่ำง 1.5 
ถึง 2.5 เป็นค่ำท่ียอมรับได้ ในงำนวิจัยน้ีค่ำ Durbin-
Watson = 1.667 ดังนั้ นตำมสมมติฐำนของตัวแปร
อิสระของควำมคลำดเคล่ือนจึงไม่มีผลกระทบต่อผล
กำรวิเครำะห์และไม่เกิดปัญหำควำมคลำดเคล่ือนของ
ควำมเป็นอิสระของตวัแปร 

 
 ตำรำงท่ี 4 แสดง ANOVA ของกำรวิเครำะห์
ระดบัควำมแปรปรวนของสมกำรถดถอยเชิงเส้นพหุ
ซ่ึงใช้ทดสอบค่ำนัยส ำคัญของสัมประสิทธ์ิ  กำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว แสดงถึงกำร
ยอมรับสมมติฐำนของกำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก 
กำรเปิดรับตรำสินคำ้ กำรสร้ำงควำมผกูพนักบัลูกคำ้ ท่ี
มีต่อกำรรับรู้สินค้ำไพรเวทแบรนด์อย่ำงมีนัยส ำคัญ
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ทำงสถิติ เน่ืองจำกค่ำ F มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (F3, 397) 
= 185.452 ค่ ำ  P น้ อ ย ก ว่ ำ  0 . 0 5  ( P= 0.000)                           
ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ค่ำน้อยท่ีสุดของตัวแปรพยำกรณ์ 
(ตวัแปรอิสระ) สำมำรถใชพ้ยำกรณ์ตวัแปรอิสระได ้

 
 ต ำร ำ ง ท่ี  5  แส ด งผล ก ำรท ด ส อ บ ค่ ำ
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตำม 
แสดงเป็นสมกำรถดถอยเชิงเส้นพหุได ้ดงัน้ี 

  Y = 1.231+ .288X1+ .296X2+ .299X3 

 จำกสมกำรตัวแปรพยำกรณ์กำรสร้ำงควำม
ผกูพนักบัลูกคำ้มีควำมสัมพนัธ์กบักำรรับรู้สินคำ้ไพร
เวทแบรนดม์ำกท่ีสุด  (ค่ำสัมประสิทธ์ = .299) ค่ำสถิติ 
t เท่ำกับ 6.523 และค่ำ P = 0.000 รองลงมำคือ กำร
เปิดรับตรำสินคำ้ (ค่ำสัมประสิทธ์ = .296) และต ่ำท่ีสุด
คือ กำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก (ค่ำสัมประสิทธ์ = 
.288)  

7. อภปิรายผล 

 วตัถุประสงค์หลกัของงำนวิจยัน้ี ไดแ้ก่ กำร
ประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้สินคำ้ไพรเวทแบรนด์
ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำง
ควำมผูกพนักบัลูกคำ้ กำรเปิดรับตรำสินค้ำ และกำร
ส่ือสำรแบบปำกต่อปำก มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้สินค้ำ
ไพรเวทแบรนด์มำกท่ีสุด รองลงมำ และน้อยท่ีสุด
ตำมล ำดบั ซ่ึงผลกำรศึกษำสอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ 
Shojaee and Azman [17] ในกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กำรรับรู้ตรำสินคำ้ในบริบทของส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึง
พบว่ำ ตวัแปรกำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำกมีอิทธิพลต่อ
กำรรับรู้ตรำสินค้ำผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์มำกท่ีสุด 
และสอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ Keller [18] ท่ีอธิบำย
ว่ำกำรเพ่ิมข้ึนของกำรสร้ำงควำมผูกพนักบัลูกคำ้ของ
เจำ้ของสินคำ้ยิ่งเป็นกำรเพ่ิมกำรรับรู้ต่อตรำสินคำ้ใน

ระหว่ำงกระบวนกำรรวบรวมข้อ มูลของลูกค้ำ 
นอกจำกน้ี Kotler and Keller [19] ยงัไดย้ืนยนัว่ำกำร
เปิด รับตรำสินค้ำ และกำรส่ื อส ำรใน ส่ื อสั งคม
ออนไลน์ในรูปแบบกำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำกมี
อิทธิพลอยำ่งสูงต่อกำรรับรู้ในตรำสินคำ้ซ่ึงพบว่ำเป็น
กำรช่วยแบ่งปันขอ้มูลทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบให้แก่
ลูกคำ้ในส่ือสังคมออนไลน์และมีรูปแบบกำรส่ือสำร
แบบดำวกระจำยท่ีสำมำรถส่ือสำรข้อมูลข่ำวสำร
เก่ียวกบัตรำสินคำ้ในรูปแบบรอบทิศทำงแบบสำมร้อย
หกสิบองศำอีกดว้ย 
 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลกำรประเมินปัจจัยท่ี มีผลต่อกำรรับรู้
สินค้ำไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ พบว่ำ
กำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ กำรเปิดรับตรำสินค้ำ 
และ กำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้
สินค้ำไพรเวทแบรนด์ โดยกำรเปิดรับตรำสินค้ำมี
อิทธิพลต่อกำรรับรู้สินค้ำไพรเวทแบรนด์มำกท่ีสุด  
ดงันั้น เจำ้ของสินคำ้ไพรเวทแบรนด์หรือนกักำรตลำด
ควรให้ควำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงควำมผูกพนักบัลูกค้ำ
ผ่ำนกลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดและกำรส ร้ำง
ประสบกำรณ์ร่วมกับลูกค้ำผ่ำนข้อมูลเก่ียวกับตรำ
สินค้ำไพรเวทแบรนด์ กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับตรำ
สินคำ้ไพรเวทแบรนด์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือให้
ลูกคำ้ไดข้้อมูลเก่ียวกับสินค้ำไพรเวทแบรนด์ ได้พบ
และเห็นตรำสินคำ้ไพรเวทแบรนด์บ่อย ๆ จนกระทัง่
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถระลึกถึงตรำสินคำ้ไพรเวท
แบรนด์ได้ และสำมำรถจดจ ำภำพลักษณ์ในเชิงบวก
เก่ียวกับคุณสมบติัของสินค้ำผ่ำนตรำสินค้ำไพรเวท 
แบรนด์ได้ นอกจำกน้ีเจำ้ของสินค้ำไพรเวทแบรนด์
ควรก ำหนดให้กำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกคำ้เพ่ือให้
เกิดกำรรับรู้ต่อสินคำ้ไพรเวทแบรนด์ โดยก ำหนดให้
เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์กำรสร้ำงตรำสินคำ้ และเน้น
กำรส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนช่องทำงส่ือสังคมออนไลน์
ให้ เป็นส่ือส ำคัญในกำรส่ือสำรตรำสินค้ำไพรเวท    
แบรนด์สู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ต่อ
ตรำสินค้ำและน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำไพรเวท
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แบรนด์ และเกิดควำมจงรักภกัดีต่อตรำสินคำ้ไพรเวท แบรนดใ์นท่ีสุด 
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Marketing mix affected to the purchasing  behavior on ready-to-eat food in the convenience stores:  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้าน
สะดวกซ้ือของผูสู้งอายุ ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยแจกแบบสอบถามไปยงัผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลจอหอ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน ผูศึ้กษาไดท้  า การวิเคราะห์ขอ้มูล   โดยใชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซ้ืออาหารพร้อม
รับประทานของผูสู้งอาย.ุ   
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ืออาหารของผูสู้งอาย,ุ ร้านคา้สะดวกซ้ือ 
 

Abstract 
 This study aims to study  the marketing mix affected to the purchasing  behavior on ready-to-eat food in the convenience stores of 
the senior  people who live in Tombom Joho, Muang, Nakhon-Ratchsima. By distributing questionnaire to 400 senior people who live in 
Tombom Joho, Muang, Nakhon-Ratchsima. Data is analyzed mainly by frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi – Square. 
Method. The research shows that the marketing mix affected to the buying behavior on ready-to-eat food in the convener store of the senior  
people. 
Keywords: marketing mix, the purchaing  behavior on ready-to-eat food of the senior  people, the convener store.  
 

บทน า 
 ประเทศไทยไดก้ลายเป็น “สังคมสูงวยั” มาตั้ งแต่ปี 2548 แลว้ เม่ือสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ภาวะ “สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์” เม่ือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 
หรือในอีกเพียง 7 ปีขา้งหน้า และคาดว่าจะเป็น สังคมสูงวยัระดบัสุดยอดในอีกไม่ถึง 20 ปีขา้งหน้าน้ีเม่ือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป มี
สัดส่วน ถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2557) การจดัอาหารให้เหมาะกับสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายดุว้ย เพ่ือกระตุน้ให้ผูสู้งอายุเกิดความอยากอาหารและกินอาหารไดดี้ยิง่ข้ึน ในการจดัอาหารให้ผูสู้งอายไุด้
น าหลกัโภชนบญัญติั 9 ประการ มาใชเ้ช่นเดียวกบัวยัอ่ืนๆ โดยมีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 
และหมัน่ดูแลน ้ าหนักตวั 2) กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 3) กินพืชผกัให้มากและกินผลไมเ้ป็นประจ า 
4) กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมล็ดแห้งเป็นประจ า 5) ด่ืมนม  ให้เหมาะสมตามวยั 6) กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 7) หลีกเล่ียง
การกินอาหารรสหวานและเค็มจดั 8) กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากสารปนเป้ือน และ 9) งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (ผูสู้งวยั
กบัโภชนาการ, 2559)  
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 ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่ในอดีต เป็นร้านขายของช าขนาดเล็กหรือท่ีเรียกว่าร้านโชห่วย ต่อมาเม่ือมี
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ข้ึน ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม และสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาต ่ากว่าร้านสะดวกซ้ือแบบเก่า [1] ใน
อดีต มีงานวิจยัของ  กฤติน  ชุมแกว้ [2] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสู้งอาย ุในจงัหวดั
สงขลา   ศิรประภา  อนนัตชยั และคณะ [3]ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ประเภทอาหารในตลาดท่องเท่ียวตลาดบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และ ทิพยพ์าพร มหาสินไพศาล [4] ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสูงวยัในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไม่พบการท างานวิจยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารของผูสู้งอายุและปัจจยัส่วนประสมในจงัหวดันครราชสีมา  ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านคา้สะดวกซ้ือ ของผูสู้งอายุในต าบล จอหอ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา  
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือของผูสู้งอาย ุต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

ประโยชน์ของการศึกษา 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้าน

สะดวกซ้ือของผูสู้งอาย ุ
2. เพ่ือน าผลศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นองคค์วามรู้ในการพฒันาและปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดของร้านคา้สะดวกซ้ือ 

 

สมมตฐิานในการศึกษา 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกบัพฤติกรรมในการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือของผูสู้งอาย ุ
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี (Population) ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง
ไม่ทราบจ านวนแน่นอน  จึงใชว้ิธีการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling) จากตารางขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัของMalhotra [5]โดย
ใชค้วามคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางคือ 384 คน และผูว้ิจยัไดเ้ก็บส ารองกนัความผิดพลาดไว ้16 คน รวมเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน  400 คน ไดม้าจากการสอบถามใน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 - เดือนเมษายน 2559  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาได้สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี 

งานวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้สะดวกซ้ือและสังคมผูสู้งอาย ุโดย

แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ตอนท่ี 3 พฤติกรรมในการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านคา้สะดวกซ้ือของผูสู้งอายุ และตอนท่ี 4 เป็นความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามลกัษณะแบบปลายเปิด   
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 ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง ไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ จ านวน 30 ชุด พบว่าค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ตามวิธีครอนบาค (cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 (α = 0.95) และรายละเอียดดงัน้ี (1) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(α = 0.96) ดา้นราคา (α = 0.90) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(α = 0.74) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(α = 0.86) ดา้นบุคลากร (α = 0.92) ดา้นกระบวนการให้บริการ(α = 0.85) และ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพการน าเสนอ (α = 0.85) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  อายรุะหว่าง 60-66 ปี รายไดส่้วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 3,000-7,000 บาท การศึกษาส่วนใหญ่ต ่ากว่าปริญญาตรี และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั  เช่น เบาหวาน 
ความดนัสูง ไขมนัในเส้นเลือด  
 2. กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารพร้อมรับประทานประเภทเก๊ียวน ้ า เพราะหาซ้ือไดง่้าย โดยมีบุตร
แนะน า ส่ือท่ีช่วยในการตัดสินใจซ้ือคือคนรู้จัก โดยส่วนใหญ่ใช้เงินสดซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ืออาหารพร้อม
รับประทานจากเซเว่นอีเลฟเว่น และช่วงเวลาท่ีซ้ืออาหารพร้อมรับประทานมากสุดคือ เวลา 18.01 - 21.00 น.  
 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือของผูสู้งอายโุดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X  =   3.62, s.d. = 0.42) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียมาก (X  =   4.07, s.d. = 0.57) รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ (X  =   3.91, s.d. = 0.73)  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ดา้นราคา  (X  =   3.13 , s.d. = 0.74).   
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกบัพฤติกรรมในการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือของผูสู้งอายุ
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ดงัรายละเอียดตาราง 2 (แสดงเฉพาะตวัแปรท่ีทีอิทธิผลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05)   
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 2 Sig 

ด้านผลติภณัฑ์   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วน ้ าพริกกะปิปลาทู, ขา้วผดัผกัรวมมิตรไข่เจียว, ข ้าวญ่ีปุ่นผดัแซลมอน 47.84,  51.95,  47.39 0.00*,  0.00*,  0.00* 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - บรรจุภณัฑ,์ ซ้ือง่าย, ไม่เสียเวลา 50.15,  39.04,  37.41 0.00*,  0.01*, 0.01* 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลให้ซ้ือ   
 - คู่สมรส, เพ่ือน 39.61, 1371, 34.50 0.01*,  0.02* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - คนรู้จกั, ดูโฆษณา, โบวช์วัร์ 37.36,  117.85,  23.94 0.01*, 0.00*, 0.01* 
 ซ้ืออยา่งไร   
 - บตัรเติมเงินสด 72.20 0.00* 
ด้านราคา   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วน ้ าพริกกะปิปลาทู, ขา้วผดัผกัรวมมิตร 73.31,  76.62 0.00*,  0.00*   
 - ขา้วญ่ีปุ่นผดัแซลมอน,ขา้วกะเพรากุง้  65.44,   44.23 0.00*,  0.01* 
 - สปาเก็ตต้ีคาโบราน่า, เก๊ียวน ้ า 58.63,   44.71 0.00*,  0.01* 
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พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 2 Sig 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - ซ้ือง่าย, มีคุณค่าครบ 48.13,  39.44 0.00*,  0.03* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - คนรู้จกั, ดูโฆษณา 47.67,  100.64 0.00*,  0.00* 
 ซ้ืออยา่งไร   
 - บตัรเติมเงินสด 108.04 0.00* 
 หาซ้ืออาหารพร้อมรับประทานจาก   
 - เซเว่นอีเลฟเว่น, โลตสั, บ๊ิกซี 40.26,  43.42,  51.83 0.03*,  0.01*, 0.00* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
 - 12.01-15.00 น., 21.01-24.00 น. 40.53,  69.77 0.03*, 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วผดัผกัรวมมิตรไข่เจียว, สปาเก็ตต้ีคาโบราน่า, สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู 37.53,  29.42,  28.91 0.00*,  0.03*,  0.04* 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลให้ซ้ือ   
 - บุตร, คนรู้จกั  33.34,  57.31 0.01*, 0.00* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - คนรู้จกั, ดูโฆษณา 43.93,  63.48 0.00*,  0.00* 
 - โบวช์วัร์ , แผน่พบั  35.00,  56.56 0.01*, 0.00* 
 หาซ้ืออาหารพร้อมรับประทานจาก   
 - เซเว่นอีเลฟเว่น,  แฟมิล่ีมาร์ท 33.99,  44.41 0.01* , 0.00* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
 - 18.01-21.00 น., 21.01-24.00 น. 37.10,  43.99 0.00*,  0.00* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วน ้ าพริกกะปิปลาทู,ขา้วผดัผกัรวมมิตรไข่เจียว, สปาเก็ตต้ีคาโบราน่า 70.96, 4.13, 46.02 0.00*, 0.01*, 0.00* 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - ซ้ือง่าย, รวดเร็ว 38.22, 33.20 0.00*, 0.01* 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลให้ซ้ือ   
 - พ่ีนอ้ง ญาติ, เพ่ือน,  40.76,  54.96 0.00*,  0.00* 
 - บุตร, คนรู้จกั  28.70,  34.79 0.04*,  0.01* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - ดูโฆษณา 66.54 0.00* 
 หาซ้ืออาหารพร้อมรับประทานจาก   
 - เซเว่นอีเลฟเว่น, โลตสั, บ๊ิกซี 31.52,  32.94,  34.45 0.02*,  0.01*,  0.01* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
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พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 2 Sig 

 - 15.01-18.00 น. 42.43 0.00* 
ด้านบุคลากร   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วน ้ าพริกกะปิปลาทู,ขา้วฉู่ฉ่ีปลา,ขา้วผดัผกัรวมมิตรไข่เจียว 34.02,  36.05,  51.20 0.02*,  0.02*,  0.00* 
 - ขา้วผดัเผด็หนอไมไ้ก่, สปาเก็ตต้ีคาโบราน่า, สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู, 21.93, 54.70, 35.88 0.02*,  0.00*,  0.02* 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - ซ้ือง่าย  รวดเร็ว 38.12,  58.67 0.01*, 0.00* 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลให้ซ้ือ   
 - คู่สมรส, พ่ีนอ้ง ญาติ, เพ่ือน 38.44,  33.49,  38.20 0.01*,  0.03*,  0.01* 
 - คนรู้จกั  38.46 0.01* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - คนรู้จกั, ดูโฆษณา 43.72,  56.99 0.00*,  0.00* 
 ซ้ืออยา่งไร   
 - เงินสด, บตัรเครดิต, บตัรเติมเงินสด 35.23,  36.28, 39.14 0.02*,  0.01*,  0.01* 
 หาซ้ืออาหารพร้อมรับประทานจาก   
 - จิฟฟ่ี 37.55 0.01* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
 21.01-24.00 น. 37.04 0.01* 
ด้านกระบวนการให้บริการ   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วกะเพรากุง้ ,  สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู 22.42,  32.78 0.03*, 0.00* 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - ซ้ือง่าย 24.93 0.02* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
 - คนรู้จกั, โบวช์วัร์ , แผน่พบั 27.53,  22.08,  28.45 0.01*, 0.04*, 0.01* 
 หาซ้ืออาหารพร้อมรับประทานจาก   
 - เซเว่นอีเลฟเว่น , แฟมิล่ีมาร์ท 36.07, 39.94 0.00*, 0.00* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
 12.01-15.00 น. 25.32 0.04* 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ   
 ลกัษณะอาหาร   
 - ขา้วฉู่ฉ่ีปลา,ขา้วผดัผกัรวมมิตรไข่เจียว 30.78,  42.10 0.02*,  0.00* 
 เหตุผลท่ีซ้ือ   
 - บรรจุภณัฑ ์ 29.85 0.03* 
 ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจ   
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พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 2 Sig 

 - คนรู้จกั, ดูโฆษณา, อินเตอร์เน็ต 28.50,  33.65,  28.99 0.04*,  0.01*,  0.04* 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ   
 - 09.01-12.00 น., 12.01-15.00 น. 35.73,  39.50 0.01*,  0.00* 
 - 18.01-21.00 น., 21.01-24.00 น. 23.69,  31.29,  57.87 0.02*, .00* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ืออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือของ
ผูสู้งอายุ ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวมพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียมากสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ด้านราคา  นั่นอาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูสู้งอายุท่ีรู้ตนเองว่ามี
สมรรถภาพทางร่างกายลดลงจึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีลดปัจจยัการเส่ียงในการบริการเลือกซ้ือส่ิงของท่ีตนตอ้งการ
โดยมองว่าร้านคา้ตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นและชดัเจน ทั้งยงัตอ้งมีการจดัเรียงสินคา้ภายในเป็นหมวดหมู่ สวยงาม เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย มีบริการท่ีครบวงจร และตอ้งมีพนกังานไวค้อยบริการลูกคา้ พร้อมบริการทนัสมยัเพ่ือให้ความสะดวก และยงัตอ้ง
มีความสะอาดปลอดภยัหาท่ีจอดรถไดง่้าย เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและไดใ้ชบ้ริการในคร้ังเดียวแบบเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต ์[6] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีได้สรุปไวว้่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ดา้นราคา ส่วนดา้นราคาผูสู้งอายุ
ให้ค่าเฉล่ียต ่าสุดนั้นอาจเป็นเพราะว่าผูต้อบแบบสอบถามต่างทราบดีอยู่แลว้ว่าราคาของร้านคา้สะดวกซ้ือส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น
ร้านคา้ไหนราคาท่ีไดต้ั้งไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก จึงต่างให้คะแนนเฉล่ียขอ้น้ีต ่าสุดซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยพ์าพร มหา
สินไพศาล [4] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสูงวยัในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ พบว่า ผูบ้ริโภค
สูงวยัมีพฤติกรรมการซ้ือจากการลดราคาสินคา้มากท่ีสุดและงานวิจยัของ ศิรประภา อนนัตชยั และคณะ [3] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทอาหารในตลาดท่องเท่ียวตลาดบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อจ านวนชนิดและค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใช้
กระเบ้ืองยาง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยางส าหรับท่ี
อยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยมี
การใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
ม า ต ร ฐ า น  Independent sample t-test, One-Way 
ANOVA, Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
และค่ าสั มประสิทธ์สหสั มพันธ์ขอ งส เปี ยร์แมน 
(Spearman Correlation) ซ่ึ งผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัย
ส่วนบุคคลในดา้นภาพรวม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และระดบัรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการใน
การตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยางส าหรับท่ีอยู่อาศยัใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทาง
ก ารตล าด ใน ด้ าน ภ าพ รวม มี ค ว ามสั มพั น ธ์ กั บ
กระบวนการในการตัดสินใจ เลือกใช้กระเบ้ืองยาง
ส าหรับท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครในส่วนของ
ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ  และด้านภาพรวม  และพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในดา้นภาพรวม ไดแ้ก่ งบประมาณในการใช้
จ่ายแต่ละค ร้ัง ความถ่ีในการซ้ือกระเบ้ืองยางต่อปี 
ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งกระเบ้ืองยาง ลายกระเบ้ืองยาง และ
ยีห่้อกระเบ้ืองยาง ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการใน
การตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยางส าหรับท่ีอยู่อาศยัใน
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั : การตดัสินใจ กระเบ้ืองยาง กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

The purposes of this research were to study 
demographic characteristics, consumer behavior and a 
relationship between marketing mix factors and 
decision making process of Vinyl flooring. The sample 
size was 400 samples who used Vinyl flooring for 
residence in Bangkok metropolitan. Questionnaires 
were used to collect data analyzed by frequency, 
percentage, means, standard deviation, Independent 
sample t-test, One-Way ANOVA, Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) and Spearman 
Correlation. The research results found that the decision 
making process of samples group were different rely on 
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the different of personal factors such as education, 
occupation and income level. The marketing mixes 
factors correlated with decision making toward Vinyl 
flooring for residence in Bangkok metropolitan, 
especially in the stage of problem recognition, 
evaluation of alternatives, purchase decision, post 
purchase behavior. The different of sample behaviors as 
budget per time, flooring frequency, flooring area, vinyl 
design and brands might be different impact on the 
decision making process of samples group . 
Key words: Decision making Vinyl flooring Bangkok 
Metropolitan 
1. บทน า 

ตลาดท่ีอยู่อาศัยของประเทศไทย  มีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่ามีจ  านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จเพ่ิม
เป็นอยา่งมาก รวมทั้งประเภทห้องชุด กลุ่มท่ีเติบโตอยา่ง
มากจะเป็นคอนโดมิเนียม ส่วนภูมิภาค กลุ่มท่ีเติบโตจะ
เป็นบา้นจดัสรรในจงัหวดัใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาค โดย
ทิศทางในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2558-2560) ตลาดท่ีอยู่
อาศัยไทย ยงัมีโอกาสขยายตัวสูงข้ึนมาก เน่ืองจาก
ปลายปี 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ซ่ึงจะท าให้เกิดการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียนมากข้ึน และประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
น่าจะมีโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม (ศิวะ จงเจริญ
,2557) [1] แสดงให้ เห็นว่าจะเกิดการลงทุนในส่ิงปลูก
สร้างทั้งท่ีพกัอาศยักนัมากข้ึน ดังนั้นการตกแต่งภายใน
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือ
เลือกสร้างท่ีพกัอาศยัของผูบ้ริโภค ก็จะมีการเติบโตตาม
ไปด้วย นอกจากน้ีการตกแต่งพ้ืนท่ีภายในของส่ิงปลูก
สร้าง จะเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
รสนิยมของแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วพ้ืนท่ี ท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมให้ความสนใจเพ่ือใช้เป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจซ้ือ หรือปรับเปล่ียน คือ  พ้ืนภายใน เพราะ เป็น

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ภายในท่ีพกัอาศยัท่ีแสดงถึงความสวยงาม
และรสนิยมของผูบ้ริโภค  

