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สารจากอธิการบดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประสงค์จะ
เปิดโอกาสให้ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ม ีโอกาสพบปะแลกเปลีย่นความรู ้นาํเสนอผลงานวจิยันวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของ 
ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
ในปัจจบุนั การขบัเคลือ่นประเทศสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืและเท่าทนัตามความเปล่ียนแปลงของโลก 
จาํเป็นต้องมกีารปรบั โครงสร้างทางเศรษฐกจิไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม (Value–
Based Economy) และเน้นภาค บริการมากขึ้น นอกจากนี้ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จําเป็นต้องมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเป็นรากฐาน
ของการเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและข้อมูลดิจิทัล การพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัดงักล่าว การบรูณาการงานวจิยัร่วมกบัการพฒันาและการสร้าง
นวัตกรรม จึงเป็นกุญแจสําคัญในการนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน 

เป็นทีน่่ายนิดทีีม่ผีูส้นใจส่งผลงานมาร่วมนาํเสนอและเข้าร่วมประชมุจาํนวนมาก ในนาม
ของคณะกรรมการผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณ วิทยากร ผู้นําเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 
ตลอดจนคณะ ผู้จัดการประชุมที่ทําให้การประชุมครั้งนี้มีคุณค่าและสําเร็จได้ด้วยดี

                                                      (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ก�าหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 

เรื่อง “ Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society”
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 - 09.50 น. พิธีเปิดโดย 

 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 ดร.อภิเทพ  แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

09.50 - 10.00 น. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

10.00 - 10.45 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

  หัวข้อบรรยาย : Digital heath for personalized 

  medicine through the  aspect of-omics data 

  analytics and insights

10.45 - 11.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา 

  กรรมการผู้จัดการ Avarin Running and Triathlon

  หัวข้อบรรยาย : Digital Technology for Wellness

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น. นําเสนอผลงานวิชาการ  ภาคบรรยาย

14.45 - 15.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 18.00 น. นําเสนอผลงานวิชาการ  ภาคบรรยาย  (ต่อ)

18.00 น. ปิดประชุมวิชาการ
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กองบรรณาธิการ
 ดร.อภิเทพ  แซ่โค้ว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์  เมฆบัณฑิตกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น 
 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

 ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ศ.ดร.อิมรอน มะมูลีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รศ.ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลญ์ชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 รศ.พินิจ ทิพย์มณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผ.ศ. ดร. เพื่องฟ้า  เป็นศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ผศ.ดร. ติกะ  บุนนาค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 ผศ.ดร. พาสน์ ทีฆทรัพย์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.ธนิศา นุ่มนนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
  ลาดกระบัง
 ผศ.ดร.ธราธร  พชรฐิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ สถําบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 ผศ.ดร.ธิฐิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ (ต่อ) 

 ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า  เป็นศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชํานาญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ปิยะนุช ชัยพรแสง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.วรภัทร ไพรีเกรง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผศ.วิโชติ ทองเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ผศ.สุฏิกา รักประสูติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ชัยพร   เขมะภาตะพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ไกรสีห์ กําจรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.จิราพร ชมสวน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ชัยพร   เขมะภาตะพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ฐิติมา  พูลเพชร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
 ดร.ทวีศักด์ กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ดร.รชฏ ขําบุญ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.วาสนา วิสฤตาภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.ศศิธร อนันตโสภณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.สกลกานต์ อินทร์ไทร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.สมหญิง งามพรประเสริฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.สุขยืน เทพทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ดร.สุมาลี สว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ (ต่อ) 