ดงันั้น พ้ืนท่ีใชส้อยในท่ีพกัอาศยัจึงเป็นส่วน
ส าคญัไม่นอ้ยของท่ีอยูอ่าศยั เพราะไม่เพียงแต่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีภายในส่วนใหญ่แล้ว ยงัมีหน้าท่ีในการรองรับ
น ้าหนกัและแรงกดทบัอีกดว้ย ดงันั้นในการเลือกใชว้สัดุ
ปูพ้ืนก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีผูบ้ริโภคจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นคุณสมบติัและลกัษณะ
ของวสัดุปูพ้ืน ซ่ึงตามทอ้งตลาดก็มีวสัดุต่างๆมากมายท่ี
ใชส้ าหรับการปูพ้ืนอยู่หลายชนิด เช่น ไม,้ไมป้าร์เก้,ไม้
ลามิเนต, กระเบ้ืองเซรามิค, หินอ่อน-หินแกรนิต, หินขดั, 
โมเสท เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละชนิดก็มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั
ไป ปัจจุบนัน้ีวสัดุปูพ้ืนท่ีไดม้าจากธรรมชาติ เช่น ไมป้าร์
เก ้หรือ หินชนิดต่างๆ มีราคาสูงข้ึนและเร่ิมลดนอ้ยลง จึง
ท าให้เกิดการใช้วสัดุทดแทนส าหรับการปูพ้ืนมากข้ึน 
โดยวสัดุทดแทนท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาให้ความสนใจกนั
มาก ข้ึนในการตกแต่งพ้ืนท่ี  คือ กระเบ้ืองยาง หรือ 
กระเบ้ืองไวนิล (Vinyl Flooring) ซ่ึงก าลังได้รับความ
นิยมเป็นอยา่งมาก เพราะลวดลายเหมือนกบัวสัดุท่ีท  ามา
จากธรรมชาติและยงัมีรูปแบบลวดลายต่างๆให้เลือกสรร
มากมาย โดยท่ีกระเบ้ืองยางย ังสามารถปรับเปล่ียน
ลวดลายได้ง่าย ประหย ัดกว่ ากระเบ้ืองเซรามิคให้
ความรู้สึกสัมผสัท่ีนุ่มนวลกว่า มีคุณสมบติัสามารถกัน
ไฟและลดไฟฟ้ าส ถิตได้  และให้ ความรู้ สึ กดู เป็น
ธรรมชาติ ซ่ึงกระเบ้ืองยางท่ีมีใชก้นัอยู่ในประเทศนั้น มี
ทั้งท่ีสามารถผลิตไดใ้นประเทศและน าเขา้ ซ่ึงส่วนใหญ่
กระเบ้ืองยางท่ีมีใชก้นัอย่างแพร่หลายภายในประเทศ จะ
มีคุณภาพสูง ดงันั้นวสัดุทดแทนจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน
การตดัสินใชเ้ลือกใชส้ าหรับผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชก้ระเบ้ืองยางส าหรับพ้ืนท่ีต่างๆ
ภายในท่ีพกัอาศยั 
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2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยางส าหรับพ้ืนท่ีต่างๆภายในท่ี
พกัอาศยั 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกับกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใช้
กระเบ้ืองยางส าหรับพ้ืนท่ีต่างๆภายในท่ีพกัอาศยั 

3. สมมตฐิานการวจิัย 

3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการ
ในการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยางส าหรับท่ีอยู่อาศยั
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยาง
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร 

3.3 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยาง
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

4. วธิีการด าเนินวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภค
ท่ี เลือกใช้กระ เบ้ื องยางส าห รับ ท่ีอยู่อ าศัยแล้วใน
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชก้ระเบ้ืองยางส าหรับท่ีอยู่อาศยั
แลว้ในกรุงเทพมหานคร ส าหรับ ห้องนอน , ห้องครัว , 
ห้องรับแขก และ ห้องนั่งเล่น  ผู ้วิจัยใช้สูตรในการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ 
ซ่ึงผูว้ิจยัก  าหนดระดบันัยส าคญัไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% จะท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 
ตัวอย่าง และเผื่อความคลาดเคล่ือนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เท่ากับ 15 ตัวอย่าง ดังนั้ นขนาดของกลุ่ม เท่ากับ 400 
ตวัอยา่ง โดยก าหนดการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน โดยเร่ิมตน้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
สุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มจาก 6 เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร 

และท าการสุ่มแบบเจาะจงโดยเลือกมาพ้ืนท่ีละ 2 เขต 
จากพ้ืนท่ีเขตทั้ งหมด 50 เขต และใช้วิธีการสุ่มแบบ
สะดวกให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งครบ 400 ตวัอยา่ง  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยั 
คือ  แบบสอบถามปลายปิด ท่ีผู ้วิ จัยส ร้าง ข้ึน  โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
เก็บข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วัสดุปู พ้ืนและกระเบ้ืองยาง โดยมีการพิจารณาถึง
รายละ เอี ยด ต่ างๆ เพ่ื อ ใช้ เป็น แนวท างในการท า
แบบสอบถาม และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วารสาร รวมทั้ง
เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา
ถึงรายละเอียดต่างๆและรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุปูพ้ืน
และกระเบ้ืองยาง เพ่ือให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามโดยให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ส่วนท่ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยาง เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัแบบ Likert scale ประกอบดว้ย 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ส่วนท่ี3 
พฤติกรรมการซ้ือกระเบ้ืองยาง ส่วนท่ี4 กระบวนการใน
การตัดสินใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัแบบ Likert scale ประกอบดว้ย 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  มีการ
ทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด มีค่า 0.879 และกระบวนการใน
การตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยาง มีค่า 0.926 

4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวมรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากการส ารวจ โดยการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล
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จากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึ งคือผู ้บ ริโภค ท่ี มีการเลือกใช้
ก ร ะ เ บ้ื อ ง ย า ง  (Vinyl Flooring) แ ล้ ว ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้ นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จ านวน 400 
ตวัอยา่ง  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไว้ เช่น 
ผลงานการวิจยั ขอ้มูลทางสถิติ เอกสารทางวิชาการ และ 
รายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี 

4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบดว้ย 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Independent sample t-test, One-Way ANOVA, Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman Correlation) 

5. ผลการวจิัย   

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อ
เ ดื อ น อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  20,001-50,000 บ า ท  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้กระเบ้ืองยาง 
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครโดยให้ความส าคญั
ต่อช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดใน
ระดบัท่ีมาก ขณะท่ี ผลิตภณัฑ์และราคามีความส าคญัใน
ระดับปานกลางเท่ านั้ น  ส่ วนผลการศึกษ าข้อ มูล
พฤติกรรมการซ้ือกระเบ้ืองยางของผูบ้ริโภค จ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการใช้จ่ายแต่ละคร้ัง
ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือ
กระเบ้ืองยาง 1 คร้ัง / ปี มีการติดตั้งกระเบ้ืองยางบริเวณ
ห้องครัว โดยเลือกติดตั้งกระเบ้ืองยางลายไมแ้ละเลือกใช้
ยี่ห้ อ  Dynoflex บุคคล ท่ี มี อิท ธิพล ต่อการเลือก ซ้ื อ
กระเบ้ืองยาง คือ ตวัเอง และเหตุผลท่ีเลือกใชก้ระเบ้ือง
ยางเพราะรูปแบบทันสมัย  / หลากหลาย  ทางด้าน

กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบกระเบ้ือง
ยางส าหรับท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครโดยรวม ผลท่ี
ไดแ้สดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใช้
กระเบ้ืองยางโดยรวม 

 

ตารางท่ี 1 แสดงว่าทุกขั้ นตอนของกระบวนการการ
ตดัสินใจมีระดบัความส าคญัในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกันต่อขั้ นตอนกระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองยาง ผลท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 : ผลสรุปสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยาง 

 

ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองยางเพ่ือท่ีอยู่อาศยัใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 5%  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางก ารตล าด ท่ี แตก ต่ าง กัน ต่ อขั้ น ตอน
กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือกระเบ้ืองยาง ผลท่ีได้
แสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 : ผลสรุปสมมติฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการในการ
ตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองยาง 

 

ตารางท่ี 3 พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมี
ผลกระทบต่อขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือกระเบ้ืองท่ี
แตกต่างกนัในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ และน่า
แปลกใจท่ีปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความ
แตกต่างของกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ือง
ยาง ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 5% 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกต่างกันต่อขั้ นตอนกระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองยาง ผลท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 : ผลสรุปสมมติฐานของพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการในการตดัสินใจ 

 

ตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันโดย
ส่วนใหญ่มีผลกระทบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองยางท่ีแตกต่าง
กนั  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 5% ยกเวน้ เร่ืองบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลซ่ึงมีผลในขั้นตอนของการตดัสินใจและ การ
ประเมินหลังการซ้ือและเหตุผลท่ีเลือกใช้ซ่ึงมีผลใน
ขั้นตอนของการคน้หาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก
เท่านั้น 

6. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อ
เดือนอยู่ระหว่าง 20,001-50,000 บาท แสดงให้เห็นว่า 
ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการ
ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยัเดิมให้ดูสวยงามมาก
ยิ่งข้ึน หรือภายในท่ีพกัอาศยัใหม่ เพราะเป็นช่วงอายุท่ี
ก  าลังเตรียมพร้อมสู่การมีครอบครัวซ่ึงเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เตือนใจ ศรีส่วยและคณะ [2]   
(2548) ท่ีคนรุ่นใหม่จะมีความตอ้งการท่ีจะมีท่ีพกัอาศยั
เป็นของตนเอง โดยค านึงถึงการตกแต่งท่ีเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้
กระเบ้ืองยาง ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครโดย
ให้ความส าคัญต่อช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดในระดบัท่ีมาก ขณะท่ี ผลิตภณัฑ์และ
ราคามีความส าคญัในระดับปานกลางเท่านั้ น แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคัญ
ทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากว่า 
กระเบ้ืองยางยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและ
กระเบ้ืองเซรามิคก็ครองตลาดอยู่จึงท าให้ยงัไม่สามารถ
ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจใช้ได้ ซ่ึงคลอดกับงานวิจัย
ของ เปรียบปัญญ์ สิทธ์ิกลาง(2555)[3]  ท่ีว่าดว้ยผูบ้ริโภคมี
แนวโน้มการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองเซรามิคเพ่ิมมาก
ข้ึนกว่าวสัดุปูพ้ืนชนิดอ่ืนๆและเหตุผลท่ีส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกวัสดุปูพ้ืนคือ ลวดลายท่ีทันสมัยและ
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สวยงาม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิราพร สุบรรณ
รัตน์ (2550)[4] ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจะให้ความสนใจทางดา้น
ราคามาเป็นอันดับต้นๆ ว่าเหมาะสมกับสินค้าหรือไม่ 
ส่วนผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือกระเบ้ืองยาง
ของผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ใชง้บประมาณ
ในการใชจ่้ายแต่ละคร้ังประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มี
ความถ่ีในการซ้ือกระเบ้ืองยาง 1 คร้ัง / ปี มีการติดตั้ ง
กระเบ้ืองยางบริเวณห้องครัว โดยเลือกติดตั้ งกระเบ้ือง
ยางลายไมแ้ละเลือกใชย้ี่ห้อ Dynoflex บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือกระเบ้ืองยาง คือ ตัวเอง และเหตุผลท่ี
เลือกใชก้ระเบ้ืองยางเพราะรูปแบบทนัสมยั / หลากหลาย 
ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่า สินค้ากระเบ้ืองยางยงัไม่เป็นท่ี
แพร่หลายมากท่ีควรเน่ืองจากว่า ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์จึงท าให้ไม่สามารถติดตั้ งกระเบ้ืองยาง
กันได้อย่างแพร่หลายซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ของทิราพร สุบรรณรัตน์  (2550)[4] ในเร่ืองของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ทางดา้นการใชจ่้ายว่างบประมาณมีความคุม้ค่ากบัสินคา้
หรือไม่ 

7.ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

1. เพ่ือเสริมเร่ืองการส่งเสริมการตลาด บริษทัควรจดัท า 
Catalog ส่งให้กับลูกค้าท่ีสนใจในสินค้ากระเบ้ืองยาง 
เพราะกระเบ้ืองยางยงัไม่แพร่หลายตามทอ้งตลาดมากนัก 
ดังนั้ น  ผู ้บริโภคจึงไม่สามารถสัมผัสถึงพ้ืนผิวและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อกระเบ้ืองยาง 

2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  โดยควรจัดท าลวดลายของ
กระเบ้ืองยางให้มีความทนัสมยัและสวยงามมากข้ึน และ
ตอ้งสามารถแข่งขนักบักระเบ้ืองเซรามิคได ้

3. ทางร้านค้าหรือตัวแทนผูจ้ ัดจ าหน่ายควรท่ีมีบริการ
หลงัการขายท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลบ ารุงรักษา
หรือการแนะน าผูใ้ชใ้นการซ่อมแซมไดด้ว้ยตนเอง 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ ของ
ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ  านวน 400 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานคือ Independent Sample t-test, One 
way ANOVA วิ เคราะห์ ความแตก ต่างราย คู่โดย Least 
Significant Difference (LSD) วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ 
สเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 21  – 30 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษามัธยมปลายหรือต ่ากว่า ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 12,500 บาท 
เลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ประเภท ครอบครัว โดยส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
กระบวนการขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของรถจักรยานยนต์
ฮอนดา้โดยภาพรวมในระดบัมาก 

การทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเช่ือมัน่ทาง
สถิติ 95 %พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลโดยส่วนมากไม่มีผลต่อ
กระบวนตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า นอกจากน้ี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 5 ด้านประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า รก ระบ วน ก ารตั ด สิ น ใน ซ้ื อ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 5% 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด , รถจักรยานยนต์
ฮอนดา้, ระยอง 

Abstract 

 The purposes of this independent study were to 
study individual factors and marketing mix factors 
affecting on decision making process of Honda’s 
motorcycle in Rayong provice. A 400 Honda motorcycle 
users was sample size. This research was survey research, 
which employed questionnaires to collect data by using 
stratified sampling method. Statistic used to analyze data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
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test, One way ANOVA analysis of differences in each pair 
by Least Significant Difference (LSD), and Spearman 
correlation. 

The research results showed that  that most of the 
respondents were married females, aged between 21-30 
years old, and high school graduate with an average salary 
between 10,001-12,500 Baht per month. The major reasons 
to buy motorcycle for family was due to the significant 
impacts of marketing mix factors and purchase decision 
process of Honda’s motorcycle in Rayong provice. 

Hypothesis testing results revealed that few 
individual factors influenced on the purchase decision 
process of Honda’s motorbikes. Furthermore, marketing 
mix factors of the business including product, place, 
promotion, physical and process provided a relationship 
with purchasing decision making process at a 5% statistical 
significance level.  

Keyword : Marketing mix, Honda’s motorcycle, Rayong 

บทน า 

 แต่เดิมปัจจัยส่ีของมนุษย์เพ่ือการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศยัเคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษา
โรค แต่การเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษย์เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จนปัจจุบนัปัจจัยต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์พ่ิม
มากข้ึน และปัจจยัส าคญัอีกส่ิงหน่ึงส าหรับการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบนัคือ ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง เพ่ือการติดต่อ
และการประกอบอาชีพ ปัจจุบนัรูปลกัษณ์ของยานพาหนะมี
ความแตกต่างกนัไป ตามวตัถุประสงค์ของการใชง้าน อาทิ
เช่น   รถจักรยาน รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถกระบะ  
รถบรรทุก รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

ปัจจุบนัสังคมไทยรถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะ
ประเภทหน่ึงท่ีได้รับความนิยมและมีบทบาทส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนไทย ท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่งและ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ และท่ีส าคัญรถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะท่ีมีราคาสอดคลอ้งกบัรายไดข้องประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศ 

จงัหวดัระยองเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเป็นจังหวดั
อุตสาหกรรม  นับตั้ งแต่ค้นพบก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทย
เม่ือปี  พ.ศ. 2520 โดยในปัจจุบนัมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 
10 แห่ง และ 1 เรือน ้ าลึก ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัใน
จงัหวดัระยองเปล่ียนไปจากการท่ีมีบุคคลโยกยา้ยถ่ินมาเพ่ือ
ท างานในนิคมอุตสาหกรรมมากข้ึนและมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิต ศึกษาได้จากผลการจด
ทะเบียนรถจกัรยานยนต์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองในปี 2558 มี
ยอดทั้งส้ิน 43,131 คนั เป็นรถจกัรยานยนต์ สามารถจ าแนก
เป็น ฮอนดา้ 37,285 คนั ยามาฮ่า 4,195 คนั ซูซูกิ 760 คนั คา
วาซากิ 353 คนั และอ่ืนๆ 538 คนั  

จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น ข อ ง ก าร จ ด ท ะ เบี ย น
รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในจงัหวดัระยองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปีบวกกับจงัหวดัระยองก าลังพัฒนาไปสู่จงัหวดั
แห่งเมืองอุตสาหกรรมท าให้รถจกัรยานยนต์มีความจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัจึงเป็นแรงกระตุน้
ให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ ฮอนดา้ของ
ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัระยอง เพ่ือใชใ้นการพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาดของบริษัท เพ่ือเพ่ิมผลก าไรและตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความต่อเน่ืองต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ี มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ ฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคใน 
จงัหวดัระยอง 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ของ
ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัระยอง 
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สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัดสินในซ้ือรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ของ
ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัระยอง 

วธิีด าเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวดัระยอง ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างวิธีค  านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 
1973)  ความเช่ือมัน่ 95%ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับ
การวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้ส ร้าง
แบบสอบถาม ภายใต้กรอบแนวความคิด แบ่งออกเป็น 4 
ตอน  ตอนท่ี 1. แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู ้บริโภคท่ีเลือก ซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ตอนท่ี  2.
แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ของผู ้บริโภคใน 
จงัหวดัระยอง โดยมีก าหนดระดับความส าคัญแบบ likert 
scale เป็ น 5  ระดับ  ต อน ท่ี 3. แบบส อบถ าม เก่ี ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ของ
ผูบ้ริโภคใน จังหวัดระยอง โดยก าหนดมีเกณฑ์การให้
ความส าคญัแบบ likert scale เป็น5 ระดบั และตอนท่ี 4. เป็น
การให้ข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช ้
ประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย เลขคณิต 
(Mean) ค่าความถ่ี (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์
ของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ การทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่า t-test และการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ขอ ง Spearman Correlation ใช้ส ถิ ติทดสอบ  One- Way 
ANOVA ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียตวัแปร
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม  

ผลการวจิัย 

 ส่ ว น ท่ี  1  ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถามข้อ มูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลจากการศึกษา
ในคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง 
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
มัธยมปลายหรือต ่ากว่า ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท 
รายได้เฉ ล่ียต่อ เดือน 10,001  – 12,500 บาท เลือก ซ้ือ
รถจกัรยานยนตป์ระเภท ครอบครัว 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในจงัหวดัระยอง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมพบว่าระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
รถ จัก ร ย าน ยน ต์ ฮอ น ด้ า ใน จังห วัด ระ ยอ ง  ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมในระดบัความส าคญัมาก  

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในจงัหวดัระยองพบว่า
ระดับ ค ว ามส าคัญ ข อ งก ระบวน ก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมาก 

ส่วน ท่ี 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อกระบวนตัดสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าท่ีแตกต่าง
กนั ผลท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 1-1  

ตารางท่ี 1-1 แสดงภาพรวมความแตกต่างของการทดสอบ 
ANOVA ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจ 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

560



 

จากตารางท่ี 1-1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลโดยส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในซ้ือรถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ 
ของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัระยองตารางท่ี 1-2   

ตารางท่ี 1-2 แสดงความสัมพนัธ์ของการทดสอบ 
Spearman Correlation ระหว่างขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 

จากตารางท่ี 1-2 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้  

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้รถจักรยานยนต์

ฮอนดา้ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดของการ

จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในระดับมากในทุกๆด้าน 

ดงันั้นขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน ามาการวางแผนทางการตลาด

และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ถูกตอ้งเหมาะสม โดย

เนน้ผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง ดงัน้ี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์  บ ริษัท  ฮอนด้าควร รักษ า

มาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะดา้นความมีช่ือเสียงและ

ความนิยมของรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ ไวแ้ละพฒันาคุณภาพ

ให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 

2. ด้านราคา บริษัท ฮอนด้าควรรักษามาตรฐาน

ดา้นราคาท่ีเหมาะสม และ ควรพฒันารถจกัรยานยนต์ให้มี

คุณภาพและราคาให้เหมาะสมต่อไป 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษทั ฮอนดา้ควร

ให้ความส าคญัในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะ

ด้านตัวแทนจ าหน่ายมีท าเลท่ีตั้ งท่ี เดินทางมาติดต่อได้

สะดวก  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัท ฮอนดา้ควร

เน้นการโฆษณาตามส่ือต่างๆอย่างต่อเน่ือง และให้ความ

สนใจในการใช้ส่ือโฆษณาให้ลูกค้าประทับใจและจดจ า

สินคา้ได ้

5. ดา้นบุคลากร บริษทั ฮอนดา้ควรให้ความส าคญั

ในดา้นพนกังานขาย การให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง บริการ

รวดเร็วทนัใจ ดงันั้นควรมีการจดัอบรมพนักงานให้มีความ

เช่ียวชาญ และมีการฝึกทกัษะการให้บริการของพนักงาน

อยา่งสม ่าเสมอ 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ บริษทั ฮอนดา้ควรให้

ความส าคัญในด้านตัวแทนจ าหน่ายมีการจัดพ้ืนท่ีภายใน
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สะอาด มีระเบียบ ง่ายต่อการติดต่อ ดงันั้นบริษทัควรพฒันา

และท าให้ร้านจัดจ าหน่ายเป็นศูนยบ์ริการท่ีครบวงจรเพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค 

7. ด้านกระบวนการ บ ริษัท  ฮอนด้าควรให้

ความส าคญัในดา้นกระบวนการและขั้นตอนการซ้ือและการ

ตกลงราคา รวดเร็ว ทนัใจ ขั้นตอนการขอสินเช่ือ มีความ

รวดเร็ว ทันใจ  และพัฒนาระบบการท างานให้ มีความ

น่าเช่ือถือและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีเพ่ือกลยุทธ์การเร่งการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าของผู ้บริโภค ในจังหวัดระยอง 

บริษัทฮอนดา้ สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อ

กระบวนการการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง ไดด้งัน้ี 

 1. ขั้ นตอนการรับรู้ปัญหา บริษัท ผู ้จ  าห น่าย 

ฮอนดา้ควรมีการโฆษณาและจดับูทเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงการ

รับบริการได้อย่างสะดวกข้ึนเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด

การเลือกซ้ือมากข้ึน 

2. ขั้ นตอนการค้นหาข้อ มูล  ตัวแทนจ าหน่าย

จกัรยานยนต์ฮอนดา้ ควรมีขอ้มูลท่ีดีและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

แก่ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

3. ขั้ นตอนการประเมินทางเลือก  เน่ื อ งด้วย 

ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคพอใจกบัจากความมีช่ือเสียงของ

รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ดังนั้ นบริษัทฮอนดา้ควรท่ีจะรักษา

มาตรฐานและพฒันาคุณภาพให้ดียิง่ข้ึนไป 

4. ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ท่ีมีสมรรถนะดี ควรเนน้ย  า หรือการ

ประชาสัมพนัธ์ในส่วนน้ีอยา่งมาก 

5. ขั้นประเมินผลหลงัการซ้ือ ผูบ้ริโภคไดรั้บความ

พึงพอใจจากการรับบริการ ดังนั้ นบริษัทตัวแทนจ าหน่าย

ตอ้งรักษามาตรฐานและพฒันาให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 

เอกสารอ้างองิ 

[1] กรมการขนส่งทางบก (2558, ตุลาคม). ประเภทของ
รถ จัก รย าน ยนต์ .  ก รมก ารขน ส่ งท างบก . [Online.] 
Available: http://www.dlt.go.th/th/index.php. 

[2] กุลธร ทองหุ้ม. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของลูกค้าใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การศึกษาค้นควา้แบบอิสระ 
วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต. พระนครศรีอยธุยา : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552. 

[3] จิราวรรณ อินมา. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการทัว่ไป. ปทุมธานี 
:มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์,2550 

[4] จิราภรณ์ เพียรทอง. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ. บริหารธุรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลยัศรีปทุม,2551 

[5] นิคร อินต๊ะกอก. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในสวน
อุตส าห กรรมโรจนะจั งห วั ด ระยอ ง.บ ริห าร ธุ ร กิ จ
มหาบณัฑิต. เชียงใหม่ :มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2550 

[6] ปัทม์พงษ์  ข  าเกิด.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ยีห้่อฮอนด้าในเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั,2551 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

562



[7] ปิยธิดา บุญเปล่ียน. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550 

[8] อภิญญา เขมวราภรณ์. ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ของลูกค้าบริษัท เค.พี.ฮอนด้า 
จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลยัศิลปากร,2552 

[9] ชั ย ส ม พ ร  ช า ว ป ร ะ เส ริ ฐ , ก าร ต ล า ด บ ริ ก า ร . 
กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดยเูคชัน่, 2556. 

[10] พิบูล ทีปะปาล , การบริการการตลาด ยุคให ม่ใน
ศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพมหานคร:รุ่งเร่ืองสาส์นการพิมพ์, 
2543. 