 ดร.สุรวงศ์  วรรณปักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.อาทร จิตสุนทรชัยกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ดร.เอกวิน ขุนบุญจันทร์ บริษัทรีเสิร์ซ อิน โมชั่น
 อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง (Pulverized Coal)  1
ของ บมจ.ปตท.
	 กรัณย์ยศ	จันทร์เต็ม,	สมหมาย	อุดมวิทิต	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ 15
	 นรารัตน์		ขนอม,	เสาวลักษณ์		กู้เจริญประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  27
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
	 ณิชาภัทร	กาญจนกังวาฬกุล,	เสาวลักษณ์	กู้เจริญประสิทธิ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 39 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	 ศิรินาถ		เรืองทอง,	วรดี	จงอัศญากุล
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาหลักทรัพย์อ้างอิง 51
ประเภทหุ้นสามัญในประเทศไทย
	 ณัฐภัทร		ปรัชญวนิช,	ศักดิ์สิทธิ์		บุศยพลากร
การทํานายผลการเรียนด้วยเทคนิคการกรองแบบร่วมมือ 64
: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	 เฉลิมพล		ศิริกายน,	พงษ์ศักดิ์		ไผ่แดง
การศึกษาผลกระทบทางเทคนิคในระบบไฟฟ้ากับการติดตั้งแบตเตอรี่ 73
กักเก็บพลังงานในสถานีไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 วัชรพล	วะนะสนธิ์,	อ�านาจ	ผดุงศิลป์	
การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 84
สําหรับบ้านลอยนํ้าต้นแบบ 
	 ธรรศกร	ทองบ่อ,	อ�านาจ	ผดุงศิลป์
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การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของการปรับปรุงกรอบอาคาร 94
	 นิรุทติ์	อมรคณารัตน์,	อ�านาจ	ผดุงศิลป์
การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในห้องชุดพักอาศัยของอาคารชุดเอสวี ซิตี้ 105
	 วราวุฒิ	ปฎิการะพงค์,	อ�านาจ	ผดุงศิลป์
การจําแนกกลิ่นด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 115
	 นายพิสิฐพงศ์	แป้นทอง,	ณรงค์เดช	กีรติพรานนท์
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่กําหนด 125
ของโครงการก่อสร้างโรงแรมและพื้นที่เช่าในประเทศมัลดีฟส์ 
	 ทวีศักดิ์	ริมประนาม,	ศุภรัชชัย	วรรัตน์
ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ้าในตู้เลี้ยงปลาด้วยเทคโนโลยี IoT 135
	 ภณ	ค�าพลศักดิ์,	เอกพล	กิ่งแก้ว,	กิตติศักดิ์		อนุวงศ์สกุล
การปรังปรุงผังโรงงานกรณีศึกษา โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มสหกรณ์นิคมหลังสวน  144
	 สุรกียรติ	ชูละออง,	ศรัณย์พร	บุตรเผียน,	ณัฐธยาน์	โสกุล	
ระบบแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม  158
เพื่อความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว  
	 จรายุทธ	ประทีปวรกาญจน์,	ณรงค์เดช	กีรติพรานนท์,	ชัยพร	เขมะภาตะพันธ์	
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-WALLET) 173
ของผู้บริโภค GENERATION X และ GENERATION Y  
	 กนกวรรณ	บุญมีลาภ,	อาจารย์	ดร.ภูมินันท์	ปิยทัศน์นันท์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ 185
กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ หัวเหว่ย” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
	 ถวัลย์		วัชรชัยกุล
การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ้านในดง  200
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง 
	 โสภาพร	กล�่าสกุล	
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน 212
	 ยุพดี	หวลอารมณ์
การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา 223
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ปวริศา	กิจประสพ,	ปวีณา	เมธีวรกิจ,	ปิยธิดา	ต.ไชยสุวรรณ,	สินทรัพย์	แซ่แต้
PFB Navigator: ระบบนําทางอัจฉริยะสําหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 236
	 วัฒนชัย	พุทธาประสิทธิ์ผล,	ณัฐกิตติ	แดงศรี,	อโณชา	เหล็งศิริ,	เนื่องวงศ์	ทวยเจริญ
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รายงานวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 246
 : บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 
	 ณัฐตะวัน	ลิ้มประสงค์,	สุวัทนา	สงวนรัตน์,	ประสิทธิ์	ไชยศรี,	วรวุฒิ	แสงนาก
การพัฒนาระบบติดตามการปลูกและขนส่งกัญชาทางการแพทย์ด้วยบล็อกเชน 259
 นวพล	ตันวิบูลย์,	ภูวรินทร์	กนกพรไพบูลย์,	เนื่องวงศ์	ทวยเจริญ,	วรวิช	ไวพนิชการ,
	 ณัฐวัฒน์	ชินธนะเศรษฐ์
การปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนความสูญเสียในคลังสินค้า 272
สําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง 
	 วรายุทธ	แซ่เหลี่ยง,	อรพรรณ	พัฒนมงคล,	บุญชัย	แซ่สิ้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย  289
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
	 จันติมา		จันทร์เอียด
การส่งเสริมทักษะเพื่อการทํางานของบัณฑิตไทยด้วยการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน 300
	 สุดคนึง	นฤพนธ์จิรกุล
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 311
	 ศิริโสภา	แสนบุญเวช
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย 323
ในการทํางานก่อสร้าง :  กรณีศึกษา บริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จํากัด  
	 อารยา	อภิสัมภินวงค์,	อุไรวรรณ	ชาญชลยุทธ,	ศนียา	พันธ์ศรี,	จารุวรรณ	นิธิไพบูลย์