[11] พิ ศ าล  ข าคม , ทฤษฎี และป ฏิ บั ติ จัก รยาน ยน ต์ .
กรุงเทพมหานคร : มณีรัตน์การพิมพ,์ 2542 

[12] ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การบริหารการตลาดยุค
ใหม่. ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธี
ระฟิลม์ และ ไซเทกซ์, 2541 

[13] Kotler, P, Marketing Management (11 th 
ed.).Singapore : Pearson Education Asia Limited, 2003. 
 

  

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

563



 
 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้ามือสองต่อส่วนประสมทางการตลาด 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร 

Decision making process of secondhand clothes on Marketing Mix of  
Entrepreneur in Chatuchak Weekend Market 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือ

สองต่อส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผูค้า้ในตลาดนัดสวนจตุจกัรมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด โดยมีตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง และส่วนประสม
ทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
เส้ือผา้มือสองจากต่างประเทศในตลาดนัดสวนจตุจกัรจ านวน 
400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า f-test ผลการศึกษาพบว่า 
ผู ้บ ริโภคส่ วนให ญ่ เป็น เพศชาย อายุระหว่าง  19 -24 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาท ด้านกระบวนการท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับ
ขั้นตอนการประเมินผลหลงัการซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคได้ให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 

ค าส าคญั: เส้ือผา้มือสอง, ส่วนประสมทางการตลาด, กลยทุธ์
ทางการตลาดของผูค้า้ 
Abstract 

The Independent study “Decision Making Process 
of Secondhand Clothes on Marketing Mix of Entrepreneur in 
Chatuchak Weekend Market” was aimed to study the 
relationship among demographic factors, process decision 
making of secondhand clothes and marketing mix. 400 
Samples were the people who bought overseas secondhand 
clothes in the Chatuchak weekend market. Questionnaires. 
Were employed to collect data by using stratified sampling 
method. Statistic used for analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test  

The research results found that most respondents 
were single males, aged between 19-24 years old, and 
bachelor degree with an average salary of 5,000 baht. The 
most important reasons of customers to buy secondhand 
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clothes are a good service after sale, for marketing mixes, 
price, distribution, and promotions were the most important 
factors to decision making. 

Keywords: Secondhand Clothes, Marketing Mix,  
Marketing Strategy 
1. บทน า 

สินค้ามือสองท่ีน ามาจ าหน่ายในประเทศไทยใน
ปัจจุบนัมีทั้งสินคา้ท่ีมาจากผูข้ายเองและรับมาจากผูอ่ื้นซ่ึงมีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัความนิยมในสินค้ามือ
สองมกัเป็นสินคา้มือสองท่ีมาจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ เส้ือผา้มือ
สองท่ีผลิตจากห้องเส้ือระดบัโลกท่ีมีตราสินค้าท่ีได้รับความ
นิยม หรือท่ีมักเรียกว่าสินค้าแบรนด์เนม เพราะผูบ้ริโภคมี
ความเช่ือถือในตัวตราสินค้า การท่ีสินค้านั้ นตรงกับความ
ตอ้งการ มีราคาไม่แพงนกั สามารถหาซ้ือไดง่้าย และผูบ้ริโภค
มีความช่ืนชอบในตราสินคา้นั้นอยูแ่ลว้ยอ่มส่งผลให้ตดัสินใจ
ซ้ือไดง่้ายข้ึน (Fox, H Arthur, 1957)[6] เส้ือผา้แบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นราคาปกติของสินคา้นั้นมีราคาสูงอยู่
แลว้ แต่เม่ือเปล่ียนระดบัมาเป็นเส้ือผา้มือสองแบรนด์เนมน้ีท า
ให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีไม่แพงนัก ตลาดสินคา้มือ
สองจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้
ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง (หทยัภทัร อินทร์ค า, 2554)[3] 
ตลาดเส้ือผา้แบรนด์เนมมือสองในประเทศไทยในปัจจุบนัซ่ึง
ผูบ้ริโภครู้จกักันดีถึงความหลากหลายในสินคา้จะอยู่ท่ีตลาด
นัดสวนจตุจักร หรือช่ือเรียกอย่างง่าย คือ ตลาด JJ (เจเจ) ซ่ึง
เป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้หลากหลายประเภท เป็นศูนย์
รวมของสินค้าส าหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ปัจจุบนัตลาดนัดสวนจตุจกัรมีร้านคา้ทั้งหมดกว่า 
9,000 ร้านค้า ใน 27 โครงการ ซ่ึงตลาดเส้ือผา้มือสองจาก
ต่างประเทศจะถูกจดัให้จ  าหน่ายใน 2 โครงการคือ โครงการ 5 
และโครงการ 6 ซ่ึงถูกจัดเป็นโซนเส้ือผา้มือสอง และโซน
สินคา้เบด็เตล็ดทัว่ไป ซ่ึงทั้ง 2 โครงการ เป็นโซนขายเส้ือผา้มือ
สองท่ีใหญ่ท่ีสุดในตลาดแห่งน้ี  ด้านของพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้มือสองของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านคา้เส้ือผา้มือสองท่ีขายกนัใน
ปัจจุบนัทุกร้านคา้ลว้นแต่มีการแข่งขนักนัทั้งส้ิน โดยพ่อคา้จะ
เลือกใชก้ลยทุธ์ต่างๆเขา้มาแข่งขนัทั้งดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ี 

รวมถึงดา้นโปรโมชัน่ของแต่ละร้าน ซ่ึงทุกร้านคา้มีเป้าหมาย
เดียวกนัคือจะท าอยา่งไรให้สินคา้ภายในร้านเป็นท่ีตอ้งการต่อ
กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้มือสอง และตอ้งการให้ร้านของตนเป็น
ตวัเลือกอนัดบัแรกๆ ท่ีลูกค้านึกถึง ดงันั้ นร้านค้าขายของมือ
สองต่างๆ จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงเหตุผลและการบวนการใน
การเลือกซ้ือสินค้าและบริการของลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมของลูกคา้ก่อน จึงจะท าให้เราสามารถท าการตลาด
เพ่ือขายสินคา้ให้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้(บูฆอรี 
ยหีมะ, 2543)[4] 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้
มือสองในตลาดนดัสวนจตุจกัร  

2.2 ศึกษาถึงกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผา้มือสองของลูกคา้ในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

2.3 ศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองใน
ตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 
3. สมมุตฐิานการวจิัย 

3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผูค้า้ในตลาดนดัสวนจตุจกัรแตกต่าง
กนั 

3.2 กระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือ
สองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูค้า้ใน
ตลาดนดัสวนจตุจกัรแตกต่างกนั 

 
4. วธิีด าเนินการวจิัย 

4.1 ประชากรท่ีท าการส ารวจคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมา
เลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองจากต่างประเทศในตลาดนดัสวนจตุจกัร
ในโซนโครงการ 5 และโครงการ 6 ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
ตวัอยา่ง และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล 
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ตวัแปรอิสระท่ีศึกษาประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดส่้วน
บุคคลต่อเดือน และกระบวนการคดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง 
ประกอบดว้ย ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล 
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจลงทุน 
ขั้นตอนการประเมินผลหลงัการซ้ือ ตวัแปรตามเป็น ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเส้ือผา้มือสองจาก
ต่างประเทศในตลาดนดัสวนจตุจกัร ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผา้มือสอง  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบเป็นสเกลการให้
ระดบัความส าคญัตามการประเมินค่าความส าคญัแบบ Likert 
Scale จ  านวน 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบเป็นสเกลการให้
ระดบัความส าคญัตามการประเมินค่าความส าคญัแบบ Likert 
Scale จ านวน 5 ระดบัเช่นกนั โดยมี ค่าระดบัท่ี นอ้ยท่ีสุด นอ้ย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด โดยค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
(Reliability) ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองไดค่้า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.858 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Cronbach’s Alpha เท่ากบั 
0.856 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่รวมมีค่ามากกว่า 0.700 ทั้งคู่สะทอ้น
ถึงเคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเช่ือมัน่ในการท าวิจยัคร้ังน้ี สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน Independent Samples t-test One-way ANOVA  

 
5. ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นั้นเป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 19-24 ปี มีสถานภาพโสด และมี
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 5,000 บาท 

การวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจและส่วนประสมทาง
การตลาดรวมทั้งการทดสอบ ANOVA ระหว่างปัจจยัทั้งสอง
แสดงในตารางท่ี 1-1, 1-2 และ 1-3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี1-1  แสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค  
 ระดบั

ความส าคญั
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 3.600 0.902 ปานกลาง 
ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล 3.390 0.918 ปานกลาง 
ดา้นขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก 

4.120 0.783 มาก 

ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจ
ลงทุน 

4.180 0.788 มาก 

ดา้นขั้นตอนการประเมินผล
หลงัการซ้ือ 

4.320 0.686 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 1-2 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
 ระดบั

ความส าคญั
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.150 0.775 มาก 
ดา้นราคา 4.370 0.679 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.260 0.715 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.250 0.750 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 1-3 ภาพรวมการทดสอบ ANOVA ระหว่าง
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 

กระบวนการตดัสินใจ 
เลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้น

ผลิตภณัฑ ์
ดา้น
ราคา 

ดา้นการ 
จดัจ าหน่าย 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

1. ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา - - ** - 
2. ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ** - - - 
3. ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ** ** ** ** 
4. ขั้นตอนการตดัสินใจลงทุน ** ** ** ** 
5. ขั้นตอนการประเมินผลหลัง
การซ้ือ 

** ** ** ** 

** นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  
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6. อภปิรายผลการวจิัย 
สรุปไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเส้ือผา้มือสองจากต่างประเทศ

ในตลาดนดัสวนจตุจกัรนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ียงัไม่
มีรายไดป้ระจ าจากการท างานเพราะตอนน้ีก าลงัศึกษาอยู ่โดย
มีรายไดจ้ากผูป้กครองเป็นหลกัท่ีน ามาใชเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดนดัสวนจตุจกัร (สุทธาสินี แกว้ขอด, 2553)[1]  
ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัแก่ดา้น
ขั้นตอนการประเมินผลหลงัการซ้ือมากท่ีสุดโดยให้
ความส าคญัต่อตอ้งการสินคา้ท่ีมีความคงทน สามารถใชไ้ดใ้น
ระยะยาวเป็นอนัดบัหน่ึง ดา้นส่วนประสมการตลาดผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัแก่ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดโดยให้
ความส าคญัต่อมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบั
หน่ึง (เสาวลกัษณ์ สุขผล, 2557)[2] 

 
7. ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 7.1 ผลการวิ เคราะห์สถิ ติ เชิงพรรณนาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ืองของ
ขั้นตอนการประเมินผลหลงัซ้ือ และกลยุทธ์การตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 
 7.2 เม่ือทดสอบกระบวนการในการตัดสินใจท่ีแตกต่าง
กนัต่อส่วนประสมทางการตลาดพบว่ามีความแตกต่างกนัใน
ระดบันัยทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 (ดังตารางท่ี 1-3) ในเกือบ
ทุกขั้ นตอนของกระบวนการการตัดสินใจและกลยุทธ์ทาง
การตลาดยกเวน้ดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีความแตกต่างกนัใน
ขั้นตอนการตดัสินใจและขั้นตอนการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
 7.3 เม่ือน ามาพิจารณารายคู่ทั้ งปัจจัยส่วนบุคคล และ
ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกันต่อส่วนประสมทาง
การตลาด พบสาระส าคญัท่ีเป็นขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 
 7.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์เร่ืองหายากของสินค้า พบว่ากลุ่ม
ลูกคา้ช่วงอายุ 37 ปีข้ึนไปจะให้ความส าคัญกับเร่ืองความหา
ยากของสินคา้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส าหรับร้านคา้มือ
สองประเภทเน้นขายจ าพวกสินคา้ท่ีมีความหายากหรือสินคา้ท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ควรก าหนดเป้าหมายของลูกคา้ คือเน้นท่ี
ลูกคา้กลุ่มช่วง 37 ปีข้ึนไป (McGuire, 1998)[5] 

 7.3.2 ด้านราคา พบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา้ กลุ่มลูกคา้ช่วงอายุ 31-36 ปีข้ึนไปจะให้ความส าคญักบั
เร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เพราะฉะนั้ นกลยุทธ์ส าหรับ
ร้านค้ามือสองประเภทเน้นขายสินค้าด้านราคากับคุณภาพท่ี
เหมาะสมกนั ควรก าหนดเป้าหมายของลูกคา้ คือเน้นท่ีลูกค้า
กลุ่มช่วง 31-36 ปีข้ึนไป 
 7.3.3 ด้านผลิตภัณฑ์เร่ืองความหายากของสินค้า ลูกค้า
กลุ่มปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซ่ึงเป็นลูกค้าส่วนใหญ่  ให้
ความส าคญักับเร่ืองความหายากของสินค้า เพราะฉะนั้ นกล
ยทุธ์ส าหรับร้านคา้มือสองประเภทน้ี ควรก าหนดเป้าหมายของ
ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าดว้ยเช่นกนั (McGuire, 1998)[5] 
 7.3.4 ดา้นการจดัจ าหน่ายเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายสินคา้
ท่ีหลากหลาย เช่นมีหน้าร้านค้าและมีให้ เลือกซ้ือผ่านทาง 
social media ลูกคา้กลุ่มปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซ่ึงเป็นลูกค้า
ส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัน้ีมากท่ีสุด ฉะนั้นควรเพ่ิมกลยทุธ์
ในด้านช่องการขายให้เพ่ิมมากข้ึน คือการขายสินคา้ผ่านทาง 
social media จากเดิมขายเพียงหน้าร้าน (สุทธาสินี แก้วขอด, 
2553)[1] 
 7.3.5 ดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองความสามารถเลือก
สินค้าได้ง่าย และมองเห็นชัดเจน ลูกค้ากลุ่มปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าซ่ึงเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับเร่ืองการ
เลือกซ้ือท่ีง่าย และสามารถมองเห็นสินคา้ไดช้ดัเจน เพ่ือดึงดูด
ลูกคา้กลุ่มน้ีให้เขา้มาเลือกสินคา้ภายในร้าน เช่น มีการจดัเรียง
สินคา้ภายในร้านอยา่งเป็นระเบียบ หรือสามารถเลือกสินคา้ได้
ง่ายโดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้เอาไว ้เช่น กลุ่มเส้ือแขน
ยาว หรือกลุ่มเส้ือแขนสั้ น  การติดราคาของสินค้าให้ชดัเจน
เพ่ือให้ง่ายต่อการตดัสินใจเลือกของลูกคา้ ก็เป็นกลยทุธ์ในดา้น
การส่งเสริมการตลาดดว้ยเช่นกนั (เสาวลกัษณ์ สุขผล, 2557)[2] 
 7.3.6 ด้านผลิตภัณฑ์เร่ืองรูปแบบของสินค้า ลูกค้ากลุ่ม
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัเร่ืองการเลือก
ซ้ือจากรูปแบบของสินคา้ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส าหรับร้านค้า
มือสองประเภทเน้นขายสินคา้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ร้าน
ขายเส้ือมือสองท่ีมีเส้ือหลายรูปแบบ เช่น เส้ือเช้ิตแขนสั้ น 
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เส้ือเช้ิตแขนยาว เส้ือโปโล หรือเส้ือยีน ควรก าหนดเป้าหมาย
ของลูกคา้โดนเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
 7.3.7 ด้านภาพรวมของราคา พบว่าลูกค้ากลุ่มอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคัญต่อด้านราคาทุกข้อ 
เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส าหรับร้านคา้มือสองท่ีเน้นกลยุทธ์ด้าน
ราคาในการขาย ควรก าหนดเป้าหมายของลูกคา้โดนเน้นขาย
สินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็น
หลกัเพราะเป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้เพราะราคาก่อนเป็น
อนัดบัแรก 
 7.3.8 ดา้นราคาเร่ืองสินคา้มีการติดป้ายราคา/บอกราคาไว้
ชดัเจน ลูกคา้กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มอาชีพ
ท่ีให้ความส าคญัในจุดน้ีมากท่ีสุดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส าหรับ
ร้านคา้มือสองท่ีเน้นกลยทุธ์ดา้นราคา ควรมีการติดป้ายราคาไว้
ท่ีตวัสินคา้ และควรบอกราคาไวช้ดัเจนให้ลูกคา้เห็นไดโ้ดยง่าย
ดว้ยเช่นกนั  
 7.3.9 ดา้นผลิตภัณฑ์เร่ืองสินค้ามีมาตรฐานเม่ือเทียบกับ
ร้านทัว่ไป ลูกคา้กลุ่มอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่ม
อาชีพท่ีให้ความส าคญัในจุดน้ีมากท่ีสุดเพราะฉะนั้นราคาของ
สินค้าท่ีขายภายในร้านต้องเป็นราคากลางท่ีมีมาตรฐานเม่ือ
เทียบกบัร้านทัว่ไปดว้ยเช่นกนั 
 7.3.10 ด้านการจัดจ าหน่ายในด้านภาพรวม พบว่ากลุ่ม
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญัต่อการจดัจ าหน่าย
ในทุกขอ้ค าถาม เพราะฉะนั้นผูข้ายสินคา้มือสองเองควรมีการ
ก าหนดกลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายคือใส่ใจกบัรูปแบบต่างๆใน
การเสนอขายสินค้าให้ แก่ ลูกค้า โดยก ลุ่มลูกค้ าอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นลูกค้าหลักท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้า
เพราะดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 
8. งานวจิัยในอนาคต 

8.1 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
เส้ือผา้มือสองเท่านั้ น ซ่ึงในการศึกษางานวิจยัต่อไป สามารถ
ศึกษาถึงเค ร่ืองแต่งกายทางด้านกลุ่มเคร่ืองประดับห รือ
เคร่ืองใช้มือสองเพ่ิมเติมข้ึนได้ เช่น กระเป๋า หมวก แว่นตา 
นาฬิกา รองเทา้ เป็นตน้ เพราะเป็นกลุ่มสินคา้มือสองอีกกลุ่มท่ี
ผูว้ิจยัยงัไม่ไดศึ้กษา  

8.2 ศึกษาตวัแปรอิสระให้มากข้ึน สามารถเพ่ิมเติมได้
อีกหลายตัวแปร เพราะย ังมีปัจจัยต่างๆ อีกหลายปัจจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภค ท่ีผูว้ิจยัไม่ได้
พูดถึงในงานวิจยัคร้ังน้ี 

8.3 ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภค เพ่ิมเติมให้มากข้ึนได ้เช่น 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพราะในสินคา้
บางชนิดแค่การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ไม่
เพียงพอต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาทศันคติ

ต่อผลิตภณัฑ์กระยาสารท 2)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์กระยาสารท และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติต่อ
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทของประชาชนในประเทศไทยจ าแนก
ตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์ โดยอาศยัแนวคิดการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ภาคละ 400 คน รวม 1,600 คน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-wayANOVA)  ผลการวิจยั 
พบว่า 1) ประชาชนมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์กระยาสารทใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นเชิงบวก เรียงตามอนัดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์เก่ียวกบั
ตวัผลิตภณัฑ์และประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 2) ประชาชนส่วน
ใหญ่เคยซ้ือและบริโภค โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 5 เดือนข้ึนไป/
คร้ัง โดยซ้ือกระยาสารทในช่วงเทศกาลสารทไทย ปริมาณท่ี
ซ้ือคือ คร่ึงกิโลกรัม - หน่ึงกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออยู่
ระหว่าง 50 – 100 บาท และส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือจากเจ้าเดิม
หรือตราสินค้าเดิม 3) ประชาชนท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์กระยาสารทแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับประชาชนท่ีเพศและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติต่อผลิตภณัฑก์ระยาสารท
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั: ทศันคติ, พฤติกรรมการบริโภค, กระยาสารท 
Abstract 
 This research has a purpose to 1) study the attitude 
toward the kayasart product; 2) to study the behavior of 
kayasart product consumption and; 3) to compare the attitude 
toward kayasart product consumption among the people in 
Thailand categorized by population science factor. The 
sample group of the study were the people in Thailand 
randomly chosen through the Stratified Sampling as 400 
people per region which are 1,600 people in total. The 
statistical analysis as Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent Two Sample  t-test  and One-way 
ANOVA. 1) The people had positive attitude toward kayasart 
product both in overall and in each aspect ordering by 
average rank from highest to lowest as follows: the quality of 
the product, the image on the product and the benefits of the 
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product. 2)  Most people  used to purchase and consume the 
product which The frequency of purchasing as five months or 
more/time. Generally purchase the product during Thai 
festival. The purchase amount was around half to one 
kilogram whereas the cost was between 50-100 baht and most 
would choose to buy from the same source or the original 
brand. 3)  The people with different age and education level 
had the different attitude toward kayasat product with 
statistically significant at the 0.01 level. For the people with 
different gender and average revenue per month had  
a different attitude toward kayasart without statistically 
significant at  0.01 level. 
 
Keywords: Attitude, Consumption Behavior, Kayasart. 
 
1. ค าน า 
 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
สังคมไทย ประชาชนในประเทศไทยเร่ิมรับวฒันธรรมต่าง ๆ 
จากตะวนัตกมากข้ึน โดยวฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือวัฒนธรรมการบริโภค มีอาหารแปลกใหม่เข้ามาให้
เลือกสรรให้เลือกบริโภค และต่อมาวฒันธรรมการบริโภคของ
ไทยก็เปล่ียนแปลงท่ีจะมุ่งเน้นไปในทิศทางท่ีรักษาสุขภาพ 
ดูแลตวัเองมากข้ึน โดยมุ่งเน้นท่ีจะบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกายช่วยเสริมสร้าง/ซ่อมแซมส่วนท่ีร่างกายยงัขาด และ
หากผูบ้ริโภคไม่ทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมก็จะตอ้งเลือกท่ีจะ
บริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่ก่อให้เกิด
สารพิษในร่างกาย  

ในอดีตเช่ือกันว่ากระยาสารท น้ีมีต้นก าเนิดมาจาก 
ขา้วมธุปายาส ซ่ึงเป็นอาหารอินเดียโดยใชข้า้ว น ้ าตาล น ้ านม 
ผสมกัน  โดยมีนางสุชาดาเป็นผูหุ้ งถวายแก่พระพุทธเจ้า 
จากนั้ นมาไดมี้การสืบทอดและดดัแปลงส่วนผสมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบัวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินนั้น ๆ แต่ก่อน 
ผูท่ี้นับถือพระพุทธศาสนาจะน าอาหารหวานท่ีเรียกว่า กระยา
สารทไปถวายแก่พระสงฆ ์จนเกิดเป็นเทศกาลสารท เน่ืองจาก
กระยาสารทมีรสชาติหวาน จึงท าให้มีการประยุกตโ์ดยให้ทาน

กบักลว้ยไข่ เป็นผลไมข้า้งเคียง เพราะกระยาสารทมีรสท่ีหวาน
แต่หากรับประทานกับกล้วยไข่จะท าให้รสชาติกลมกล่อม 
อร่อยไปอีกแบบหน่ึง ในปัจจุบนักระยาสารทไม่ไดท้  าทานแต่
เฉพาะในครัวเรือนเพ่ือเป็นขนมเพ่ือท าบุญแลว้ แต่ไดมี้การท า
กระยาสารทในรูปแบบการคา้ ซ่ึงแนวโนม้ซ้ือกระยาสารทเป็น
ของฝากมีมากข้ึน และการซ้ือกระยาสารทจะมีการซ้ือกนัตลอด
ปีเพ่ือบริโภค (วรรณทิชา ลาภศิริและ  ศรีเวียง ทิพกานนท์: 
2547) จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีรักษาสุขภาพมากข้ึนส่งผล
ให้มีการแข่งขันในการผลิตกระยาสารทในจ านวนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนยิ่ง ซ่ึงส่งผลดีต่อชุมชนหรือผูป้ระกอบการในดา้นการสร้าง
ความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีความพยายามน าเอา
วตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมาประยุกต์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภณัฑ์มากข้ึน หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าชุมชนหรือ
ผูป้ระกอบการ ประสบกบัปัญหาท่ีคลา้ยกนัคือ ผลิตสินคา้ออก
มาจ าหน่ายแต่ยงัมียอดขายท่ีไม่สูงมากนัก สาเหตุน้ีส่วนหน่ึง
เกิดข้ึนมาจากปัญหาด้านการตลาดและด้านพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  

การวิจัย น้ี เป็น ส่วนห น่ึงท่ีจะท าให้ ชุมชนหรือ
ผูป้ระกอบการได้เข้าใจถึงทัศนคติ พฤติกรรมโดยสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกระยาสารทมากข้ึน อีก
ทั้งเป็นการผลกัดนัท่ีท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะ
ช่วยให้ เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ผลของการวิจยัจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการวางแผนงานทางดา้นการตลาด จ าแนกเป็น ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือการปรับตัวในเชิงพาณิชยข์องชุมชน
หรือผูป้ระกอบการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาทศันคติต่อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของ
ประชาชนในประเทศไทย 
 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์กระยา
สารทของประชาชนในประเทศไทย 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติต่อผลิตภณัฑก์ระยาสารท
ของประชาชน ในประ เทศ ไทยจ าแนกตาม ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาทัศนคติ  และพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑก์ระยาสารทของประชาชนในประเทศไทย 
มีวิธีด  าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอย่างใชฐ้านขอ้มูลจ านวนประชากรในแต่
ละภู มิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโรยามาเน 
(Taro yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความ
คลาดเค ล่ือนไม่เกิน  0.05 โดยเก็บข้อมูลจากทุกภาคของ
ประเทศไทย คือ  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะไดก้ลุ่มตวัอย่างภาคละ 400 คน รวม
ทั้งส้ิน 1,600 คน โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เลือกจังหวดัในแต่ละภาคตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด โดยใชว้ิธีการจบัฉลาก ไดผ้ลดงัน้ี  
      ภาคเหนือ   จ.พิษณุโลก   จ.ก าแพงเพชร  
                                   จ.เชียงใหม่    จ.อุตรดิตถ ์
  ภาคใต ้       จ.สงขลา  จ.เพชรบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี 
                                   จ.นครศรีธรรมราช                                           

ภาคกลาง    จ.กรุงเทพฯ   จ.พระนครศรีอยธุยา 
                    จ.สระบุรี       จ.ชลบุรี 

                ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี 
                                    จ.มหาสารคาม   จ.นครราชสีมา              

ขั้ น ท่ี  2 ด า เนิ น ก าร แ บ่ ง ช่ ว งอ ายุ ข อ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม เป็น 5 ช่วงอายุ คือ อาย ุ15 – 22 ปี, อายุ 23 – 30 
ปี,อายุ 31 – 38 ปี ,อายุ 39 – 46 ปี และ อายุ 47 ปี ข้ึนไป เก็บ
ตวัอยา่งช่วงอายลุะ 20 คน จงัหวดัละ 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม  โดยมีลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) และมาตราประมาณค่า 5 ระดบั การหา
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพ ดงัน้ี 

 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่านพิจารณาประเมินผล
และน ามาปรับแก้ตามข้อ เสนอแนะ ซ่ึ งมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00  
 2. การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง (Try Out) 
ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร จ านวน 30 คน และน ามาหา
ค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α  - 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค พบว่า ดา้นภาพลกัษณ์
เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์มีค่าความเช่ือมั่น 0.7658 ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.7225 ด้านประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์มีค่าความเช่ือมั่น 0.7462 รวมทั้ งฉบับมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.8633 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 
1,501 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.81 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงค านวณค่าสถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติ เชิงพรรณนา คือ  ค่าความถ่ี  (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) ส าหรับการแปลความหมาย
ค่าเฉล่ียรายขอ้ของทศันคติต่อผลิตภณัฑ์กระยาสารท ก าหนด
ตามเกณฑข์อง Best (1981) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดว้ย  
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส าหรับเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียทศันคติต่อ
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทในภาพรวมและรายดา้น มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 3.68 – 5.00 หมายถึง มีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
กระยาสารทเชิงบวก  
 ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.67 หมายถึง มีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
กระยาสารทปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
กระยาสารทเชิงลบ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม
ด้วยการทดสอบที  (Independent Two Sample  t-test) และ
ทดสอบค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีความแปรปรวนเท่ากัน
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) เม่ือพบนัยส าคัญทดสอบต่อด้วยวิธี Scheffe กรณี
ความแปรปรวนไม่เท่ากนัทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ Welch เม่ือ
พบนัยส าคัญทดสอบต่อด้วยวิธี Games-Howell โดยทดสอบ
ขอ้ตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับความความแปรปรวนด้วย Levene 
Statistic ทั้งน้ีทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ผลการวจิัย 

การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
กระยาสารทของประชาชนในประเทศไทยผลการวิจยั มีดงัน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 897 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.76  อายุ 23 - 30 ปี จ  านวน 354 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.58 มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 
730 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 734 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.90 

2. ทศันคติต่อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของประชาชน
ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
กระยาสารทในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก (X = 4.06, SD = 0.44) 
และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในเชิงบวกทุกด้าน 
เรียงตามอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (X = 4.11, SD = 0.52)  ภาพลักษณ์ เก่ียวกับตัว
ผลิตภณัฑ ์(X = 4.06, SD = 0.46) และประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์
(X = 4.02, SD = 0.57) 

3.  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์กระยาสารทของ
ประชาชนในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เคย
ซ้ือและบริโภคจ านวน 741 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37 มีความถ่ี
ในการซ้ือ 5 เดือนข้ึนไป/คร้ัง จ  านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.90 ลกัษณะเน้ือสัมผสัของกระยาสารทท่ีเคยรับประทานจะ
เหนียว จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 โดยส่วนใหญ่ซ้ือ

กระยาสารทช่วงเทศกาลสารทไทย จ านวน 405 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.66 เหตุผลท่ีซ้ือ คือ เพ่ือประกอบพิธีการทางศาสนา
หรือเทศกาลสารทไทย จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 
โดยเลือกซ้ือท่ีตลาดสด จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 40.89 
ปริมาณท่ีซ้ือ คือ คร่ึงกิโลกรัม - หน่ึงกิโลกรัม จ านวน 326 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.99 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือจะอยู่ระหว่าง 50 - 
100 บาท จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 39.27 และส่วนใหญ่
จะเลือกซ้ือจากเจา้เดิมหรือตราสินคา้เดิม จ  านวน 288 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.87 

4. เปรียบเทียบทศันคติต่อผลิตภณัฑก์ระยาสารทของ
ประชาชนในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ประชาชนเพศชายและหญิงมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
กระยาสารทแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
กระยาสารทแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
โดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Games-Howell พบว่า ประชาชน
ท่ีมีอาย ุ15 – 22 ปี มีทศันคติต่อผลิตภณัฑก์ระยาสารทแตกต่าง
กบัประชาชนท่ีมีอาย ุ31 – 38 ปี มีอายุ 39 – 46 ปี และมีอาย ุ47 
ปี ข้ึนไป และประชาชนท่ี มีอายุ 23 – 30 ปี  มีทัศนคติต่อ
ผลิตภณัฑก์ระยาสารทแตกต่างกบัประชาชนท่ีมีอาย ุ39 – 46 ปี 
และมีอาย ุ47 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทศันคติต่อ
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  0.01โดยทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิ ธี  Scheffe พบว่า 
ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีทัศนคติต่อ
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทแตกต่างกบัประชาชนท่ีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
กระยาสารทแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
สรุป 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทจะเป็นทัศนคติด้านบวกโดยส่ิงท่ี
ประชาชนต้องการคือผลิตภัณฑ์กระยาสารทท่ีมีคุณภาพ มี
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เคร่ืองหมายรับรอง ราคาของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของวัต ถุ ดิบและเห็นว่ ากระยาส ารท เป็น ส่ิ ง ท่ี
รับประทานแลว้มีประโยชน์ และจากการเปรียบเทียบทศันคติ
ของประชาชนจะเห็นว่าอายุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
จะมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์กระยาสารทท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอายุ
ในแต่ละช่วงอายุของการบริโภคกระยาสารทจะมีความ
ต้องการบริโภคท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเกิดมาจากกระยาสารทมี
ส่วนผสมหลักคือ ถั่วลิสง ข้าวตอก ข้าวเม่า น ้ าตาล และ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงหากบริโภคในปริมาณท่ีมากจะส่งผล
เสียต่อร่างกายหากผูบ้ริโภค สูงวัย อีกทั้ งระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั มีทศันคติในการบริโภคกระยาสารทท่ีแตกต่างกนั
เช่นเดียวกัน ทั้ งน้ีผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูงจะซ้ือผลิตภัณฑ์
กระยาสารท โดยมุ่งเน้นในดา้นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
บริโภค คือบริโภคแลว้จะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้ น
ผูผ้ลิตควรสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์คือมีในเลือก
หลากหลายรสชาด หลากหลายส่วนผสมเพ่ือให้ทุกช่วงวยัไดมี้
โอกาสไดรั้บประทานกระยาสารท โดยเม่ือรับประทานไปแลว้
จะต่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย มากกว่าเป็นโทษต่อร่างกาย 
และถา้ผูผ้ลิตสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดทุ้กช่วงวยั 
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บทคดัย่อ 
ก ารว ิจ ยัค ร้ั ง นี้ ม ีว ตั ถ ุป ระส งค ์ 1 ) เพื ่อ ศ ึกษ า

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั 2) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกบัความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโม
ท ีฟ  จ าก ดั  ก ลุ ่มต วัอ ย ่างค ือพน ัก งานจ านวน  191 คน 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) อยู ่ระหว่าง 0.67 -1.00 และมีค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.83 และ 0.94 สถิติที ่ใชว้ ิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และก ารห าค ่าส ัมประสิท ธ์ิสหส ัมพ นัธ ์แบบ เพ ียร์ส ัน 
ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั ในภาพรวมอยู ่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นความส า เร็จม ีค ่าเฉ ลี ่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความมัน่คงใน
การท างาน ตามล าดบั และพบว่าความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั ในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
ความตอ้งการอย่างแรงกลา้ที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพ
ในองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อประโยชน์
ขององค์กร และ ดา้นความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามล าดบั ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
บ ริษ ทั  ไ ท ยซ ัม ม ิท   อ อ โ ต โมท ีฟ  จ า ก ดั  ท ุก ด า้น มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   
ค าส าคญั : ความสัมพนัธ์  แรงจูงใจในการท างาน  ความผกูพนั

ต่อองคก์ร   
 

Abstract 
The purpose of this research is 1) to study the 

relationship of work motivation and employee’s organization 
commitment of Thai summit automotive co.ltd. 2) to study 
the relationship  between work motivation and employee’s 
organization commitment of Thai summit automotive co.ltd. 
By focusing on stratified sampling method, 191 employees 
were used as the sample group to respond to the 
questionnaires which has (IOC) between 0.67-1.00, and 
reliability is 0.83 and 0.94 additionally. The statistical tools 
used for data analysis includes percentage, average and 
standard deviation in correlation to the relationship by using 
the correlation coefficient of Pearson. The results of this 
study showed the sample group has the opinion towards 
motivation in overall image at the averaged agreed level. 
When considering in each area, the overall motivation factor 
is at the most agreed level. When considering each area, it 
showed that the area of success area is at the most agreed 
level, next is the responsibility area, and success. And the 
result of the employee’s organization commitment level 
showed that the overall image is at the averaged agreed level. 
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When considering each area, it showed that the desire to 
remain or to continue being the member of the organization. 
Next is the willingness to dedicate to the job and try to 
perform the job with all one’s ability are the most averaged. 
And the confidence towards the organization and accepting 
the goal and values of the organization.The result of 
hypothesis testing showed that the motivation in all the areas 
has positive relationship with the overall organizational 
attachment, which is statistically significant at a 0.05 level. 
 
Keywords: Relationship, Work Motivation, Organizational 

Commitment, Employee. 
 
1. บทน า 
 การท างานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลในหน่วยงานในแต่ละฝ่าย 
โดยวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ คือการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผูร่้วมงาน องค์กรต่างๆ จึงทุ่มเทงบประมาณ
รวมทั้ งทรัพยากรด้านต่างๆ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรท่ี
เลือกสรรแลว้อยา่งเต็มท่ี และคาดหวงัว่าบุคลากรเหล่านั้นจะ
ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน
ให้กับองค์กร และปฏิบัติงานให้กับองค์การในระยะเวลา
ยาวนานเท่าท่ีองค์กรต้องการ นอกจากน้ี ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานก็เป็นเร่ืองส าคญัเช่นกนั ซ่ึงความผูกพนั
ต่อองคก์ร เป็นหนทางหน่ึงในการด ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์
อนัมีค่าขององคก์รโดยให้พนักงานท างานอยูใ่นองคก์รอย่างมี
ความสุข มีความรู้สึกและมีจิตใจท่ีอยากจะอยู่กบัองค์กรดว้ย
ความเต็มใจ รวมไปถึงการให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีให้กับ
องค์กรอยา่งเต็มท่ี เต็มความสามารถ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้จะ
เกิดข้ึนร่วมกนัทั้งตวัพนักงานและองค์กร แต่หากพนักงานใน
องค์กรไม่มีความผูกพนัต่อองค์กร พนักงานเหล่านั้ นอาจจะ
ลาออกจากองค์กร ส่วนพนักงานท่ีไม่ลาออกก็อาจปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีอย่างไม่เต็มใจท างานและไม่มีความกระตือรือร้น 
น ามาซ่ึงผลเสียต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากร รวมถึง
บรรยากาศในการท างาน  
 บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั เป็นบริษทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมดา้นช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในมา
กว่า 37ปี ก็ประสบปัญหาต่างๆ ดงักล่าวมาเช่นเดียวกนั ทั้งการ
แข่งขันท่ีรุนแรง และ การไหลเวียนของแรงงานในระดับ
ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการผลิต โดยข้อมูลสถิติ
พบว่า ปี 2554 ลาออก 145 คน ปี 2555 จ านวน 104 คน ปี 
2556 จ านวน 175 คน และ ปี 2557 จ านวน 99 คน ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่ามีอัตราการลาออกจ านวนมากทุกปี [1] เม่ือพนักงานมี
จ านวนลดลง แต่หน้าท่ีความรับผิดชอบหรือหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอ่ืนๆ นั้ นเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ
ความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน ว่ามีความสัมพนัธ์หรือต่างกันหรือไม่อย่างไร ซ่ึง
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลและแนวทางให้แก่ผูบ้ริหาร
องค์กรและผูท่ี้เก่ียวข้องไดน้ าไปแก้ไข ปรับปรุง และพฒันา
องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพนัให้แก่พนักงาน ในการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ไทยซัมมิท ออโตโม
ทีฟ จ ากดั 

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานต่อองค์กร 
บริษทั ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั 

 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนบริษทั
ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
 
4. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้น าทฤษฏีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ Frederick Herzberg ประกอบด้วย 1) ด้าน
ความกา้วหน้าส่วนตวั 2) ดา้นลกัษณะงาน 3) ดา้นความส าเร็จ 
4) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 5) ดา้นความรับผิดชอบ 6) 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน 7) ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 8) ด้านเงินเดือน 9) ด้านสภาพการท างาน 10) ดา้น
ความมั่นคงในการท างาน [2] และทฤษฏีความผูกพันต่อ
องค์กรของ Steer and Porter ประกอบด้วย 1) ด้านความ
เช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2) ดา้นเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างาน
เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 3) ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร [4] มาใชเ้ป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  
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5. วธิีการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ พนักงาน บริษทัไทยซัมมิท ออโต
โมทีฟ จ ากดั จ  านวน 378 คน [1]  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงาน บริษทัไทยซัมมิท ออ
โตโมทีฟ จ ากดั จ  านวน 191 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามตาราง Krejcie and Morgen ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ความคลาดเคล่ือน ±5% และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
ง่าย [5]  
 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูล เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบส อบถ าม เก่ี ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ ว ไป  มี ลั ก ษณ ะ เป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 3เป็นแบบสอบเก่ียวกับ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตาม
เน้ื อ ห า  (IOC) อยู่ ระห ว่ าง  0 .67 -1 .00  ห ลั งจากนั้ น น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัอย่าง 
จ  านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแรง
จูงในการปฏิบติังานเท่ากบั 0.83 และค่าความเช่ือมัน่ของความ
ผกูพนัต่อองคก์รเท่ากบั 0.94 
  
5.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความ
ผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 
หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก 3) 
ค่าเฉ ล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง 
มีแรงจูงใจ/ความผูกพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดบัน้อย 5) ค่าเฉล่ีย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสุด[3] และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์
การวิจัยข้อท่ี  2 ผู ้วิจัยใช้การทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment orrelation Coefficient) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 
0.05 

 
6. ผลการวจิัย 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผล ก าร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปพบ ว่ า  ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปีข้ึน
ไป ส าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งเป็นพนักงานประจ า โดยมีรายได้ 12,000 – 17,000 
บาท 

  
6.2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ไทยซัมมทิ ออ โตโมทฟี จ ากดั 

ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษทั ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ ในภาพรวมเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.38) ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน   S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ
ในการ

ปฏบิัตงิาน 
ดา้นความกา้วหนา้ส่วนตวั 3.23                 0.69 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะงาน  3.42                 0.65             ปานกลาง 
ดา้นความส าเร็จ  3.63                 0.73 มาก 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ  

3.37                 0.56 ปานกลาง 

ดา้นความรับผดิชอบ 3.62                 0.61 มาก 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน  3.42                 0.66             ปานกลาง 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน  

3.43                 0.61 ปานกลาง 

ดา้นเงินเดือน  2.92                 0.70 ปานกลาง 
ดา้นสภาพการท างาน 3.20                 0.61 ปานกลาง 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน  3.54                 0.63 มาก 

รวม 3.38                 0.46 ปานกลาง 
 
6.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทไทยซัมมทิ ออโตโมทฟี จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บริษทัไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.42) ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

576



 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความผูกพันต่อองค์กร   S.D. 
ระดับความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ดา้นความตอ้งการอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะด ารงความ
เป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

3.55                 0.62 มาก 

ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งเต็มท่ี
ในการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ขององคก์ร 

3.42                 0.69             ปานกลาง 

ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งสูง
ในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร                         

3.30                 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.42                 0.61 ปานกลาง 
 
6.4 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงตามตารางท่ี 3 

ตารางที่  3 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

ความผูกพันต่อองค์กร r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ดา้นความกา้วหนา้ส่วนตวั .236 .001 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นลกัษณะงาน  .511 .000 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความส าเร็จ  .622 .000 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ  

.566 .000 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นความรับผดิชอบ .710 .000 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นนโยบายการ
บริหารงาน  

.435 .000 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน  

.439 .000 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นเงินเดือน  .421 .001 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นสภาพการท างาน .506 .000 มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน  

.569 .000 มีความสัมพนัธ์ 

รวม .701            .000 มคีวามสัมพันธ์ 

จากตารางท่ี 3 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทั ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม  มีความสัมพันธ์ทางบวก  เม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวก ทั้ง 10 ดา้น 
จึงควรจะให้การสนบัสนุนส่งเสริม แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ทั้ง 10 ดา้นเพ่ือให้พนกังานในองคก์รเกิดความรู้สึกผกูพนัและ
ปฎิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ อันจะ ส่งผลดี
โดยรวมต่อไป 
 
7. การอภปิรายผล 
7.1 การอภิปรายผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ไทยซัมมทิ ออ โตโมทฟี จ ากดั ดังนี ้

พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้านโดย
เรียงล าดับดังน้ี  ด้านความส าเร็จ  (  = 3.63) ด้านความ
รับผิดชอบ (  = 3.62) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (  = 
3.54) และ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 7ด้านโดย
เรียงล าดับดังน้ี ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (  = 
3.43) ด้ าน ลักษณ ะงาน  (  = 3.42) ด้ าน นโยบ ายก าร
บริหารงาน (  = 3.42) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (  
= 3.37) ดา้นความกา้วหนา้ส่วนตวั (  = 3.23) ดา้นสภาพการ
ท างาน (  = 3.20) และดา้นเงินเดือน (  = 2.92) ตามล าดบั
จึงควรให้การสนับสนุน 7 ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าส่วนตัว  ด้านสภาพการท างาน 
และด้านเงินเดือน ซ่ึงมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานน้อย
สุด เพ่ือให้สามารถเป็นแรงเก้ือหนุนให้พนกังานเกิดแรงจูงใจใน
การปฎิบติังาน  
 
7.2  การอภิปรายผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ไทยซัมมทิ ออโตโมทฟี จ ากดั 

พบว่าความผูกพันต่อองค์กร ในภาพร วม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (  = 3.42) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่าดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1. ดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ี
จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร ระดบัความผูกพนัอยู่
ในระดบัมาก (  = 3.55) รองลงมา คือ ข้อ 2. ด้านความเต็ม
ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร ระดบัความผกูพนัอยู่ในระดบัปานกลาง 
(  = 3.42) ข้อ 3. ด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  ระดับความผูกพันอยู่ใน
ระดับปานกล าง (   = 3.30) ตามล าดับ  จึงควรให้ การ
สนับสนุน 2 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เพ่ือให้เกิดการผูกพนั
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และความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนเกิดความเช่ือมัน่
อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน บริษัทควรท าความ
เขา้ใจกบัพนักงานถึงโครงสร้างความกา้วหน้าในสายงานของ
พนักงาน มีการก าหนดแนวทางในการพิจารณาเงินเดือนของ
พนักงานตามผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน มีการประเมินจาก
หลายระดบั 

2. ดา้นความผูกพนัต่อองค์กร บริษทัควรส่ือสารให้
พนักงานตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินกิจการต่อไป
ไดข้องบริษทั ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน 
ทุกคน มีการตอบแทนพนักงานท่ีมีความตั้งใจทุ่มเทให้กบัการ
ท างานอย่างเหมาะสม  และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือก าหนดนโยบายของ
บริษทั มีการน าความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์มาปรับใช ้  

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
หรือต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
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การศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิภาพยิ่ง 

A study Habit level of students by Seven Habits of Highly Effective People Principle 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาระดบัอุปนิสัยของนักศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจวิทยาลยัเซาธ์
อีสท์บางกอก โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู ้ทรง
ประสิทธิผลยิ่ง น าเสนอโดย Stephen R. Covey (1989) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่
จ  านวนทั้ ง ส้ิ น  213 คนและ เก็บรวบรวมข้อ มูล โดยใช้
แบบสอบถาม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งของ 
Covey (2010) แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ 
คือ ความถ่ี, ร้อยละ,ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว เพ่ือหาว่า
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้ นปีท่ีแตกต่างกันจะมีระดับ
อุปนิสัยแตกต่างกนัหรือไม่  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายจ านวน 62 
คน และเพศหญิงจ านวน 151คน โดยมีนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษา
อยู่ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 48 คน ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 53 คน ชั้นปีท่ี 3 
จ  านวน 65 คน และชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 47 คน ผลวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพบว่า ดา้นชยัชนะในตนเองนักศึกษาแต่ละชั้นปีไม่
มีความแตกต่างกนั ส่วนดา้นชยัชนะในสังคมพบว่า นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 มีความแตกต่างกบันักศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ นักศึกษา
ชั้ น ปี ท่ี  2 มีความแตกต่างกับ นัก ศึกษาชั้ น ปี ท่ี  4 อย่างมี
นยัส าคญั 
ค าส าคัญ: ระดับนิสัย, หลักการเจ็ดอุปนิสัยท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด, นกัศึกษาวิชาการบญัชี 
 

 
Abstract 
 This research was studying behavior of the students 
in the faculty of Business Administration majoring in 
Accounting at Southeast Bangkok College by using the 
principles from 7 Habits of Highly Effective People by 
Stephen R. Covey (1989).  The sample group are 213 
students who are studying for the Bachelor degree. Collecting 
data by using the 7 Habits of Highly Effective People 
questionnaire from Covey (2010), we analyzed data based on 
the statistic which are frequency, percentage, mean, standard 
deviation, analysis of variance seamless way. To analyze that 
the students who study in difference grades will have 
difference behaviors or not. 

The study of the sample group of 62 males and 151 
females which has 48 people studying in the 1st year, 53 
people studying in the 2nd year, 65 people studying in the 3rd 
year and 47 people in the 4th year. The analytical result 
shows that there was no different in Private Victory area no 
matter which year they are studying. For the Public Victory 
area, the result shows that 1st year students are different from 
the 2nd year students are different from the 4th year students 
significantly. 
Keywords: habit level, seven habits of highly effective people 
principle, accounting students 
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1. ค าน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปิดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาบญัชี ค่อนข้างมาก แต่คุณภาพของบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาโดยรวมกลบัลดลง เน่ืองจาสกสาเหตุหลายประการ 
นอกเหนือจากคุณภาพทางดา้นวิชาการแลว้ คุณสมบติัทางดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวและ
บุคลิกภาพก็เป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีทุกองค์กรต้องการ
ด้ว ย เช่ น กัน  เพ ราะ ใน ก ารท าง าน ภ ายใน อ งค์ ก รนั้ น 
องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะส่งผลให้งานประสบ
ความส าเร็จได้ คือ การมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรมีศกัยภาพในการแข่งขัน
และการพัฒนา ส่งผลถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องคก์รในระยะยาว 
 
2. วตัถุประสงค์งานวจิัย 
    ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

2.1. เพ่ือศึกษาระดบัอุปนิสัยทางดา้นชยัชนะส่วนตน
และด้านชัยชนะในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

2.2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดับอุปนิสัย
ทางด้านชัยชนะในตนเองและด้านชัยชนะในสังคมของ
นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั 

 
3. นิยามศัพท์ 
 อุปนิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชินเป็นพ้ืนมา
ในสันดาน เช่น ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะเสด็จไปเทศน์โปรดผูใ้ด
จะตอ้งทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยของผูน้ั้นก่อน, ความประพฤติท่ี
เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย เช่น นกัเรียนคนน้ีมีอุปนิสัยดี.[7] 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก ชั้นปีท่ี1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 
ทั้งหลกัสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเน่ือง  
 7 อุปนิสัยท่ีทรงประสิทธิผลยิ่ง หมายถึง หลัก 7 
อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งหรือ (The Seven Habits 
of Highly Effective People) ตามหลักการของ  Stephen R. 
Covey (2004) ซ่ึงประกอบด้วย  อุปนิสัยท่ี 1. ต้องเป็นฝ่าย

เร่ิมต้นท าก่อน  (Be Proactive)  อุปนิสั ย ท่ี  2. เร่ิมต้นด้วย
จุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสัยท่ี 3 
ท าตามล าดบัความส าคัญ (Put First Things First) อุปนิสัยท่ี 4 
คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win) อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจคนอ่ืน
ก่อนจะให้คนอ่ืนเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, Then to 
be Understood) อุปนิสั ย ท่ี  6  ประส านพลังส ร้าง ส่ิ งให ม่ 
(Synergize) อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the 
saw) สามารถจดัแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
ชนะใจตนเองหรือชยัชนะส่วนตน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มชนะใจผูอ่ื้น 
หรือ ชยัชนะในสังคม รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 1  
 

 
 
ภาพที ่1 หลกั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ (The 7 

Habits of Highly Effective People) 
 
4. สมมุตฐิานงานวจิัย 

สมมติฐานงานวิจัยท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีชั้ นปีท่ีก  าลังศึกษา
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตนแตกต่าง
กนั ณ.ระดบันยัส าคญั 0.05  
หรือ H0 : µ1 =µ2 = µ3 = µ4 

  H1 : มี  µi ≠ µj  อยา่งนอ้ย 1 คู่    ;   i ≠ j 
 

สมมติฐานงานวิจัยท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีชั้ นปีท่ีก  าลังศึกษา
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชยัชนะในสังคมแตกต่าง
กนั ณ.ระดบันยัส าคญั 0.05  

หรือ H0 : µ1 =µ2 = µ3 = µ4 
H1 : มี  µi ≠ µj  อยา่งนอ้ย 1 คู่    ;   i ≠ j 
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5. วธิีการด าเนินงาน 
5.1 ก ารวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งส าร ว จ โด ย ใช้

แบบสอบถาม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง (The 7 
Habits of highly effective people) ของ Stephen R. Covey โดย
ใช้แบบประเมินตนเอง ซ่ึงน ามาจากแบบประเมินตนเอง 7 
อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งของ Stephen R. Covey 
(2010) เป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  

5.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
ดงัน้ี 
     

2

N
n = 

1+Ne
                       (1) 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
e = ค่าเปอร์เช็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม

ตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัก  าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ยอมรับความ

คาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได ้5 %ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จะค านวณได ้ดงัน้ี 

       456
n  =  21+456(.05)

     =   213 คน 

5.3 ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way AVOVA) และท าการ
ทดสอบความแปรปรวนในกรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนต่างกนั 
โดยใชส้ถิติ Welch Test 

 
6. สรุปผลการด าเนินการ  

6.1 จากสมมติฐานงานวิจัยท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก  าลัง
ศึกษาแตกต่างกัน มีระดับกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน
แตกต่างกนั ณ.ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
H0 : นักศึกษาท่ีมีชั้ นปีท่ีก  าลังศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ

กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
H1 : นักศึกษาท่ีมีชั้ นปีท่ีก  าลังศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ

กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ชั้นปีท่ีก  าลงัศึกษากบัระดับ
อุปนิสัยเพ่ือชยัชนะส่วนตน 
ชั้นปีท่ี
ก  าลงั
ศึกษา จ านวน 

ค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ียความ
คาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

1 48 4.3316 0.59957 0.08654 
2 53 4.0267 0.86058 0.11821 
3 65 4.0423 0.94501 0.11721 
4 47 4.1560 0.77934 0.11368 

รวม 213 4.1287 0.82287 0.05638 
 
ตารางที ่2 การทดสอบความแปรปรวน  

Level Statistic df1 df2 Sig. 
0.822 3 209 0.483 
ค่า Sig. ในการทดสอบความแปรปรวนเท่ากบั 0.483 

ซ่ึงมากกว่าค่า  ท่ีก  าหนดคือ 0.05 ดงันั้นการทดสอบยอมรับ 
H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนัและ
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียในขั้นตอนถดัไป 

 
ตารางที ่3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวก
ก าลงัสอง df 

ค่าเฉล่ีย
ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.047 3 1.016 1.511 0.213 
ภายในกลุ่ม 140.500 209 0.672   

รวม 143.547 212    
ค่า Sig. ในการทดสอบค่าเฉ ล่ีย เท่ากับ 0 .213ซ่ึ ง

มากกว่าค่า  ท่ีก  าหนดคือ  0.05 ดังนั้ นยอมรับ H0 ท่ีว่ า
นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก  าลงัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพ่ือชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

6.2 จากสมมติฐานงานวิจัยท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก  าลัง
ศึกษาแตกต่างกัน มีระดับกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคม
แตกต่างกนั ณ.ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
H0 : นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก  าลังศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ

กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
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H1 : นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก  าลังศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ชั้นปีท่ีก  าลังศึกษากบัระดับ
อุปนิสัยเพ่ือชยัชนะในสังคม 
ชั้นปีท่ีก  าลงั

ศึกษา 
จ านวน ค่าเฉล่ีย

ระดบั
อุปนิสัย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ียความ
คาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

1 48 4.4167 0.62314 0.08994 
2 53 3.8774 0.77876 0.10697 
3 65 4.1256 1.07470 0.13330 
4 47 4.4858 0.55449 0.08088 
รวม 213 4.2089 0.84060 0.05760 
 

ตารางที ่5 การทดสอบความแปรปรวน  
Level Statistic df1 df2 Sig. 

3.902 3 209 .010 
H0 : Veriable(ชั้ นปีท่ี1) = Veriable (ชั้ นปีท่ี2) = Veriable 

(ชั้นปีท่ี3) = Veriable (ชั้นปีท่ี4) 
H1 : มี Veriable (ชั้นปีท่ีก  าลงัศึกษา i) ≠ Veriable (ชั้นปีท่ี

ก  าลงัศึกษา j) อยา่งนอ้ย 1 คู่ ; i ≠ j 
โดยท่ี  Veriable (ชั้ น ปี ท่ีก  าลังศึกษา i) หมายถึง ความ

แปรปรวนของระดบัอุปนิสัยชองนกัศึกษาชั้นปีท่ี i  
จากตารางท่ี 5 ค่า Sig. ในการทดสอบความแปรปรวน

เท่ากบั 0.01 ซ่ึงน้อยกว่าค่า  ท่ีก  าหนดคือ 0.05 (0.01 < 0.05) 
จึงสรุปว่ามีบางชั้นปีท่ีมีค่าความแปรปรวนของระดับอุปนิสัย
ต่างกัน จึงต้องท าการทดสอบ Welch Test ในการทดสอบ
ค่าเฉล่ีย แสดงดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6 Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 
Welch 7.990 3 115.798 .000 

a. Asymptotically F distributed 
 

จากตารางท่ี 6 การทดสอบสถิติ Welch = 7.990 และค่า p-
value หรือ Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 คือ ค่า

ระดับ อุ ปนิสั ย เฉ ล่ี ยแตก ต่ างต่ างกันอย่างน้อ ย 2  ชั้ น ปี
ท าการศึกษาต่อไปว่ามีระดบัชั้นปีใดท่ีมีค่าระดบัอุปนิสัยเฉล่ีย
ต่างกนั 

 
ตารางที ่7 Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   ชยัชนะในสังคม     
Dunnett T3   

(i) 
ชั้นปีท่ี 

(j) 
ชั้นปีท่ี 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 2 .53931* .13976 .001 .1644 .9143 
3 .29103 .16081 .362 -.1397 .7218 
4 -.06915 .12096 .993 -.3940 .2557 

2 1 -.53931* .13976 .001 -.9143 -.1644 
3 -.24828 .17091 .615 -.7055 .2089 
4 -.60846* .13411 .000 -.9685 -.2484 

3 1 -.29103 .16081 .362 -.7218 .1397 
2 .24828 .17091 .615 -.2089 .7055 
4 -.36017 .15592 .129 -.7782 .0579 

4 1 .06915 .12096 .993 -.2557 .3940 
2 .60846* .13411 .000 .2484 .9685 
3 .36017 .15592 .129 -.0579 .7782 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
จากตารางท่ี 7 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
• ค่า Mean Difference (I-J) หมายถึง ค่า xˉ นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 - xˉ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.53931 นั่นคือค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยดา้นชยัชนะในสังคมของ
นักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 มากกว่า นักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 และ ค่า xˉ 
นักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 - xˉ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.60846 นั่นคือค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยดา้นชยัชนะใน
สังคมของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มากกว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
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• ค่า Sig หมายถึง ระดบันัยส าคัญของการทดสอบ = 
0.001 และ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 
จึงปฎิเสธ H0 นั่นคือค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยด้านชัยชนะใน
สังคมของนักศึกษาชั้ นปี ท่ี 1 กับ นักศึกษาชั้ นปี ท่ี 2 และ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ไม่เท่ากนั 
• 95% Confidence Interval หมายถึง ค่าประมาณแบบ
ช่วงของ µi - µj ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% เป็น 0.1644 < µ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - µนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 < 0.9143 ทั้งค่าต ่าสุด
และค่าสูงสุดเป็นบวกทั้งคู่ จึงสรุปว่า µนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ≠ µ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  และ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เป็น 0.2484 
< µนักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 - µนักศึกษาชั้ นปีท่ี 4 < 0.9685 ทั้ งค่า
ต ่าสุดและค่าสูงสุดเป็นบวกทั้งคู่ จึงสรุปว่า µนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
≠ µนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

สรุปผลการทดสอบโดยใช ้Dunnet T3  
 1. ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปี

ท่ี 2แตกต่างกัน ค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
และ ชั้นปีท่ี 3 และ ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 และ ชั้นปีท่ี 4 ไม่แตกต่างกนั  

2.ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 
4 แตกต่างกนั  

สรุปผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Dunnet T3  
1. ค่ าเฉ ล่ี ยระดับ อุปนิสั ยด้านชัยชนะในสังคมของ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปีท่ี 2 พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

2.ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยดา้นชยัชนะในสังคมของนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 4 พบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

3. ส่วนนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย
ทางด้านชัยชนะในสังคม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ด้วย   
ตูค้อนเทนเนอร์ของ บริษัท เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล 
จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินค้าดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ของ บริษทั เอกชัยคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล จ ากดั ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ  านวน 60 บริษัท เก็บรวมรวมโดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้บริการ
ขนส่งสินค้าดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ของ บริษทั เอกชัยคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวนมากท่ีสุด
มีอาย ุ36-45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวนมากท่ีสุด มี
ปริมาณสินคา้ท่ีส่งโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 5,001 กิโลกรัมข้ึนไป/คร้ัง 
ส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 4 คร้ัง/
เดือน มากท่ีสุด ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ของ บริษทั เอกชยัคอน
เทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความ
ปลอดภยัในการขนส่ง และดา้นความรวมเร็วในการให้บริการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นเส้นทางในการขนส่ง ดา้นสถานท่ีจดัเก็บ
สินคา้ระหว่างการขนส่งและดา้นอตัราค่าบริการขนส่งตูสิ้นคา้
ภายในประเทศ ส่วนดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ขนส่งสินค้าดว้ยตูค้อนเทนเนอร์อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 

ดา้นแหล่งท่ีทราบขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการขนส่งของ บริษทั 
เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากัด ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ด้วยตูค้อนเทนเนอร์ 
ไดแ้ก่ ระดบัความถ่ีในการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ ยกเวน้ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประเภทของลูกค้า ปริมาณสินค้าเฉล่ียส่งต่อ
คร้ัง เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้ดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
Abstract 

This research aimed to study factors that had 
influence over Ekachai Container Transportation   in order to 
made decision or how to chose public transportations The 
target group  sample used in this research were customers of  
Ekachai Container Transportation Company.There companies 
of purposive sampling. Collected by questionnaire using 
statistics, average and standard deviation. 

The research showed that most of the sampling 
were male, age between 36-45 and graduate The Maximum 
volume of gooks shipped more than 5,001 kg./shipped and 
used container for transport goods 4 times/month factors that 
highly satisfaction to customer are fast and safety, route, 
warehouse and domestic shipping rates in that order. The 
average factors that effect customers decision of shipping are 
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data sources of the company and frequency. Sex ages, level if 
education and type of customers aren’t significance effected 
the influenced over customer’s decision at level 0.05  
 
บทน า 

ระบบการขนส่งในปัจจุบนันับว่าจะมีความส าคญัข้ึน
เร่ือยๆ  ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการซ้ือขายกับ
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งการน าเขา้และการส่งออก การ
ขนส่งจึงเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นส่งแรกในการขนส่งสินค้า
ให้กบัลูกคา้ไดแ้ก่ ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และทางท่อ ซ่ึง
แต่ละประเภทในการขนส่งสินคา้มีความส าคญัทุกทาง แลว้แต่
ความต้องการของผูบ้ริโภคว่าจะใช้บริการทางใด  ในส่วน
ความส าคัญของการขนส่งทางบก  ผูบ้ริโภคต้องการความ
ถูกตอ้งและรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ในการจะล าเลียงสินคา้
ท่ีจะป้องกนัมิให้สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่าง
ขนส่ง จึงตอ้งน าระบบตู้คอนเทนเนอร์ มาช่วย จากการศึกษา 
พบว่า เดิมก่อนใชร้ะบบคอนเทนเนอร์ สามารถขนถ่ายสินค้า
ข้ึนลงเรือโดยเฉล่ียเพียงแค่ 0.627 ตนั/ชัว่โมงแรงงาน แต่ในปี 
2519 หลงัจากท่ีไดน้ าระบบคอนเทนเนอร์มาใช้ ท าให้สามารถ
ขนถ่ายสินคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 4,234 ตนั/ชัว่โมงแรงงาน ขณะเดียว 
กนัระยะเวลาจอดเรือโดยเฉล่ียในท่าเรือลดลงจาก  3 สัปดาห์ 
เหลือเพียงแค่ 18 ชัว่โมง การขนส่งในรูปตูค้อนเทนเนอร์เป็น
แนวคิดง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้นแต่อยา่งใด เป็นการขนส่งตูค้อน
เทนเนอร์ ขนาดมาตรฐานจากรถบรรทุกข้ึนบนเรือเม่ือเรือถึง
เมืองท่าท่ีเป็นจุดหมายปลายทางแลว้ มีการขนถ่ายตูค้อนเทน
เนอร์ลงจากเรือ เพ่ือข้ึนบนรถ Trailer ท าให้สะดวกในการขน
ยา้ยสินคา้ ขณะเดียวกนัตอ้งมีความปลอดภยัในการขนส่งและ
จะตอ้งมีบริษทัเรือ หรือตวัแทนเรือ (Agent/Forwarder) 

การขนส่งสินค้าของ  บริษัท  เอกชัยคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั มีการขนส่งโดยใชร้ถพ่วง 18 ลอ้ บรรทุกตู้
เปล่าไปรับสินคา้และบรรทุกตูสิ้นคา้ท่ีบรรจุใส่ตูค้อนเทนเนอร์   
เพ่ือขนส่งต่อไปยงัลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ         
ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีนิยมใชก้นัมี ขนาด 20 ฟุต และขนาด 40 ฟุต 
รถพ่วงของ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล  จ ากัด 
บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ เพ่ือมารับสินคา้มาจากโรงงานหรือโรง

ผลิตสินคา้ต่างๆ นั้นจะตอ้งมีการล็อคตูด้ว้ยเจา้หนา้ท่ีของสินคา้
นั้นๆ และตอ้งมีหมายเลขของการล็อคตูห้รือเรียกว่าการคลอ้ง
ซีลตู้ (Seal) และต้องมีหมายเลขตู้ไว ้เป็นท่ีเรียบร้อย  พร้อม
เอกสารในการจัดส่งจะต้องระบุจ านวนประเภทของสินค้า 
จ านวนของท่ีตอ้งส่งและประเทศท่ีจะจดัส่งสินคา้ เพ่ือสะดวก
ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทน
เนอร์ การลากตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสินค้าท่ีส่งไปยงัท่าเรือ 
ทางบริษัทจะลากตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานไปยงัท่าเรือ
คลองเตยหรือท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือส่งให้กับเอเย่นต์เรือ
บางคร้ังในการขนส่งสินคา้ทางบริษทัจะตอ้งลากตูสิ้นคา้มาไว้
ท่ีลานจัดเก็บตู้ก่อนท่ีจะส่งออกไป  ยงัท่าเรือคลองเตยหรือ
ท่าเรือแหลมฉบงัได้เพราะตูท่ี้บรรจุสินค้านั้ นจะตอ้งมีสินค้า
บรรจุเต็มตูถ้า้ไม่เต็มตูท้างบริษทัเรือจะรอลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้มาบรรจุเพ่ิมให้เต็มตู ้จึงจะน าส่งออกไปยงัสถานท่ี
ท่ีติดต่อไว ้จากความส าคญัของการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทน
เนอร์ ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมและมีผูม้าใช้บริการขนส่งสินค้า
ดว้ยตู้คอนเทนเนอร์กนัเป็นจ านวนมาก  โดยผลท่ีได้จากการ
วิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการขนส่งสินคา้ด้วยตูค้อนเทนเนอร์ของบริษัท เอกชัย
คอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
ขน ส่ งสินค้าด้วย ตู้คอน เทน เนอ ร์ ภายในประ เทศและ
ต่างประเทศ ท าให้ทราบขอ้มูลการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทน
เนอร์ การขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์เป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การจดัการโลจิสติกส์ ก่อนท าวิจยัผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจขอ้มูล
ในการวิจยัเบ้ืองตน้ พบว่าลูกคา้เลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ย
ตูค้อนเทนเนอร์ของ บริษัท เอกชยัคอนเทนเอนร์เทอร์มินอล 
จ ากดั มีจ  านวนมากจึงท าให้ดิฉนัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินค้าดว้ยตู้คอน
เทนเนอร์ : กรณี บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั     
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ของลูกคา้ บริษทั เอกชยัคอน
เทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั  

2. ศึกษาข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้
คอนเทนเนอร์ของ บริษัทเอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล 
จ ากดั จ  าแนกตามลกัษณะประชากร 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ของลูกคา้ บริษทั เอก
ชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 

 2.  ท าให้ทราบถึงระบบการจดัการโลจิสติกส์ในดา้นการ
ขนส่งสินค้าดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ของ บริษทั เอกชัยคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 

  3. น าไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั 

  4. น าผลวิจัยท่ีได้มาเพ่ิมองค์ความรู้ทางดา้นการจัดการ   
โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการให้บริการการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อน
เทนเนอร์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาเร่ืองน้ี    
ต่อไปในอนาคต 

สมมตฐิานของการวจิัย 

  1. ผูใ้ชบ้ริการท่ีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั 
 2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั 
 3. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์
แตกต่างกนั 
   4. ประเภทของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั 
 5. ปริมาณสินคา้เฉล่ียส่งต่อคร้ังแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั  

  6. ความถ่ีในการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ต่อเดือนแตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์
แตกต่างกนั  
 
 วธิีการด าเนินงานวจิัยขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้
ดงัต่อไปน้ี   

1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     1.1 ประชากรท่ีศึกษา คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่ง
สินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั 

      1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้
ขนส่งสินค้าดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ของ บริษทั เอกชัยคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล จ ากดั ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 60 บริษทั 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยั ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทน
เนอร์ ตามแนวทฤษฎีการจดัการขนส่ง ทฤษฎีเก่ียวกบับริการ 
และทฤษฎีการตดัสินใจ   

  3. ขอบเขตของตัวแปรท่ีวิจัย ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ีประกอบดว้ยตวั แปรตน้และตวัแปรตาม 

              3.1 ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประเภทของลูกค้า ประเภทของสินค้าท่ีส่ง 
ปริมาณสินคา้ท่ีส่งเฉล่ียต่อคร้ัง ความถ่ีในการใชบ้ริการขนส่ง
สินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์/ต่อเดือน สัดส่วนการใช้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั กบับริษทัอ่ืนๆ 

             3.2  ตัวแปรตาม  คือ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์  :  กรณี บริษทั 
เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั  เส้นทางในการขนส่ง
ความรวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภัยในการขนส่ง  
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อตัราค่าบริการขนส่งตู้สินค้าภายในประเทศ สถานท่ีจดัเก็บ
สินคา้ระหว่างการขนส่ง  การทราบขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการ
ขนส่ง  
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  ประกอบด้วยแบบสอบถาม        
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
        ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา 
        ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลของบริษทัลูกค้า ประกอบดว้ย ประเภท
ของลูกคา้ ประเภทของสินคา้ท่ีส่ง ปริมาณสินคา้ท่ีส่งโดยเฉล่ีย
ต่อคร้ัง ความถ่ีในการใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทน
เนอร์/ต่อเดือน นอกจาการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทน
เนอร์ของบริษัท เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั แล้ว
ท่านยงัใชบ้ริการของบริษทัใดอีกหรือไม่เพียงใด 
       ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่ง
สินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ของ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั  
       ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการ 
          

สรุปผลการวจิัย 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคค 
    1.1 เพศ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 
ชาย  34  56.67 
หญิง 26     43.33 
รวม 60 100.00 

     
    1.2 อาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 
อายนุอ้ยกว่า 25 ปี 5 8.33 

25-35 ปี 16 26.67 
 36-45 ปี 19 31.67 
46-55 ปี 17 28.33 

 55 ปีข้ึนไป 3 5.00 
รวม 60 100 

 

     

 1.3 ระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 21 35.00 

ปริญญาตรี 32 53.33 
ปริญญาโท 4 6.67 
ปริญญาเอก 3 5.00 

รวม 60 100.00 
 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลของบริษทั 
    2.1 ประเภทของลูกคา้ 

ข้อมูลของบริษัท
ลูกค้า 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 3 5.00 
บริษทัจ ากดั 54 90.00 

บริษทั (มหาชน) 3 5.00 
รวม 60 100.00 

 

   2.2 ประเภทสินคา้ท่ีส่ง 
ประเภท จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

เส้ือผา้ส าเร็จรูป 22 36.67 
อาหารแช่แข็ง 14 23.33 
อาหารกระป๋อง 10 16.67 
เคร่ืองหนงั 7 11.67 
สินคา้เกษตร/ผลไม ้ 7 11.67 
สินคา้ประเภทอ่ืนๆ 6 10.00 

รวม 60 100.00 
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2.3 ปริมาณสินคา้ท่ีส่งโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
ปริมาณการส่ง จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

ตั้งแต่ 5,001 กิโลกรัม
ข้ึนไป/คร้ัง 

26 43.33 

ตั้งแต่ 4,001-5,000 
กิโลกรัม/คร้ัง 

13 21.67 

ตั้งแต่ 3,001-4,000 
กิโลกรัม/คร้ัง 

10 16.67 

ตั้งแต่ 2,001-3,000 
กิโลกรัม/คร้ัง 

7 11.67 

ตั้งแต่ 1,001-2,000 
กิโลกรัม/คร้ัง 

4 6.67 

รวม 60 100.00 
2.4 ความถ่ีในการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์/  
         เดือน 

จ านวนคร้ัง จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 
4 คร้ัง/เดือน 21 35.00 
2 คร้ัง/เดือน 19 31.67 
3 คร้ัง/เดือน 13 21.67 
1 คร้ัง/เดือน 7 11.67 

รวม 60 100.00 
 2.5 การให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทั  
        เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 

การใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ใชบ้ริการของบริษทัอ่ืนดว้ยในแต่
ใชน้อ้ยกว่าการใชบ้ริการของ
บริษทัเอกชยัฯ 

16 26.67 

ใชบ้ริการของบริษทัอ่ืนดว้ย โดย
ใชม้ากกว่าการใชบ้ริการของ
บริษทัเอกชยัฯ 

15 25.00 

ไม่ไดใ้ชบ้ริการของบริษทัอ่ืนเลย 15 25.00 
ใชบ้ริการของบริษทัอ่ืนดว้ยใน
สัดส่วนเท่ากบัการใชบ้ริการของ
บริษทัเอกชยัฯ 

14 23.33 

รวม 60 100.00 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ย
ตูค้อนเทนเทนอร์ : กรณีศึกษา บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั 

 การใช้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ความปลอดภยัในการขนส่ง  3.85 
ความเร็วในการใชบ้ริการ 3.85 
เส้นทางในการขนส่ง 3.83 
สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ระหว่างการขนส่ง 3.77 
อตัราค่าบริการขนส่งตูสิ้นคา้
ภายในประเทศ 

3.68 

ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการ
ขนส่งของบริษทัเอกชยัฯ   

2.92 

ผลรวม 3.65 

 
อภปิรายผลการวจิัย 

การวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ : กรณี บริษทั เอกชยัคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล จ ากดั มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล   
ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นเส้นทางในการขนส่ง พบว่า ขอ้ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมากได้แก่  ข้อการ
ให้บริการมีการเช่ือมโยงกบัสายเดินเรือต่างๆ รองลงมา ไดแ้ก่       
ขอ้เส้นทางการขนส่งสินคา้เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ [1] ท่ีกล่าวว่า การขนส่งสินคา้ทาง
ทะเล เป็นการขนส่งท่ีไดรั้บการนิยม เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีถูก
ท่ีสุดสามารถขนส่งสินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ จึงท าให้มีตน้ทุน
ด้านเช้ือเพลิงประมาณ 1 ลิตร ขนส่งสินค้าได้ประมาณ  217 
เมตริกตนั ซ่ึงจดัเป็นประเภทการขนส่ง ซ่ึงมีตน้ทุนท่ีต ่าสุด  

ปัจจยัดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้มี
ความตรงเวลาในการขนถ่ายสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั [2]    
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคัดเลือกผูป้ระกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุก  พบว่าผู ้บ ริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยการ
ให้บริการดา้นความสามารถในการจดัส่งถึงท่ี ตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด (On Time Delivery) มากท่ีสุด 
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ปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง พบว่า ขอ้ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ ข้อมี
ความมัน่ใจว่าสินคา้จะไม่สูญหายระหว่างรอการขนส่งและ     
รองรับ รองลงมา ได้แก่ ข้อสถานท่ีเก็บรักษาสินค้ามีความ
ปลอดภยั สอดคล้องกบังานวิจยั ฐิติมา [2]  เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการคดัเลือกผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุก พบว่าดา้น
การดูแลรักษาสินคา้มิให้เกิดความเสียหาย/สูญหายในระหว่าง
การจดัส่งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัน้ี
เป็นอันดับท่ี 4 ผลเสียจากการเกิดความเสียหาย /สูญหายใน
ระหว่างการจดัส่งจะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีทั้งต่อผูจ้ดัส่ง
และเจา้ของสินค้าเอง อีกทั้งยงัเป็นการเสียเวลาและค่าใชจ่้าย
โดยไม่จ าเป็นอีกดว้ย  

 
ปัจจยัดา้นอตัราค่าบริการขนส่งตูสิ้นคา้ภายใน ประเทศ 

พบว่า ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่  ข้อ ค่ าบริการขนส่งสินค้าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน 
รองลงมา ได้แก่ ข้อค่าระวางเก็บก่อนล่วงหน้าอยู่ในอัตราท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวิจยั [3]  เร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์  ดา้นท่ีมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากมี  5 ดา้น เรียงค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ดา้น 
คือ ด้านการบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา 
ส่วนอีก 2 ดา้น มีความพึงในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบั คือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  และผู ้
บริการมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก  และมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละดา้น คือ อตัราค่าขนส่งเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บการยอมรับ ความสะดวกใน
ดา้นสถานท่ีรับส่งสินคา้     

ปัจจัยด้านสถานท่ีจัดเก็บสินค้าระหว่างการขนส่ง 
พบว่า ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่  ข้อบริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล  จ ากัด มี
เจา้หน้าท่ีดูแลสินคา้ตลอด 24 ชัว่โมง รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้เม่ือ
ลูกคา้มาขอรับสินคา้ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล 
จ ากดั ส่งมอบสินคา้ให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว สอดคลอ้ง
กบังานวิจยั [4]  เร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้
ในภาคอีสานของ บริษัท ทิพยว์ารี จ ากัด สาขาขอนแก่น ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายน ้ าด่ืมทัว่ภาคอีสาน พบว่า การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัว่ถึงและทนัต่อ
ความตอ้งการทางบริษัทจึงจ าเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้กระจายอยู่
ทัว่ทั้งภาคฯ ท าให้ตอ้งมีการขนส่งสินคา้จากโรงงานผลิตไปยงั
คลังสินค้าแต่ละคลัง  ดังนั้ น  ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าต้อง
พฒันาการขนส่งสินค้าในภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน คือ ต้องสามารถขนส่งสินค้าได้ทันเพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการขายเพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา้ 
โดยอาศยักลยุทธ์ทางด้านปฏิบติั  การช่วยในการบริหารงาน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ปัจจัยด้านแหล่งท่ีทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการ
ขนส่งของ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล  จ ากัด 
พบว่า ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่  ข้อ  Internet ส่วนข้อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ข้อนิตยสารหรือแผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์ และระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ขอ้หนงัสือพิมพห์รือส่ือ
อ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจยั [5]  เร่ือง การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
เพ่ืองานโฆษณาประชาสัมพนัธ์และดา้นการตลาดขององค์กร
ธุรกิจ พบว่า บริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายเป็นตวักลางในการท า
ให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ  ได้ท  าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
และดา้นการตลาดให้โดยท่ีบริษทั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายเป็นผูท่ี้
มีบทบาทในฐานะท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือน าข้อข่าวสารของกลุ่มลูกค้าออกสู่สายตาสาธารณะชน 
และผูท่ี้เป็นลูกคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายมีการเลือกใช้
บริการเห็นความส าคญัในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากบริษทั
ผูใ้ห้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือมวลชนท่ีสามาถ
เขา้ถึงผูช้นจ านวนมากนอกจากน้ีลูกคา้ของบริษัทผูใ้ห้บริการ
เครือข่าย ยงัมีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับสินค้าและบริการ
ให้กบัผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเห็นว่าอินเตอร์เน็ตมีศกัยภาพใน
การเปิดช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาด ซ่ึงเป็นทศันะจากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทน
เนอร์ของผู้วจิัย 

ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์ ต่อ
ผู ้ใช้บ ริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์  ซ่ึ งผู ้วิจัย มี
ขอ้เสนอแนะสรุปจากผลการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเส้นทางในการขนส่ง จะตอ้งเป็นไปตามความ
ตอ้งการของลูกค้าและเส้นทางในการขนส่งพนักงานขับรถ
สามารถรู้เส้นทาง เพ่ือท่ีลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาในการขนส่ง
สินคา้ 

2. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  ลูกค้าจะต้อง
ประทบัใจ ในการใช้บริการของ บริษทั เอกชัยคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั ในเร่ืองของความรวดเร็วในการส่งสินคา้ได ้ 
ทนัตามเวลาท่ีนดัหมายและสินคา้ท่ีส่งข้ึนเรือทนัเวลาไม่ตกเรือ
อยา่งแน่นอน 

 
3. ดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง  ทาง บริษทั เอกชยั

คอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั ตอ้งมีการจดัระบบในดา้นการ
ดูแลรักษาสินคา้ให้อยู่อย่างปลอดภยั ไม่ให้มีการถูกโจรกรรม
ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  

4. ดา้นอตัราค่าบริการขนส่งตูสิ้นคา้ภายในประเทศทาง 
บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั การจะปรับข้ึน
อตัราค่าบริการจะตอ้งดูเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทอ่ืนๆ  ดว้ย
เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่เสียลูกคา้ 

5. ดา้นสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ระหว่างการขนส่ง ในส่วน
ของสถานท่ีจะตอ้งมีการจดัเก็บอยา่งดีมีเจา้หนา้ท่ีดูแลตลอด 24 
ชั่วโมง ลูกค้าสามารถมารับสินค้าตามก าหนดเวลาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 

6. ดา้นแหล่งท่ีทราบขอ้มูลข่าวสารทางด้านการขนส่ง  
ทาง บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล  จ ากัด จะต้องมี
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง   Internet ให้มากข้ึนเพราะ
ลูกคา้บางรายยงัไม่ทราบขอ้มูลของการขนส่งสินคา้และจะตอ้ง
มีการลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพแ์ละส่ือต่างๆ เพ่ือท่ีลูกคา้จะ
ไดท้ราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง  
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บทคดัย่อ  
 มนุษยทุ์กคนในโลกไม่ว่าจะอยูท่ี่ส่วนใดของโลก
ก็ต้องการเล้ียงชีพ   เพ่ือด ารงชีวิต  นอกจากน้ีย ังเป็น
ตวัก าหนดฐานะและหน้าท่ีทางสังคมท าให้เกิดคุณค่าใน
ชีวิต  จึงเป็นท่ีมาของค าว่า  “คุณภาพชีวิตการท างาน” 
(Quality of Working Life) เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ท่ีสุด  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอ้งมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ  มีความมัน่คงทางสุขภาวะทางกายสุข ภาวะทาง
อารมณ์  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และ สุขภาวะทางสังคม  
การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  
จันทรโอชา ท่ีเข้ามาบริหารประเทศ บนวิสัยทัศน์ ท่ีว่า 
“มัน่คง มัง่คั่ง ย ัง่ยืน” เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เพ่ือการขับเค ล่ือนประเทศไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0  คือ 
ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ไทยในยุค 1.0.2.0 และ 3.0 
รายได้ประเทศยงัอยู่ในระดับปานกลาง ต้องรีบพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างประเทศ  จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคท่ีส่ี ให้
รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New 
Engines of Growth) มีรายได้สู ง  ภารกิจส าคัญ ในการ
ขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแกจ้ัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญและ

พฒันาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป  พร้อมกับสามารถรับมือ
กบัโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
เร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 
 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวิต  การขบัเคล่ือนประเทศไทย 
 
Abstract 
       Every man in the world, whether in any part of the 
world want to live and also determines And serves as a 
social to be valuable life is quality of working lifethis is 
the origin of the word. People are the most valuable 
resource. Having a good quality of life Be happy Body 
and Soul Stable physical health, emotional well-being. 
Health and spiritual Health, social. Economic 
development Or economic development model The 
government led by the Prime Minister. Gen. Prayut Chan-
O-Cha. Take government The vision of a "stable, 
prosperous, sustainable". So people have a better quality 
of lifeand Value–Based Economy of Thais. Access to the 
Thailand 4.0. In the past, economic development in 
Thailand since the 1.0, 2.0 and 3.0. Revenue remained
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moderate. Developing countries need to create economic. 
That the reason why The new code provides that "in 4.0" is 
the new economy (New Engines of Growth). The 
mission is to drive the reforms in order to adjust the 
orientation and the struggle to develop the country and 
improve the lives of prosperity together. With the ability to 
respond to new opportunities and threats.The substitution 
conversion quickly. Violence in the 21st Century. 
 
Keywords : Quality of Life Value-Based Economy 
 
1.บทน า 
ความส าคญัเก่ียวสุขภาพ 
            พระราชด ารัสตอนหน่ึงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (2541)  ต่อคณะจิตแพทย ์ณ . พระราชต าหนักภู
พิงค์ราชนิเวศน์ เม่ือ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2541 “ว่าสุขภาพจิต
สุขภาพกายน้ี มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งยิง่ พูดไดว้่า
สุขภาพจิตส าคญักว่าสุขภาพกายด้วยซ ้ า  เพราะว่าคนไหน
สุขภาพกายสมบรูณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟ่ันเฟือนไม่ไดเ้ร่ือง
นั้น ถา้ท าอะไรก็ยุง่กนัได ้กายท่ีแข็งแรงก็ 
ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมแต่อย่างใด ส่วนคนท่ี
สุขภาพกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า 
จิตใจดี ไม่มีความเครียด รู้จกัจิตใจตนเอง และรู้จกัปฏิบติัให้
ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโลกได้มาก ในท่ีสุดสุขภาพจิตท่ีดี ก็อาจจะพาซ่ึง
สุขภาพกายได้” [1] ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
สภาพการณ์ต่างๆไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและ
ต่อ เน่ื อง ทั้ ง เ ร่ือ งก ารเมื องเศรษฐกิจ  สั งคม ค่ านิ ยม 
วัฒนธรรม และความเจ ริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัตร 
(Dynamic) และน าพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบ
ใหม่ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทยเป็น
อย่างมาก ประชาชนต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ต้องการความมั่นคงทางสังคมต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองสูงข้ึนตลอดจนการแข่งขันกันเพ่ือชิงความ
ได้เปรียบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนการ
ประกอบธุรกิจการเมืองการปกครองตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร  ในระบบเศรษฐกิจสังคมยุค
ใหม่ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานขององคค์วามรู้นั้นจะ
เน้นสาระส าคัญ 4 ประการไดแ้ก่ (1) ศกัยภาพการแข่งขัน 
(2) เน้ือหาหรือตวัองคค์วามรู้ (3) เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารและ(4)ทรัพยากรมนุษย ์ดังนั้ นจึงเป็นต้องเร่ง
พัฒนาองค์กรของตนเองให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)[2]“ถา้หากประชาชนในประเทศใด
มีความสุขมีความอยู่เยน็เป็นสุขคือมีความเป็นอยู่ท่ีสบายก็
หมายความว่าประเทศนั้ นมีความมั่นคงภูมิภาคไหนมี
ประเทศท่ีมีความมั่นคงดีอย่างน้ี เป็น ภูมิภาคท่ีมีก าลัง
แข็งแรง”[3] 

2.สุขภาพ คือ ผลรวมภาวะความสุขของมนุษยทุ์กมิติทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
2.1 ภาวะความสุขในมิติทาง ร่างกายจะพิจารณาจาก
องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความทุพพลภาพ(Infirmity) 
2. ทรวดทรวง(Posture) 
3. ความเจ็บป่วย(Illness) 
4. บาดแผล(Wound) 
5. สมรรถภาพทางร่างกาย(Physical Fitness) 

ทั้งองค์ประกอบ 5 ดา้นวดัจากสมรรถภาพทางร่างกายเพียง
องค์ประกอบเดียวก็ยอมรับว่าบ่งบอกภาวะความสุขในมิติ
ทางร่างกาย  
      2.2 ภาวะความสุขในมิติทางอารมณ์ คือความรู้สึก
ตอบสนองส่ิงเร้าโดยฉบัพลนั อารมณ์มี 2 ดา้น คือ พึงพอใจ 
กับไม่พอใจ ในบุคคลเดียวก็อาจเกิดอารมณ์แตกต่างกัน
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์แวดลอ้ม  

     2.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตตามทรรศนะของ
นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งคุณภาพชีวิตของมนุษยอ์อกเป็น 4 ดา้น 

1. โครงสร้างทางร่างกาย รวมบุคลิกภาพ 
2.  จิต รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
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3.  สังคม สถานะทางสังคม รวมถึงการมีมนุษย- 
สัมพนัธ์ 
4. เศรษฐกิจ สถานะทางการเงิน รายไดท่ี้มัน่คง 

     2.4 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดงัต่อไปน้ี 

1.พฒันากาย เพ่ือมุ่งหวงัให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 
2.พฒันาอารมณ์ เพ่ือมุ่งให้มีการมองโลกในแง่ดี 
3.พฒันาทางสังคม เพ่ือมุ่งให้เป็นคนท่ีมีเกียรติ 
4.พฒันาทางความคิด เพ่ือมุ่งให้มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์
5.พฒันาทางจิตใจ เพ่ือมุ่งให้เป็นคนมีคุณค่า มีประโยชน์ 
6.พฒันาทางปัญญา เพ่ือมุ่งให้เป็นคนเฉลียวฉลาด 
7. พฒันาทางวินยั เพ่ือมุ่งหวงัให้เป็นคนมีระเบียบ วินยั 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลท่ี 9 เม่ือ10 

กนัยายน พ.ศ.2524ไดท้รงมีทรรศนะว่า “คนมีระเบียบวินัย
นั้นเป็นผูท่ี้มีความเขม้แข็ง เป็นผูท่ี้หวงัดีกบัตวัเอง เป็นผูท่ี้จะ
มีความส าเร็จในอนาคต” [4]   

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีดี ,มีนักวิชาการได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไวด้งัน้ี 
House and Cumming (1980) ได้เสนอลักษณะท่ีส าคัญ ท่ี
ประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work 
Life) ว่ามี 8 ดา้นคือ 
     1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  (Adequate and 
Fair Compensation) หรือรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน
หมายถึงการได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ
เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืนๆอยา่งเป็นธรรม 
      2) สภาพท างานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(Safe and Healthy Environment) หมายถึงการท่ีพนกังานได้
ปฏิบติังานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมไม่เส่ียงอันตราย
และสุขภาพ 
      3) การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of 
Human Capacities) หรือโอกาสพฒันาศกัยภาพหมายถึงการ
ท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถ 
      4) ความกา้วหน้า (Growth) หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบติังานมี
โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพและต าแหน่งอยา่งมัน่คง 

     5) สังคมสัมพันธ์  (Social Integration) หมายถึงการท่ี
ผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานได้รับการยอมรับ
และมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
    6) ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง
การมีความยติุธรรมในการบริหารงาน 
    7) ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึงภาวะท่ี
บุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วงปฏิบติังาน 
   8) การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม (Social Relevance) 
หมายถึงกิจกรรมความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน [5] 

3. คุณภาพชีวติการท างาน 

การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย ์เพราะการ
ท างานท าให้ชีวิตมีรายไดแ้ละเม่ือมีรายไดก้็สามารถน าไป
ซ้ือ อาหาร เคร่ืองใช้ตลอดปัจจัย4 ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต นอกจากน้ีการท างานยงัเป็นตัวก าหนดฐานะ 
หน้าท่ี ทางสังคม ท าให้เกิดคุณค่าในชีวิตของคน ในอดีต
นายมองมนุษยเ์ป็นวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้ นต่อมาคณะ
ผูบ้ริหารและบุคลากรภาครัฐหันมาใส่ใจต่อชีวิตการท างาน
ของพนักงานมากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของค าว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Quality ofWorking Life) เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคัญ  ดังนั้ นการท างานยงัเปิดโอกาสให้แสดงออกถึง
สติปัญญา ความคิดริเร่ิมอันน ามาสู่เกียรติยศ ช่ือเสียงและ
ความพึงพอใจในชีวิต[6] 

4. มนุษย์ไม่ใช่เคร่ืองจักร   

เน่ืองจากมนุษยมิ์ใช่เคร่ืองจกัรมีความรู้สึกนึกคิดมี
ความต้องการเป็นท่ียอมรับของสังคมมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและอยากมีส่วนร่วมการท่ีมนุษยต์อ้งท างานอยู่ใน
สภาพหรือบรรยากาศท่ีไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานก็จะท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายทอ้แทมี้อาการแปลก
แยก (Alienation) เช่นเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้อ านาจและ
ไร้ความหมายคิดว่ าความส าเร็จของงานมิใช่มาจาก
ความสามารถของตนเอง มีความรู้สึกเฉยเมย ซ่ึงเป็น
ความรู้สึกเบ่ือหน่าย ในการท่ีตอ้งงท างานซ ้ าซากอยู่ทุกวนั
หรือตอ้งทนอยูส่ภาพท่ีท างานท่ีตอ้งทนท างานอยูทุ่กวนัโดย
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ท่ีตนเองไม่พึงพอใจแยกตวัออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ต่างๆในองค์การซ่ึงน าไปสู่การท าลายและจะเป็นอนัตราย
ต่อตัวผูท้  างานเองและต่อองค์การกล่าวคือการท่ีมนุษย์มี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีไม่ดีผลกระทบท่ีตามมาคือการ
ขาดความพึงพอใจในการท างานมีการหยุดงานบ่อย
สุขภาพจิตไม่ดีเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงมี
การลาออกจากงานเพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อองค์การท าให้ผลิต
ภาพขอองค์การลดลงสินคา้และบริการท่ีผลิตไดมี้คุณภาพ
ไม่ไดม้าตรฐาน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนนายจา้งอาจประสบ
กบัปัญหาการ ขาดทุนส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และในท่ีสุดผลกระทบก็จะตกแก่คนในสังคมส่วนรวม
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานจึงเกิดข้ึน
ภายใตค้วามคิดท่ีว่า “มนุษยมิ์ใช่เคร่ืองจกัร” [7] 

5. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
(Quality of Work Life) 

5.1 ทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั้ น  (Maslow’s 
hierarchy of Needs) เป็นนักทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยโ์ดยAbrahamMaslow เป็นนัก
ทฤษฎีการจูงใจมองความต้องการของมนุษยเ์ป็นล าดับขั้น
จากต ่าสุดไปหาสูงสุดดงัน้ี 

 
1. ความตอ้งการของร่างกาย (physiological needs) 

เป็นความจ าเป็นในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยูร่อด  
2. ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั  

(Security or safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระ
อนัตรายทางกายและความกลวัจากการสูญเสีย 
        3.ความตอ้งการการยอมรับ หรือความผกูผนั หรือความ
ต้องการทางด้านสังคม (Affiliation or acceptance needs)
เน่ืองจากบุคคลอยูใ่นสังคมจึงตอ้งการการยอมรับจากบุคคล
อ่ืน 
        4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem needs)เม่ือบุคคล
ไดก้ารตอบสนองความตอ้งการการยอมรับแลว้ จะตอ้งการ
การยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการน้ีเป็นการพึงพอใจใน
อ าน าจ  (power)ค ว าม ภ าค ภู มิ ใจ  (prestige)ส ถ าน ะ
(status)และความเช่ือมัน่ในตวัเอง (self-confidence) 

       5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (need for self-
actualization)มาสโลวค์  านึงว่าความตอ้งการในระดบัสูงสุด
เป็นความปรารถนาท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จ[8] 

 
 
  ภาพที ่1 ทฤษฎคีวามต้องการเป็นล าดับขั้น (Maslow’s 
hierarchy of Needs)ท่ีมา: หนงัสือการจดัการสมยัใหม่2556 
 
 

 5.2   ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Edward Lawler and 
Lyman Porterให้ความส าคญักบัการคาดหวงัในรางวลัท่ี
พนกังานไดรั้บและความเป็นไปไดพ้ยายามให้บรรลุทั้ง
รางวลัภายในและรางวลัภายนอกให้เกิดความพึงพอใจใน
กระบวนการสุดทา้ยและความคาดหวงัในรางวลัเป็น
กระบวนการแรก (9) 

 
ภาพที ่2 ทฤษฎคีวามคาดหวงัEdward Lawlerand Lyman 
Porter[ที่มา : ภาพทฤษฎีแรงจูงใจของ Porter-Lawler การจดัการ
สมยัใหม่,2556] 
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6. การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการ 
ปฏิรูปขนาดใหญ่ในคร้ังเดียวคือในรัชสมยัรัชกาลท่ี5 
ได้ระดับหน่ึงเราก็ต้องเผชิญกับกับดักประเทศระดับปาน
กลาง ประเทศเต็มไปด้วยความเหล่ือมล ้ า ทุจริตคอรัปชั่น 
ก าลงัเผชิญกบัความขดัแยง้ท่ีรุนแรง 
        6.1  ขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม 
ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศท่ีล้าหลัง และเป็นรัฐท่ี
ล้มเหลวในท่ีสุด ถ้าเราผนึกก าลังกันทุกภาคส่วน  จะ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง จะกลายเป็นประเทศ มัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยนื เป้าหมายประเทศ คือ การพฒันาประเทศ จ าเป็นท่ี
จะตอ้งมี วิสัยทศัน์ เพ่ือก าหนดทิศทางประเทศให้สอดคลอ้ง
โดยยดึหลกั “ผลประโยชน์ชาติ”  ในการเปล่ียนผา่นสู่ระบบ
เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล 
 

 
ภาพที ่3 โมเดลประเทศไทย[10] 

กลไกลขับเคล่ือนความมัง่คั่งประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอดโมเดลประเทศไทย1.0เน้น
เกษตรกรรมและการขับเคล่ือนไปสู่โมเดลท่ี2.0ท่ีเน้น
อุ ต ส าห ก ร รม เบ าแล ะโม เด ลป ระ เท ศ ไท ย3 .0 ท่ี เน้ น
อุตสาหกรรมตามล าดบัในศตวรรษท่ี21 ตอ้งเปล่ียนผ่านสู่
การเป็นโมเดลประเทศไทย4.0เพ่ือพัฒนาประเทศก้าวสู่
“ประสิทธิภาพ”เป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือนดว้ย “นวตักรรม” 
             6.2  ไทยแลนด์4.0ป้ัมเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม -
เทคโนโลย ี

การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจากเวอร์ชัน่3.0 เป็น
เวอร์ชัน่4.0หรือจากประเทศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการผลิตเชิง 
อุตสาหกรรมหนกัไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม เพ่ือหนีกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางท่ีไทย
ติดอยูเ่ป็นเวลานานแลว้หัวใจส าคญัของประเทศไทยในยคุ 
4.0 คือ การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-
Based Economy” หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม
[11] 
       6.3 สร้างการเปลีย่นแปลงประเทศ   
 ปัจจุบนัเรายงัติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท า
มากไดน้้อย”เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น “ท าน้อยไดม้าก” 
นัน่หมายถึงการขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งนอ้ย
ใน3 มิติส าคญัคือ 

1.เปล่ียนจากการผลิตสินคา้เป็น “โภคภณัฑ์” ไปสู่
สินคา้เชิง “นวตักรรม”  

2.เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรม เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การ
เนน้ภาคบริการมากข้ึน 

       6.4  การเปลีย่นผ่านองค์ประกอบทีส่ าคญัคือ 

 1.เปล่ียนจากการเกษตรกรดั้ ง เดิม(Traditional 
Farming)ไปสู่เกษตรสมัยใหม่(Smart Farming)เกษตรกร
เป็นผูป้ระกอบการ(Entrepreneur)ตอ้งรวยข้ึน 
 2.เปล่ียนจาก(TraditionalSMES)ซ่ึงรัฐต้องคอย
ดูแลไปสู่การเป็น(SmartEnterprises)หรือ Startups ศกัยภาพ
สูง 
 3.เปล่ียนจาก(TraditionalService)มูลค่าค่อนขา้งต ่า 
ไปสู่High Value Services 
 4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมี 
ทกัษะ ความรู้ ความช านาญ[12] 

7.  สรุปว่า 

 เม่ือประเทศไทยเขา้สู่ศตวรรษท่ี21 เขา้สู่การพฒันา
เศรษฐกิจประเทศ น่าจะเป็นหนทางท่ีจะท าให้คนไทยหลุด
พน้จากความยากจน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดย
ประชาชนต้องร่วมมือกับภาครัฐและให้ความอิสระอย่าง
พอเพียงน าพาประเทศกา้วไปขา้งหนา้โดยรัฐบาลตอ้งด าเนิน
ตามแผนสภาปฏิรูปแห่งชาติ สู่ประเทศไทย4.0  “มั่นคง     
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มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” โดยยดึหลกัผลประโยชน์ชาติ เม่ือเราเป็น
ประเทศไทย 4.0 แล้ว เราสามารถรับมือกับกระแสโดย
ประชาชนตอ้งร่วมมือกับภาครัฐโดยให้ความอิสระด าเนิน  
ตามแผนเพ่ือปฏิรูปประเทศ  โดยยึดหลักผลประโยชน์
ประเทศ  เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัองค์การมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมในระดับโลก 
องค์การท่ีต้องการอยู่รอดจ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การ
เปล่ียนแปลงองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
องคก์าร องคก์ารระดบัโลกส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายของ
แรงงานซ่ึงท าให้องค์การต้องเผชิญกับปัญหาท่ีส าคัญสาม 
ประการคือ ปัญหาความหลากหลายด้านอายุ ปัญหาความ
หลากหลายดา้นเพศ และปัญหาความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ
และชาติพนัธุ์ ประเด็นปัญหาความหลากหลายด้านอายุท่ีมกั
พบคือความขัดแยง้ระหว่างยุคสมัยโดยเฉพาะกรณีความ
ขัด แ ย ้ง ร ะห ว่ า งค น  Generation X กับ ค น  Generation Y 
ประเด็นปัญหาความหลากหลายด้านเพศท่ีมักพบคือการ
แบ่งแยกทางเพศโดยเฉพาะกรณีเพดานแก้ว ประเด็นปัญหา
ความหลากหลายด้านเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ท่ีมกัพบคือการ
แบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติพนัธุ์โดยเฉพาะกรณีการกีดกัน
คนเช้ือชาติและชาติพันธุ์อ่ืนท่ีเป็นคนกลุ่มน้อยในองค์การ 
ผูเ้ขียนต้องการแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์การ จึง
ศึกษ าและวิ เคราะห์ กรณี ต่ างๆของการน ากลยุทธ์ก าร
เปล่ียนแปลงมาปรับใช้ในองค์การท่ีมีความหลากหลายของ
แรงงาน และพบว่ากลยทุธ์การเปล่ียนแปลงสองกลยทุธ์ คือ  
กลยทุธ์ระบบพ่ีเล้ียง และกลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของ
องค์การเพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและส ร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั   

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา  กลยุทธ์ก ารเป ล่ี ยนแปลง  ความ
หลากหลายของแรงงาน  
 
 

Abstract 
 At present organization are rapidly change because 
of pressures of the global environment. Organization which 
want to survive need to develop change management 
strategies that fit in with the context of organization. Most 
global organization has workforce diversity cause them to 
face three important problems, age diversity, sexual diversity 
and racial and ethnic diversity. Frequent issue we found in 
age diversity is generational conflict, especially conflict 
between Generation X and Generation Y. Frequent issue we 
found in sexual diversity is sex discrimination, especially 
glass ceiling cases. Frequent issue we found in racial and 
ethnic diversity is racial and ethnic discrimination, especially 
discriminate the minorities cases. The author wanted to solve 
these issues, thus studied and analyzed various cases of 
adapting change management strategies for workforce 
diversity in organizations. The author found two changes 
management strategies, mentoring system strategy and 
participative management strategy, are appropriate for adapt 
in organization. The purposes are for achieving objectives 
and gaining a competitive advantage.      
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1. บทน า 
 องค์การในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องเผชิญกับการ
เป ล่ี ยนแปลงอย่างต่ อ เน่ื อ ง ซ่ึ ง เกิด จากแรงกดดัน จาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
องค์การจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสม ปัจจุบันองค์การระดับโลกจะมีลักษณะความ
หลากหลายของแรงงานสูงซ่ึงมกัก่อให้เกิดปัญหา โดยปัญหา
ของความหลากหลายของแรงงานท่ีพบมากคือปัญหาความ
หลากหลายด้านอายุ ปัญหาความหลากหลายด้านเพศและ
ปัญหาความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ องค์การท่ี
บรรลุประสิทธิผลจะเป็นองค์การท่ีน ากลยทุธ์การเปล่ียนแปลง
ในองค์การมาใช้แกปั้ญหาพนักงานท่ีมีความหลากหลายด้าน
อายุ ความหลากหลายดา้นเพศและความหลากหลายด้านเช้ือ
ชาติและชาติพนัธุ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

2. ความหลากหลายของแรงงาน 
 Williams [5] ให้ความหมายของความหลากหลาย
ของแรงงานว่าหมายถึงความหลากหลายของประชากร 
วฒันธรรม และความแตกต่างส่วนบุคคลของพนกังานท่ีท างาน
ในองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีให้โดย Robbins and 
Coulter [7] ท่ีอธิบายว่าความหลากหลายของแรงงานหมายถึง
คนในองค์การมีลกัษณะต่างๆ ทั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
ส่วน Jones and George [6] ให้ความหมายว่าเป็นความแตกต่าง
ระหว่างพนกังานในองคก์ารในดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติ ชาติพนัธุ์ 
ลกัษณะทางกายภาพ ความสามารถในการท างานหรือความ
พิก าร ศาสนา รส นิ ยมทางเพศ ภู มิหลังทางการศึกษ า 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ความหลากหลายของ
แรงงานเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพของ
องค์การในปัจจุบนั [8] โดยความหลากหลายของแรงงานแบ่ง
ออกเป็นสองระดบั คือ ระดบัผิวหน้า (surface-level diversity) 
เป็นความหลากหลายท่ีสั งเกต เห็นได้ง่ าย  ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้และง่ายต่อการวดั เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติและ
ชาติพนัธุ์ ฯลฯ และระดบัลึก (deep-level diversity) เป็นความ

แตกต่างท่ีแสดงออกมาผ่านทางวจัภาษาและอวจันภาษาทั้งใน
รูปแบบของพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด เช่น บุคลิกภาพ 
ทศันคติ ความเช่ือและค่านิยม ฯลฯ สามารถถูกเปล่ียนแปลงได้
[2] [6] [7] การจัดการความหลากหลายทั้ งสองระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพจะก่อให้ เกิดการบูรณาการทางสังคม (social 
integration) หมายถึง สมาชิกของกลุ่มได้รับการดึงดูดเชิง
จิตวิทยาให้มาท างาน ร่วมกัน เพ่ือให้ งานบรรลุผลส าเ ร็จ 
องค์การข้ามชาติจ านวนมากต่างเล็ งเห็นว่ าใน ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากจึงตอ้งมีนโยบายในการ
สรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไว้ใน
องค์การ องค์การจะต้องสามารถดึงดูดและรักษาลูกจ้างท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานให้อยู่ในองค์การได้นานท่ีสุดเพ่ือเพ่ิม
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ถ้า
องค์การมีข้อจ ากดัต่างๆ เช่นไม่รับคนท่ีมีเช้ือชาติ วฒันธรรม 
ศาสนา หรือความเช่ือท่ีแตกต่าง กันแล้ว จะเป็นการสร้าง
ขอ้จ ากดัให้องค์การมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถน้อยลง 
[4] [12] ความหลากหลายของแรงงานมกัท าให้องค์การต้อง
เผชิญปัญหาท่ีส าคญัสามประการ คือ ปัญหา ความหลากหลาย
ด้านอายุ ปัญหาความหลากหลายด้านเพศ และปัญหาความ
หลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ 
 
2.1 ปัญหาความหลากหลายด้านอายุ 
 อายุ เป็นปัญหาหลักของทุกองค์ก ารเน่ืองจาก
พนักงานท่ีมีช่วงวยัท่ีแตกต่างกนัจะท าให้การแสดงออก การ
แสดงความคิดเห็น และลักษณะการท างานแตกต่างกนั [10] 
ดงันั้นประเด็นปัญหาความหลากหลายดา้นอายุท่ีมกัพบในทุก
องค์ก ารคือ  ความขัดแย ้งระหว่างยุคสมัย  (generational 
conflict) ซ่ึงเกิดจากในองค์การมีพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ในปัจจุบันองค์การจะประกอบด้วยคนสามรุ่น ได้แก่ Baby 
Boomer, Generation X แ ล ะ  Generation Y ค น รุ่ น  Baby 
Boomer จะเป็นคนท่ีทุ่มเทท างาน เคารพกรระเบียบในองคก์าร 
มีความอดทนสูงมาก คน Generation X จะไม่เคร่งครัดในการ
ท างานมากเท่าคนรุ่น Baby Boomer แต่จะให้ความส าคัญกับ
งานและครอบครัวอย่างเท่าเทียมกนั ส่วนคน Generation Y จะ
เป็นรุ่นท่ีมีความขัดแยง้กับคนรุ่นอ่ืนๆ มากท่ีสุดเน่ืองจากมี
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ความกลา้แสดงออก มัน่ใจในตนเองสูง ท าตามใจตนเอง ไม่
ชอบให้ผูอ่ื้นบงัคับ ธรรมชาติของคนรุ่นน้ีพอสรุปได้ว่า เป็น
คนท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในเวลาอนัรวดเร็ว ตอ้งการให้
คนรุ่นอ่ืนๆรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา และตอ้งการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเร่ืองงานกับเร่ืองชีวิตส่วนตัว [9]  คน 
Generation Y จึงมักขัดแยง้กับคน Generation X ซ่ึงมักเป็น
ผูบ้งัคับบญัชาในเร่ืองแนวทางการท างาน โดยจะมองว่าคน 
Generation X เป็นคนหัวโบราณและยึดติดในกรอบและแนว
ทางการท างานแบบเดิมมากจนเกินไป ชอบบงัคบัและสั่งการ
ตลอดเวลา รวมทั้ งไม่ช านาญด้าน เทคโนโลยี  ส่ วนคน 
Generation X ก็จะมองว่าคน Generation Y เป็นคนท่ีหัวร้ัน 
กา้วร้าว ไม่เคารพผูใ้หญ่ มัน่ใจในตนเองแบบผิดๆ รักความ
สบาย จึงท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างคน Generation X และคน
Generation Y ไม่ค่อยราบร่ืนนักและท างานร่วมกนัเป็นทีมได้
ยาก             
 
2.2 ปัญหาความหลากหลายด้านเพศ  
 ประเด็นปัญหาความหลากหลายดา้นเพศท่ีมกัพบใน
ทุกองค์การคือ การแบ่งแยกทางเพศ (sex discrimination) คือ
การปฏิบติัต่อพนักงานชายและหญิงแตกต่างกนั โดยเฉพาะใน
กรณีของเพดานแก้ว (glass ceiling) เป็นตัวอย่างของการ
แบ่งแยกทางเพศและการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ 
เพดานแกว้หมายถึง อุปสรรคท่ีมองไม่เห็นซ่ึงขวางกั้นผูห้ญิง
และคนกลุ่มน้อยในองค์การจากการก้าวข้ึนไปสู่ต าแหน่ง
ระดบัสูงในองค์การ [5] [6] [7] ค  าน้ีถูกใชค้ร้ังแรกในบทความ
ของ Wall Street Journal สาเหตุของการเกิดเพดานแกว้อาจเกิด
จากอคติท่ีมีต่อผูห้ญิง ความคิดชายเป็นใหญ่ การขาดการสอน
งานให้ผูห้ญิงอยา่งเพียงพอ ฯลฯ เพดานแกว้เป็นสาเหตุส าคญัท่ี
ท าให้ผูห้ญิงจ านวนมากลาออกจากองค์การและตั้ งธุรกิจของ
ตนเอง โดยผูห้ญิงร้อยละ 80 กล่าวว่าพวกเธอออกจากองค์การ
เพราะเพดานแกว้จ ากดัโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพของพวก
เธอ นอกจากน้ีผูบ้ริหารเพศหญิงมากกว่าร้อยละ 90 เช่ือว่า
เพดานแกว้ท าร้ายอาชีพของพวกเธอ [5] Catalyst ไดศึ้กษาวิจยั
และพบว่าองคก์ารท่ีมีสัดส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นเพศหญิง
ในจ านวนท่ีมากกว่าจะมีผลการด าเนินงานทางการเงินดีกว่า

องค์การท่ีมีสัดส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นเพศหญิงในจ านวน
ท่ีน้อยกว่าอยา่งมีนยัส าคญั [6] ดงันั้น Robbins and Coulter [7] 
เสนอว่าถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าลายเพดานแกว้ของพนักงานทุกคน
เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการท างานในสายอาชีพ
ท่ีตนถนดัและสามารถใชท้กัษะ ความรู้ความสามารถของพวก
เขาไดอ้ย่างเต็มท่ี ส่งผลให้สามารถเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพได้
ไกลท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาตอ้งการไป    
 

2.3 ปัญหาความหลากหลายด้านเช้ือชาตแิละชาตพิันธ์ุ 
 ประเด็นปัญหาความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติ
พนัธุ์ท่ีมกัพบในทุกองค์การคือ การแบ่งแยกทางเช้ือชาติและ
ชาติพนัธุ์ (racial and ethnic discrimination) เช้ือชาติ (race) คือ
ลกัษณะทางชีวภาพของบุคคลซ่ึงสังเกตไดช้ดัเจนจากรูปพรรณ 
สีผิว เส้นผม และดวงตา ส่วนชาติพนัธุ์ (ethnicity, ethnos) คือ
การท่ีบุคคลสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน มี
ลกัษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เช้ือชาติ) เหมือนกนั จึงมี
ความรู้สึกผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน [11] ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถึงแมว้่าปัญหาการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติ
พนัธุ์จะลดน้อยลง ดังจะเห็นได้จากคนเช้ือสายแอฟริกัน – 
อเมริกนั หรือฮิสแปนิกมีโอกาสท างานในต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการได ้แต่คนเช้ือชาติอ่ืนๆ อาทิ คนผิวด าและคนเอเชียท่ี
ไดท้  างานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงยงัมีจ  านวนนอ้ย ซ่ึงเกิด
จากปัจจยัต่างๆ เช่น การเสนองานระดบัล่างให้กบัคนเช้ือชาติ
อ่ืนในขณะท่ีคนผวิขาวจะไดรั้บการเสนองานในระดบัท่ีสูงกว่า
งานท่ีสมัคร รวมทั้งจากการศึกษาวิจัยต่างๆพบว่าองค์การมี
แนวโนม้ท่ีจะรับผูช้ายผิวขาวเขา้ท างานมากกว่าผูช้ายผิวด า [5] 
ในกรณีของประเทศไทยบางองค์การยงันิยมรับพนักงานคน
ไทยมากกว่าพนกังานต่างชาติเน่ืองจากเหตุผลส าคญัคือส่ือสาร
ได้เขา้ใจมากกว่า มีวฒันธรรมร่วมกนัท าให้ท  างานร่วมกนัได้
ง่าย ถา้รับพนักงานต่างชาติจะตอ้งใช้เวลาในการปรับตวันาน 
และเน่ืองจากการมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันจึงอาจท าให้เกิด
ความขัดแยง้ในการท างานได้ง่าย เป็นกรณีตัวอย่างของ
องค์การแบบไทยๆท่ีแบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติพันธุ์ ซ่ึง
แสดงออกมาในรูปแบบของการกีดกนัชาวต่างชาติทุกชาติ จึง
อาจกล่าวไดว้่า กระบวนการสรรหาว่าจา้งบุคลากรในองค์การ

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

599



 
 

ทุกประเทศยงัคงมีปัญหาการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติ
พนัธุ์   
 
3. การพัฒนากลยุทธ์การเปลีย่นแปลงในองค์การ  
 ในการแกไ้ขปัญหาความหลากหลายดา้นอายุ ความ
หลากหลายดา้นเพศและความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติ
พนัธุ์เพ่ือให้องค์การด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเร็จนั้น องค์การ
จ าเป็นตอ้งพฒันากลยทุธ์การเปล่ียนแปลงสองกลยทุธ์ ดงัน้ี 
3.1 กลยุทธ์ระบบพี่เลีย้ง (mentoring system strategy)  
 ระบบพ่ีเล้ียง (mentoring system) เป็นระบบท่ีให้
พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานสูง (mentor) เป็น
ผู ้ส อนงาน ให้ ค าแนะน าและแนวทางแก่พนักงาน ท่ี มี
ประสบการณ์นอ้ยกว่า (protégé) และช่วยให้พนกังานไดเ้รียนรู้
ว่าพวกเขาจะร่วมแรงร่วมใจกันเสริมสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพและความเติบโตขององคก์ารไดอ้ยา่งไร [6] ระบบพ่ีเล้ียง
เป็นระบบท่ีคน Generation X น ามาใช้กับคน Generation Y 
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานมาโดยตลอด แต่ผูเ้ขียนเห็นว่า
จ  าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์น้ีร่วมกบักลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม กล่าวคือ คน Generation X ตอ้งสอนงานคน Generation 
Y ให้มีทกัษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานโดย
พยายามให้คน Generation Y ไดมี้ส่วนร่วมในการท างานมาก
ท่ีสุด เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและ
สร้างสรรค ์รวมทั้งก  าหนดรูปแบบการด าเนินงานเองโดยไม่ยึด
ติดกับกรอบแนวคิดเดิมๆ ระบบพ่ีเล้ียงจะต้องน ามาใช้กับ
ผูห้ญิงและคนกลุ่มน้อยในองค์การซ่ึงรวมถึงชาวต่างชาติ
เพ่ือให้กลุ่มคนดังกล่าวมีทกัษะ ความรู้และความสามารถใน
การท างานเพ่ิมข้ึน ผูบ้ริหารเพศหญิงร้อยละ 91 รู้สึกว่าระบบพ่ี
เล้ียงมีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในองค์การ [6] ส่ิง
ส าคัญ คือ เน้นพัฒนาวัฒนธรรมองค์ก ารให้ พนักงาน มี
ความรู้สึกเปิดกวา้ง (openness) ในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีแตกต่างจากตน มีความอดทนในการร่วมงานกับบุคคลท่ี
แตกต่างทั้งดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติและชาติพนัธุ์ โดยทั้งผูส้อน
งานและผูเ้รียนรู้งานจะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ 
ผูส้อนงานจะตอ้งมีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนรู้
งานและไม่มีอคติ ในกรณีท่ีผูส้อนงานจ าเป็นต้องสอนงาน

ให้ แ ก่ ช าว ต่ าง ช า ติ ก็ ต้ อ ง ฝึ ก ฝน ทั ก ษ ะก าร ส่ื อ ส าร
ภาษาต่างประเทศจนช านาญเพียงพอท่ีจะสอนงานได้ ส่วน
ผูเ้รียนรู้งานจะต้องตั้ งใจเรียนรู้งาน แลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นในเชิงสร้างสรรคก์บัผูส้อนงาน 
 
3.2 กลยุทธ์การบริหารแบบมส่ีวนร่วม  
    (participative management strategy)   
 กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative 
management strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการท างานมากข้ึน โดยผูบ้งัคับบัญชาจะรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ต้บังคับบัญชา พยายาม
กระตุน้และจูงใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มีบทบาทในการก าหนด
แผนการด าเนินงานและเป้าหมายต่างๆ ให้อิสระในการท างาน
พอสมค วร  รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ ก ารพัฒน าขี ด
ความสามารถพร้อมทั้งจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดก าลงัใจใน
การปฏิบติังานและมีขวญัและก าลังใจดี [1] กลยุทธ์น้ีเหมาะ
ส าหรับการน ามาใชแ้กปั้ญหาความหลากหลายดา้นอายุโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างคนท่ีมีลกัษณะเฉพาะขององค์การท่ีรวม
ความโดดเด่นของคนรุ่น Baby Boomer, Generation X และ 
Generation Y เข้ าไว้ด้วยกัน  [3]  โดยมีแนวทางในก าร
ด าเนินงานคือ ผูบ้ริหารควรน ากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมมาใช้กับคน Generation Y เพราะคน Generation Y จะ
ชอบให้ตนมีส่วนร่วมในการท างานและเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ กลยุทธ์น้ีท  าให้คน Generation Y ตระหนักว่าตนเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าในองคก์ารและมีความส าคญัต่อการ
ขับเคล่ือนองค์การ การเปิดโอกาสให้คน Generation Y ได้
อภิปรายถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีเป็น
หน่ึงในวิธีด าเนินกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีได้ผล 
อย่างไรก็ตามในบริบทขององค์การไทยยงัน ามาใช้น้อย
เน่ืองจากพนักงานจ านวนมากถึงแมว้่าจะเป็นคน Generation  
Y แต่ยงัคงไม่กลา้แสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา
ของตนเพราะถูกปลูกฝังให้เคารพผูอ้าวุโส เช่ือฟังและท าตาม
ผูใ้หญ่ทุกอยา่ง ซ่ึงต่างจากบริบทขององค์การต่างชาติท่ีทุกคน
มีความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นองค์การ
ไทยจึงต้องพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเองและความกล้าคิด   
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กล้าพูด กล้าท า ให้กับพนักงานในองค์การก่อน นอกจากน้ี
องค์การจะตอ้งปรับปรุงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถท างานร่วมกับ
ผูใ้ต้บงัคับบัญชาท่ีมีความหลากหลายด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ
และชาติพนัธุ์ได ้[6] ปัญหาท่ีพบบ่อยคือผูบ้งัคบับญัชามกัขาด
ความสามารถในการส่ือสารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา เน่ืองจาก
องค์การในยุคปัจจุบันนั้ นสมาชิกในองค์การล้วนมีความ
แตกต่างในการส่ือสารทั้ งการใช้ว ัจนภาษาและอวจันภาษา 
รวมทั้งการได้รับและตีความสารสนเทศต่างๆ ดังนั้ นจึงเป็น
เร่ืองส าคัญมากท่ีผูบ้งัคับบญัชาและผูใ้ต้บงัคับบญัชา จะต้อง
เรียนรู้ท่ีจะส่ือสารซ่ึงกันและกนัอย่างมีประสิทธิภาพและให้
โอกาสผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนเพ่ือให้องคก์ารบรรลุประสิทธิผล    

 

4. สรุป 
 องค์การในปัจจุบนัลว้นเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นต่างๆ จึงท าให้องคก์ารตอ้งพฒันากลยทุธ์การเปล่ียนแปลง
เพ่ื อน ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน  องค์ก าร ท่ี มีคว าม
หลากหลายของแรงงานมกัเกิดปัญหาสามประการ คือ ปัญหา
ความหลากหลายดา้นอายุ ประเด็นปัญหาท่ีมกัพบไดแ้ก่ความ
ขัดแยง้ระหว่างยุคสมัย ปัญหาความหลากหลายด้านเพศ 
ประเด็นปัญหาท่ีมกัพบไดแ้ก่การแบ่งแยกทางเพศ และปัญหา
ความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ ประเด็นปัญหาท่ี
มกัพบไดแ้ก่การแบ่งแยกทางเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ กลยทุธ์การ
เปล่ียนแปลงสองกลยทุธ์ท่ีน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ 
กลยุทธ์ระบบพ่ีเล้ียง และกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันากลยุทธ์การเปล่ียนแปลงทั้งสองกลยุทธ์
น้ีให้มีความเข้มแข็ง และน ามาปรับใช้กับพนักงานท่ีมีความ
หลากหลาย ถ้าผูบ้งัคบับญัชาพฒันากลยุทธ์การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวให้ทนัสมยั เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพนักงานท่ีมี
ความหลากหลายจะท าให้องค์การสามารถแกไ้ขปัญหาความ
หลากหลายด้านอายุ ปัญหาความหลากหลายด้านเพศ และ
ปัญหาความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ได ้องคก์าร
จะบรรลุผลส าเร็จและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
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บทคดัย่อ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจก าลงั
เป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการ
สร้างการเจริญ เติบโตอย่างย ั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจ 
บทความน้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแนวใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัไม่สามารถมุ่งเน้น
ถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจในรูปแบบของก าไร หรือ
ต้องการความเจริญเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่
องค์กรสมัยใหม่ย ังต้องให้ความส าคัญกับการส ร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดี ต่อองค์กรในสายตาของชุมชน สังคม
พนักงาน   ธุรกิ จกับ ธุรกิจด้วยกัน  และย ังต้องรักษา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลถึงการด าเนินงานต่อสังคมของ
องคก์ร ท่ีมีภาระผกูพนัทางสังคมดว้ยการสนองต่อขอ้จ ากดั
ทางการตลาดและกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเป็น
บรรทดัฐานทางสังคมค่านิยมและความคาดหวงัของผลการ
ด าเนินงาน และการตอบสนองต่อสังคม 

ผู ้บริหารยุคให ม่ต้องมีวิสัยทัศน์ ท่ีกว้างไกล
สามารถมองเห็นถึงผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บหรือส่ิงท่ีจะสะทอ้น
กลบัมาในหน่วยงานหรือธุรกิจของตนเอง จึงตอ้งเอาใจใส่
ตอ้งเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบขององค์กรท่ีมีต่อสังคม และยงัสามารถ
ช่วยส่งเสริมองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 
ค าส าคญั: ความรับผดิชอบต่อสังคม องคก์รแนวใหม่ 

Abstract 
Corporate social responsibility is now an 

important subject and a strategy in making the sustainable 
business growth. This article is a literature reviews about 
corporate social responsibility of modern organization. 
The study has found that the operation of the business 
could not only focus on the profit or the business growth, 
but the modern organization also have to prioritize on 
good image in the views of the community, society, 
employees and between businesses together. Further more 
and it has to save the environment that effects the 
operation of the organization that bonded the society with 
the reaction to marketing and laws. Social responsibility 
is a social norm value, the expectations of operational 
results and the social reaction. 

The modern administrators need to have a 
vision that could show the results or the reflection to their 
businesses and have to take care of the operation of the 
business that is friendly to the society and the 
environment, which represents the corporate social 
responsibility, and supporting, corporate to sustainable 
growth. 
 
Keywords: Corporate social responsibility, The modern 

organization

Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006

602

mailto:niyom@southeast.ac.th


 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันผูบ้ ริหารธุรกิจใหม่ได้มีการกล่าวถึง 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) กนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงในการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนัไม่ไดมุ่้งเน้นถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจ
ในรูปแบบของก าไร หรือต้องการความเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่องค์กรสมยัใหม่ยงัตอ้งให้
ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กรในสายตา
ของพนักงาน ธุรกิจกับธุรกิจดว้ยกนั และยงัรวมถึงสังคม
รอบขา้งในระแวกใกลเ้คียง ไดแ้ก่ชุมชน และสังคมนั้ น ๆ 
เพราะในการด าเนินธุ รกิจผู ้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ท่ี
กวา้งไกลออกไปท่ีสามารถมองเห็นถึงผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บ
หรือส่ิงท่ีจะสะทอ้นกลับมาในหน่วยงานหรือธุรกิจของ
ตนเอง ผูบ้ริหารยคุใหม่จึงตอ้งเอาใจใส่ต่อการด าเนินธุรกิจ
ท่ีต้องเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคมด้วย พร้อมกันน้ีการตลาดเพ่ือสังคมยงัสามารถช่วย
ส่งเสริมให้องค์กรในปัจจุบนัประสบความส าเร็จมากข้ึน 
ดังนั้ นจึงควรท่ีจะท าความเข้าใจและแสดงให้ เห็นถึง
ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแนว
ใหม่ในปัจจุบนั 
 เน่ืองจากยุคของการเช่ือมโยงอย่างไร้พรมแดน 
ซ่ึงผูค้นสามารถเดินทางเข้าออก หรือไปไหนมาไหนได้
อย่างสะดวกและง่ายกว่าแต่ก่อนจึงท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึน
ของประชากรในปัจจุบันเป็นจ านวนทวีคูณจึงท าให้เกิด
สัดส่วนระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบัจ านวนประชากรท่ี
ไม่เท่ากนัระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบัจ านวนประชากร 
ยงัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนไม่ว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม 
การบริโภคในจ านวนท่ีมากข้ึน การเกิดภาวะโลกร้อน 
ปัญหาของอากาศเสีย น ้ าด่ืมท่ีไม่สะอาด ปัญหาขยะและ
ปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย และปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ เหล่าน้ี 
ส่วนหน่ึงมาจากการขาดความรับผดิชอบทางธุรกิจ [1] ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีท  าให้ทุกฝ่ายของผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งหันกลบัมา

ถามว่าท าไม CSR ถึงเขา้มามีบทบาทและท าไมธุรกิจตอ้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงองค์กร [2] กล่าวถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม คือข้อตกลงทางธุรกิจในการท่ีจะ
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืในการท างานไป
ด้วยกันของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา รวมถึง
สังคมในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตโดยท่ี [3] ไดก้ล่าวถึง
ความรับรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รว่า คือภาระหน้าท่ี
ของธุรกิจท่ีจะไล่ตามนโยบายของทางธุรกิจซ่ึงจะท าให้การ
ตัดสินใจเหล่านั้ นหรือจะปฏิบัติตามเส้นทางของการ
ด าเนินการให้เป็นท่ีน่าพอใจในแง่ของวตัถุประสงค์และ
ค่านิยมของสั งคม และในขณะท่ี [4] อธิบายว่าความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจว่า การตดัสินใจของนกัธุรกิจ
และการด าเนินการด้วยเหตุผล อย่างน้อยบางส่วนได้
เก่ียวข้องกับทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคของบริษัทท่ีมี
ส่วนไดเ้สียโดยตรง[5]  ระบุว่าการตลาดเพ่ือสังคมไดแ้สดง
ถึงในตลาดส าหรับคุณธรรม: ศกัยภาพของข้อจ ากัดของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับความส าร็จของธุรกิจ แต่มิติ
ของกลยุทธ์ขององค์กรท่ีบริษัทท่ีใช้จ่ายมากข้ึนเก่ียวกับ
การตลาดไม่จ าเป็นต้องมีผลก าไรมากข้ึนกว่าผูท่ี้ใช้จ่าย
น้อยลงโดยมีเหตุผลท่ีคาดหวงัว่าบริษัทท่ีรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมากข้ึนดีกว่าท่ีมีความรับผิดชอบน้อยลงและ [6] 
เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคม คือทางสู่ความส าร็จของ
ธุรกิจในแนวทางความมีคุณค่า ดา้นจริยธรรม การให้เกียรติ
และการ เคารพ ซ่ึ งกัน และกันขอ งคน  ชุมชน  และ
ส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ และ[7] เสนอว่าการกระท าท่ีหวงั
ให้ประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียการดูแลพนักงาน ค านึงถึง
ชุมชน ท่ีอ ยู่ ร่วมกันและสั งคมส่ วนให ญ่  ไม่ท าล าย
ส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษ์ธรรมชาติ [8] ส่งผลให้ภาคธุรกิจน า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะ
ส่งผลให้กิจการสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานได ้
 จากความส าคญัของการตลาดเพ่ือสังคม จะเห็น
ไดว้่าการท าการตลาดเพ่ือสังคมนั้นมีผลต่อความส าเร็จของ
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การด าเนินธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะใช่ว่าจะ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือหวงัผลก าไรจากการด าเนินงานนั้ นเพียง
อยา่งเดียว ยงัตอ้งให้ความส าคญักบัคนรอบขา้ง ในชุมชน 
สังคม และทอ้งถ่ินท่ีไกลหรือใกลก้็ตามผูป้ระกอบธุรกิจใน
ปัจจุบนัจ าเป็นต้องหันกลับมามองถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มากข้ึนและยงัเป็นแสดงความรับผิดชอบและ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดี 
 

2. ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 
 ความรับผิดชอบต่อสั งคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) [9] ได้กล่าวว่าการตลาดเพ่ือสังคม
เป็นแนวความคิดทางธุรกิจท่ีก  าลงักลายเป็นกระแสไปทัว่
โลก จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้อ งท าความเข้าใจรูปแบบ 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพ่ือไม่ให้ CSR กลายเป็นเพียงกระแส
ยอดฮิตทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้ดบัไปอย่างรวดเร็ว หรือการ
ท่ีภาคธุรกิจและประชาชนทัว่ไปอาจเข้าใจ CSR ว่าเป็น
เพียงการสร้างภาพชนิดหน่ึงหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอีก
อยา่งหน่ึงเท่านั้น 
 Corporate Social Responsibility: CSR หมายถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ซ่ึง
คือการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ี
ดีขอ ง ธุ ร กิ จ  โดย มีความ รับผิดชอบ ต่อสั งคมและ
ส่ิงแวดล้อมทั้ งในระดับไกลและใกล้ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พัฒนาท่ีย ัง่ยืน [10] ได้กล่าวถึงความเช่ือมโยงและการ
พฒันาการของ 3 ส่ิงเขา้ดว้ยกนั คือ 3E ไดแ้ก่ โลก (Earth) 
สภาวะการฟ้ืนฟูและพฒันาคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
(Environment) และพลังงานโลก ( Energy) เน่ืองมาจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจ านวนมากจึงท า
ให้เกิดภาวะเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั จึง
ตอ้งมีการฟ้ืนฟู คุม้ครอง พฒันาระบบนิเวศวิทยา ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนถึง
จิตวิญญ าณแห่ ง “ปรัชญ าเศรษฐกิจพอ เพี ยง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9[10] 

จากท่ีกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
สรุปไดว้่า ความรับผดิชอบต่อสังคมนั้น ไม่ไดแ้สดงความ
รับผิดชอบเฉพาะองค์กรของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้ น 
แต่ยงัตอ้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมรอบขา้ง ไม่ว่า
จะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีองค์กรได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมรอบขา้งนั้นเช่นกนั 

 
3. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 จากเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่
ประชากรส่วนใหญ่บนโลกก าลงัเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทียมกัน การเพ่ิม
จ านวนทรัพยากรทีมีสัดส่วนไม่เท่ากบัทรัพยากรท่ีเหลืออยู่
ส าหรับทุกคน การเกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาการคอร์รัปชัน่ 
การบริโภคท่ีไม่ย ัง่ยืน ปัญหาเร่ืองของน ้ าด่ืมท่ีไม่สะอาด 
ปัญหาเร่ืองขยะ ความยากจน ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีส่วนหน่ึง
มาจาการขาดความรับผดิชอบของการด าเนินธุรกิจท่ีผา่นมา
และในอนาคต[1]ไดก้ล่าวว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งกลับมา
ถามว่าท าไม CSR ถึงเข้ามามีบทบาทมีความส าคัญและ
ท าไมธุรกิจจึงตอ้งเขา้มารับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการ
บริโภคและการใชท้รัพยากรกนัอยา่งฟุ่มเฟือย การต่อสู้เพ่ือ
เรียกร้องความยติุธรรมในการด ารงชีวิตท่ีถูกเอาเปรียบจาก
การได้รับผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากผูป้ระกอบธุรกิจ 
เช่น การปล่อยสารเคมีท่ีเป็นพิษสู่ชุมชน การใชย้าปราบสัต
รูพืช จึงท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจต้องออกมาท า CSR และ
สังคมยงัเกิดความสับสนอยูว่่าองคก์รท่ีท าธุรกิจถูกตอ้งตาม
กฎหมายกบัองคก์รธุรกิจท่ีท าดว้ยคุณธรรมนั้นเป็นอยา่งไร 
ซ่ึงหลายคนยงัเขา้ใจผดิท่ีคิดว่าในความรับผดิชอบต่อสังคม
นั้นเพียงแค่ไปปลูกป่า ปล่อยสัตวน์ ้ า การสร้างฝายชลอน ้ า 
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หรือการบริจาคส่ิงของเพียงเท่านั้ น แต่การท า CSR ยงั
ประกอบไปด้วยพลังงานทางเลือก ส่ิงแวดล้อม สังคม
ผูสู้งอายุ การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคการร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคมนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจาก
การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม จึงท าให้องค์กร
หลายๆ แห่งไดน้ า CSR มาใชใ้นการส่ือสารทางการตลาด
เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรและเป็นการ
ป้องกนัการกีดกนัทางการคา้ไดอี้กดว้ย [11]ไดเ้สนอความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นการยกระดับจากการเป็นเพียง
ความรับผดิชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิด
จากกิจการสู่การท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุกท่ี
องค์กรสามารถเร่ิมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย
ตนเองให้แก่สังคมภายนอกท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับความ
ต้องการหรือการริเร่ิมจากภายนอกท่ีมีการสร้างความ
แตกต่างในวิธีการท่ีมีอิสรภาพในการคดัเลือกประเด็นทาง
สังคมโดยปลอดจากการพนัธนาการและขอ้เรียกร้อง ดว้ย
วิธีการท่ีแตกต่างและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
เหมาะสมด้วย [9]การจัดการด้าน  CSRท่ี ถูกต้องย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์กบัธุรกิจอย่างชดัเจนและวดัผลไดเ้ช่น
การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัและสร้างจุดยืนการ
บริหารความน่าเช่ือถือการจดัการความเส่ียงการคัดเลือก
และสร้างแรงจูงใจในการท างานผลประกอบการและการ
เข้าถึงเงินทุนการเรียนรู้และนวัตกรรมการสร้างความ
ยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงานขององค์กรซ่ึง [12]ได้
เสนอรูปแบบของความรับผดิชอบขององคก์รไว ้4 ประเภท 
ซ่ึงจะเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันาการของธุรกิจและ
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ดงัน้ี 
 
 

 
ภาพท่ี 2 Carroll’s CSR Pyramid [12] 
 

1.   เศรษฐกิจ (economic) – ผลก าไร (be profitable) 
2.   กฎหมาย (legal) – กฎหมาย (obey the law) 
3.  หลกัจริยธรรม (Ethical) – ท าส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็น

ธรรมและหลีกเล่ียงอนัตราย (do what is right and 
avoid harm) 

4.  มีความใจบุญ (Discretional/ philanthropic) – เป็น
พลเมืองท่ีดี (be a good corporate citizen) 

 

โดยแสดงรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ช้ีให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ีไม่ได้พิเศษร่วมกันหรือภาระ
ผูกพันอยู่ในความตึงเครียดอย่างต่อเน่ืองกับอีกส่ิงหน่ึง
ช้ีให้ เห็นถึงความส าคัญ  เช่นการให้ความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจแลว้ตามดว้ยกฎหมายและความกงัวลในภายหลงั 
ส าหรับด้านจริยธรรมและการตัดสินใจ ซ่ึงก่อให้ เกิด
อารมณ์ในความรับผิดชอบทางจริยธรรมหรือความ
คาดหวังของสังคมและบรรทัดฐานรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจไปไกลกว่าความรับผิดชอบทางจริยธรรมและ
รวมถึงมาตรการการกุศล เช่น การสนับสนุนขององค์กร
ส าหรับผูด้อ้ยโอกาส 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่าปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากในอดีตจนถึงในปัจจุบนัท่ีก  าลงัทวี
ความรุนแรงมากข้ึนนั้ น ซ่ึงปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดข้ึน
จากมนุษยท่ี์ขาดคุณธรรมและจริยธรรม และยงัขาดความ
รับผดิชอบต่อการกระท ายงัส่งผลถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรง
และทางออ้ม จึงท าให้องค์กรหลายๆ หน่วยงานตอ้งหันมา
ท าCSR ซ่ึ งสามารถ ช่วยในการส่ือส ารให้ กับสั งคม 
ประชาชน และธุรกิจดว้ยกนั เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและ
แสดงถึ งความรับผิดชอบ ต่อสั งคม ท่ี ดีขององค์ก ร
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4. ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรแนวใหม่ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจในปัจจุบนัไดห้ันมาให้ความส าคญั
กับการท าการตลาดเพ่ือสังคมเป็นอย่างมาก [13]โดยเฉพาะ
องค์กรในปัจจุบนัท่ีประสบความส าเร็จอันดบัต้นๆของโลก
ลว้นแลว้แต่ไดท้  าการตลาดเพ่ือสังคมทั้งส้ิน ซ่ึงในดา้นของการ
ด าเนินธุรกิจจะมองถึงผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน คือผลก าไร
หรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บในรูปแบบต่างๆท่ีสามารถส่งผลถึง
ความเจริญเติบโตของธุกิจได ้แต่ก็มีค  าถามว่า ท  าไมตอ้งมีการ
บริจาคเงินเพ่ือการกุศล การแจกทุนการศึกษาให้กบัเด็กยากจน
ทั้งๆท่ีองค์กรยงัปลดพนักงานออกเพ่ือเป็นการลดต้นทุนใน
การด าเนินธุรกิจของตนเอง โดยผูบ้ริหารขององค์กรท่ีได้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆนั้ นจึงคิดหาวิธีท่ีจะเช่ือมโยงการบริจาค
เขา้กบักลยทุธ์ขององค์กรท่ีจะตอ้งมีการจดักิจกรรมเพ่ือสังคม
ข้ึนมาอย่างมากมายเช่นการท าประชาสัมพนัธ์ขององค์กร แต่
ในการประชาสัมพนัธ์นั้ นก็ไม่ได้แสดงถึงความส าเร็จอย่าง
แทจ้ริงขององคก์ร แต่ในปัจจุบนัองค์กรแนวใหม่จะใชว้ิธีการ
ในการส่งเสริมให้กบัองคก์รดว้ยการแกปั้ญหาให้กบัสังคมดว้ย
วิธีการใหม่ๆดว้ยการให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีมาจากแนวคิดท่ียอดเยี่ยมของภาครัฐหรือองค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไร โดยการตลาดเพ่ือสังคมรูปแบบใหม่นั้นสามารถ
เห็นได้จากตัวอย่างคือ มูล นิ ธิของบริษัท  AT&T ท่ี เป็น
นวตักรรมใหม่ ซ่ึงมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วย
ธุร กิ จของอ งค์ก รกับก ารท า กิ จกรรม เพ่ื อสั งคม  และ
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้  AT&T บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ี
ตอ้งการดว้ย 
 การท าการตลาดเพ่ือสังคมดว้ยการบริจาคเพ่ือสังคม
รูปแบบใหม่น้ีมิไดเ้ป็นประโยชน์กบัองคก์รเพียงอยา่งเดียว แต่
การท ากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสังคมหรือการบริจาคเพ่ือ
สังคมในรูปแบบใหม่น้ียงัสามารถส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ
ไดรั้บบทบาทในความเป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสังคม ดว้ยการสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการในระยะ
ยาว เช่นการสร้างความตระหนักเก่ียวกบัโรคเอดส์ของสมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน ท่ีได้จัดโครงการคิดกันไว้ รัก

ปลอดภัย ป้องกันเอดส์ ท่ีได้ให้การสนับสนุนทั้ งในด้าน
วิทยากร สถานท่ีในการจดัการอบรม และการจดักิจกรรมเสริม
ความรู้ด้านโรคติดต่อและโรคเอดส์ นอกจากน้ียงัให้การ
สนบัสนุนอย่างแทจ้ริงทั้งในดา้นของการเงิน การให้ค  าแนะน า
ด้านสุขภาพอนามัย และการสร้างทีมอาสาสมัครอย่าง
สม ่าเสมอเร่ือยมา โดยมิไดมี้การแสวงหาผลประโยชน์แต่อยา่ง
ได หรือบริษทัแลคตาซอยท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนนมเพ่ือใชใ้น
การด าเนินกิจกรรมของการออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ดว้ย
การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพท่ีดีต่อร่างกาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดส่ิงเหล่าน้ีจัดได้ว่าเป็นการตลาดเพ่ือ
สังคมท่ีไม่ได้หวงัผลก าไร[14] ไดเ้สนอว่าเป็นการใชก้ลยุทธ์
ข อ งอ งค์ ก ร เป็ น ส่ิ ง ท่ี มี ค ว าม จ า เป็ น เพ่ื อ เป็ น ก าร เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของบริษทั ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสังคมและ
เพ่ือแก้ไขในการบริหารแบบมีชั้นเชิง เพราะในทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีถูกควบคุมทางสังคมและเหนือส่ิงอ่ืนใด เป็นการตั้ง
ค าถามถึงบทบาทขององค์กรในสังคม ซ่ึงความคิดเหล่าน้ีถือ
เป็นหัวใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการจดัการขององค์กร
และเป็นแนวทางการบริหารจดัการผูท่ี้มีส่วนได้เสียแตกต่าง
กนั ท่ีจะมีการใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนได้
ส่ วน เสียอย่างเค ร่งครัด เป็น เค ร่ืองมือในการเพ่ิมก าไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวกบัวิธีการท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการ
ปฏิบติั ซ่ึงเป็นการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนไม่ได้มีปัญหาในความ
รับผิดชอบขององค์กร แต่ย ังเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมท่ีจัดตั้ งข้ึนเพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ทรัพยากรท่ีหายากและเพ่ือให้แน่ใจว่าค่าใชจ่้ายและประโยชน์
ของมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีสมดุลดีด้วย  และ Mal 
Warwick (อา้งถึงใน[1]) ไดส้รุปประเภท Social Enterprise ใน
บทความเร่ือง Who are you calling a social enterprise ไว้ 4 
รูปแบบดงัน้ี 
          1. องค์กรภาคสังคมท่ีก่อตั้ งข้ึนเพ่ือแสวงหาก าไร คือ 
องค์กรไม่แสวงหาก าไรอย่างกรณี โรงพยาบาลน ารายไดจ้าก
การเก็บค่าจอดรถมาช่วยในการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร 
          2. องค์กรภาคธุรกิจท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือแสวงหาก าไร แต่น า
ผลก าไรท่ีได้รับจากการด าเนินงานกลับไปคืนให้กับสังคม
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ชุมชนในรูปแบบการบริจาคหรือช่วยเหลือแก่หน่วยงาน
ทางดา้นการศึกษา หรือเพ่ือน าไปช่วยเหลือสังคมต่อไป 
         3. องค์กรภาคสังคมท่ีก่อตั้ งข้ึนเพ่ือในการแกไ้ขปัญหา
สังคม คือ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ช่วยในการจดัหางาน และสร้างรายไดใ้ห้คนท่ียงัไม่มีงานท า 
          4. องคก์รภาคธุรกิจท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาสังคม แต่
เป็นองค์กรท่ีแสวงหาผลก าไร ธุรกิจประเภท น้ีจะให้ความ
สนใจไปท่ีภารกิจทางสังคม อาทิ การช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาสังคมมากกว่าภารกิจด้านอ่ืน เช่น มุ่งสร้างความเท่า
เทียมกนัทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มให้กบัชุมชน 
 ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กรแนวใหม่ หรือผูป้ระกอบการ
ในปัจจุบนัต้องให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะองค์กรแนวใหม่ท่ีก  าลงัเป็นอยู่และก าลงัเกิดข้ึนใน
อนาคตตอ้งกลบัมาให้ความส าคญัอย่างจริงจงัเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรอย่างเดียวนั้ นไม่ได้แล้วต้องให้ความส าคัญกับ
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ผูซ้ื้สินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ
ไดเ้กิดความเขา้ใจและให้ความส านึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ช่วยให้การเกิดสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่างๆของทาง
องค์กรนั้ นๆ และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีพร้อมทั้งร่วมกันให้การ
สนบัสนุนองคก์รต่อไปดว้ย 
 
5. ประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในมุมมองของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รธุรกิจใน
ปัจจุบนั[15]ไดม้องถึงผลประโยชน์ของการด าเนินธุรกิจของ
พวกเขาท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงบางคนอาจใชอ้  านาจหน้าท่ี
ต่างกันตามผลประโยชน์ขององค์การท่ีได้รับ ส าหรับผลของ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมองเห็นถึงผลประโยชน์ท่ี
ได้รับของการจัดกิจกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่ือเสียงของทางบริษัทและ
ภาพลกัษณ์ ผูบ้ริหารจึงมีแนวโน้มท่ีจะมุ่งเน้นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
วิธีท่ีบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมในดา้น

ต่างๆ จะส่งผลท่ีจะได้รับให้กับธุรกิจท่ีจะก้าวไปกับการ
ปฏิบติัของความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงในขณะเดียวกนัเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัทมากข้ึนและประโยชน์ของการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ น [9] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ 
CSR ท่ีมีต่อองค์กร คือ เป็นการเพ่ิมความสามารถทางการ
แข่งขนัและการสร้างจุดยืนในตลาดท่ีไม่เหมือนใครด้านการ
บริหารมีความน่าเช่ือถือเพราะหลายบริษทัในหลายๆประเทศ
ท่ีไม่สามารถร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้เพียงพอตามความ
คาดหวงัซ่ึงย่อมส่งผลถึงความน่าเช่ือถือภาพลกัษณ์และ[16] 
การเสริมสร้างคุณค่าให้กบัตวัสินคา้และต่อยีห่้อหรือตราสินคา้
ของทางบริษัทด้านการจัดการความเส่ียงของผูบ้ริหาร[17]ท่ี
จะตอ้งใชเ้วลาหลายทศวรรษท่ีจะสร้างข้ึน สามารถล่มสลายได้
ภายในไม่ก่ีชั่วโมงท่ีมีการทุจริตฉ้อฉลหรืออุบัติ เหตุจาก
ส่ิงแวดลอ้ม[18]ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเหล่าไดดึ้งดูดความสนใจ
จากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลโดยรัฐบาลหรือส่ือ ท่ีจ  าทกหน้าท่ี
ลดความเส่ียงเหล่าน้ี โดยท่ี [7] ได้กล่าวว่าประโยชน์ของการ
ท ากิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
ไดด้  าเนินธุรกิจและมีรายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนนั้ นอนัเน่ืองมาจากท่ี
องค์กรไดจ้ดักิจกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ
ด้าน  จึงท าให้ ส่ งผล ถึ งการได้ รับผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานนั้ นเพ่ิมมากข้ึน และนามธรรมคือ ตราผลิตภัณฑ์
สามารถอยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ โดยการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสั งคมร่วมกับการท าตลาด
ผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า ในการท าการตลาด
เพ่ือสังคมนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงขององคก์รทั้งใน
ด้านรูปธรรมและนามธรรม ท่ีสามารถสัมผสัได้ถึงส่ิงท่ีจะ
ได้รับจากการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน นั้นๆ 
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6. สรุป 
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั งค ม  (Corporate Social 

Responsibility: CSR)ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้
มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจในรูปแบบของก าไร หรือ
ตอ้งการความเจริญเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
องค์กรสมยัใหม่ยงัตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อองค์กรในสายตาของพนักงาน  ธุรกิจกบัธุรกิจด้วยกัน 
และยงัรวมถึงสังคมรอบขา้งในระแวกใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ชุมชน 
และสังคมนั้น ๆและยงัต้องรักษาส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริหารตอ้งมี
วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลออกไปท่ีสามารถมองเห็นถึงผลลพัธ์ท่ีจะ
ไดรั้บหรือส่ิงท่ีจะสะทอ้นกลบัมาในหน่วยงานหรือธุรกิจของ
ตนเอง ผูบ้ริหารยุคใหม่จึงตอ้งเอาใจใส่ต่อการด าเนินธุรกิจท่ี
ตอ้งเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการส่งเสริม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนซ่ึง
เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมดว้ย พร้อมกนัน้ี
การตลาดเพ่ือสังคมยงัสามารถช่วยส่งเสริมให้องค์กรใน
ปัจจุบนัประสบความส าเร็จมากข้ึน ดงันั้นจึงควรท่ีจะท าความ
เขา้ใจและแสดงให้เห็นถึงความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรแนวใหม่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลถึงการ
ด าเนินงานต่อสังคมขององคก์ร ท่ีมีภาระผูกพนัทางสังคมดว้ย
การสนองต่อข้อจ ากัดทางการตลาดและกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสังคม ค่านิยมและ
ความคาดหวงัของผลการด าเนินงาน และการตอบสนองต่อ
สังคมเป็นการปรับตวัและเพ่ือความตอ้งการของสังคม 
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