การสร้างทีมงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 337
 ประสิทธิ์	รุ่งเรือง,	จาริณี	เธียรเจริญ,ปทุมพร	ชโนวรรณ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  346
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 
 วรัญญา			ชื่นเมือง,	สิทธิชัย		แก้วเกื้อกูล
การประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูลในการทวนสอบปัจจัยในการกระทําผิดซํ้า 358
ของเด็กและเยาวชนไทย  
	 เจษฎา	ขจรฤทธิ์,	จิราภรณ์	ชมบุญ	
การเตรียมความพร้อมสําหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ 373
	 ณพล	ทับทิมหิน,	จิรพล	สังข์โพธิ์,	วศินี	หนุนภักดี,	มานิต	สาธิตสมิตพงษ์
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน 392
คณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 สุวัทนา	สงวนรัตน์,	ก�าธร	ไพจิตต์,	วรวุฒิ	แสงนาก,	สุพรรษา	น้อยนคร
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ระบบไร่นาอัจฉริยะ 403
	 ธนวัฒน์	ปิ่นแก้ว,	วรวัฒน์	สมพงษ์
อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล : โอกาสและความท้าทาย 411
ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย 
	 ปิยะวิทย์	ทิพรส
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ในจังหวัดลําปาง 426
	 ภาวิตา		เลิศจินตนากิจ,	วรดี		จงอัศญากุล
แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของนํ้าในบ่อปลา 438
	 ปริญญา	ราชานนท์	,ประพล		พุ่มศิริ	,อุดมลักษณ์	อ�าพันธุ์,	นัศพ์ชาณัณ	ชินปัญช์ธนะ
การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วยเครื่องมือคุณภาพ SERVQUAL  448
กรณีศึกษา: ศึกษาด่านศุลกากรเชียงของ 
	 ญานิศา		แก้วด�า,		เจจิรา		ราชตบุตร,	บุญชัย	แซ่สิ้ว
รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 463
	 พิชิตชัย	ค�าอินทร์,	วรภัทร	ไพรีเกรง
การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สําหรับบทความแนะนําสินค้าออนไลน์ 477
โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ 
	 นายพิศิษฐ์	บวรเลิศสุธี,	วรภัทร	ไพรีเกรง
รูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 487
	 อภิชญา	นิ้มคุ้มภัย,	วรภัทร	ไพรีเกรง
การศึกษารูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงิน 500
	 พรชัย	บุญบวรรัตนกุล
ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า 512
ในกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี 
	 สุวรี	ผิวเผือก,	กิติยา	ทัศนะบรรจง			
การประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูลกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน 523
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
	 ฉวีวรรณ	เพ็ชรศิริ,	ปิยลักษณ์	พงษ์ทวีวิรัตน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงาน GEN Y  535
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
	 ธันยพร	ทองประเสริฐ,	นนทร์	วรพาณิชช์	
การศึกษาเทคนิคงานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล  544
	 นัศพ์ชาณัณ	ชินปัญช์ธนะ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 556
และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
	 นันท์นภัส	ทรัพย์เจริญ,	นนทร์	วรพาณิชย์
การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในการเล่นเกมสยองขวัญบนเทคโนโลยีเสมือนจริง 567
	 ภูวดล	ศิริกองธรรม,	วรภัทร	ไพรีเกรง
การออกแบบและประยุกต์เมติกซ์เครื่องมือลีน สําหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต   578 
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
 วัชระ	สัจจา,	ชัยวัฒน์	นุ่มทอง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure 591
	 พัฒนชัย		เตรียมวิทยา,	สัณหะ		เหมวนิช
คะแนนการกํากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ 599
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 เบญจพร		โมกขะเวส
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของสํานักงานสีเขียว 611
	 พนิดา		โพธิ์ศรี,	วุฒิยา	สาหร่ายทอง
การสร้างทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับการนําคุณค่าของผู้สูงอายุมาเป็นกลไก 622
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
	 วรพงศ์		แสงผัด,	ธนสิน	จันทเดช	
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) 633
และการเข้าสู่ตลาด AEC ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตําบลบางแก้ว  
 ขวัญชีวา	ไตรพิริยะ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทํางาน 644
ในกรุงเทพมหานคร
	 ภัสราภรณ์	ห้อยกรุด,	วุฒิยา	สาหร่ายทอง
การสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์ 655
: กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุ 
	 นิพัทธ์	ยมกิจ,	สุวรรณ	จันทิวาสารกิจ,	ธนาสัย	สุคนธ์พันธุ์
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อระดับความสุขและการสร้างตัวแบบ 671
เพื่อทํานายระดับความสุข 
	 ฐากร		พฤกษวันประสุต,	ปิยนุช		ชัยพรแก้ว
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีและนวัตกรรม 4.0 683
	 วลัยพร	รัตนเศรษฐ	
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โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 699
: วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า 
	 วลัยพร	รัตนเศรษฐ
การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก 714
ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
	 ปาพจนี	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา,	ชูศักดิ์	พรสิงห์	
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าร่วมโปรแกรมภาษา 726
ระยะสั้นในต่างประเทศ 
	 อิงอร	อารีย์วงศ์,	วุฒิยา	สาหร่ายทอง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค 737
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
	 พิพรรษ	เก่งพิพัฒน์,	วุฒิยา	สาหร่ายทอง
ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึก 747
ที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
	 ดารารัตน์	หงษ์ทอง,	สันติรัฐ	นันสะอาง
การแบ่งความสําคัญเพื่อกําหนดจํานวนคงคลังยาในโรงพยาบาลศิริราช 761
	 ชัยนันท์	บุตรน�้าเพชร,	ดวงใจ	จิตคงชื่น
บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  772
กรณีศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	 พงศ์ภาดา	ศรีบัณฑิต,	ศักด์สิทธิ์	บุศยพลากร	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 783
	 ภัททิรา		บุญธรรม,	ศักดิ์สิทธิ์		บุศยพลากร
การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีเพื่อกําหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์ 795
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย        
	 สัตตบงกช	ศรีมณี,	ศักดิ์สิทธิ์	บุศยพลากร,	ชิดตะวัน	ชนะกุล
การวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 809
โดยวิธี AHP: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
	 ณกรณ์	พรรธนะจรัส,	ศุภรัชชัย	วรรัตน์
การศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส.  821
กรณีศึกษา : บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม 
	 จินตหรา	ว่องสกุล,	เสาวลักษณ์	กู้เจริญประสิทธิ์
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชําระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 835
	 สุกัญญา		จงเจตน์ดี,	ธนารักษ์		เหล่าสุทธิ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น 842
	 ภารดา	หงษ์ทอง,	ธนารักษ์	เหล่าสุทธิ
ปัญหาการพิจารณาคดีอาญาของศาลสูงตามหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง 851
	 คุณากร	มั่นนทีรัย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 864
	 วรรณศิริ	เพชรรัตน์,	ธนารักษ์	เหล่าสุทธิ	
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( MAI ) 871
	 กิตติศักดิ์		จริงจิตร,	อรรถสุดา	เลิศกุลวัฒน์	
ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 882
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
	 นภจันท์			สัทธาธรรมกุล,	กิติยา	ทัศนะบรรจง
การพยากรณ์คลอรีนอิสระคงเหลือในการผลิตนํ้าประปา : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์  893
	 กันยารัตน์	พูลเพียร,	ณัฐพัชร์	อารีรัชกุลกานต์,	สมหญิง	งามพรประเสริฐ	
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 905
	 จิรัฏฐ์		เนตรเจริญ,	ธนารักษ์	เหล่าสุทธิ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 913
	 นฤมล	บุญมาก,	อรรถสุดา	เลิศกุลวัฒน์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 926
	 ชฎาภา	ท้วมเจริญ,	ธนา	สมพรเสริม
การพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor  937
โดยใช้บอร์ด Micro: bit กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
	 สุพรรณี		บุญถึง
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled 948
ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP 
	 ผกาศิตา		ศรีภักดี	
ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติก 960
และกระสอบพลาสติกของไทย 
	 ณัฐธิดา	จินดา,	เสาวลักษณ์	กู้เจริญประสิทธิ์
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ปัญหาการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน  971
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย ต่อการปรับปรุงวินัยทหาร 
	 พินิจพงษ์	จรรยาลิขิต
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace 984
	 รวิภา	มีนิล,	ธนารักษ์	เหล่าสุทธิ
การพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 996
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง 
	 ญาณิศา		ซุ่นศรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า สําหรับสินค้าประเภทที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม) 1007
โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน :  กรณีศึกษา บริษัท ABC 
	 จาตุรันต์	แช่มสุ่น,	ดุษฎี		บรมรัมย์,	อรวรรณ		สีวัน	
การลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น กรณีศึกษา : โรงงานผลิตนํ้าตาลทราย 1017
	 ชญาณี	กาญจนามาส,	ณัฐพัชร์	อารีรัชกุลกานต์,	สมหญิง	งามพรประเสริฐ
การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง 1030
	 พูนศักดิ์	ภาษิต,	ธนัญ	จารุวิทยโกวิท,	อนิรุทธ์	กัลยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยา 1041
	 ชุติมา	อบเหลือง,	สัณหะ	เหมวนิช
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ 1051
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
	 อัครพัชร์	ชัชวาลพงศ์พันธ์,	นนทร์	วรพาณิชย์
การประยุกต์ตรรกศาสตร์คลุมเครือสําหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 1060
	 จิติมา	กรป้องกัน,	ชัยพร		เขมะภาตะพันธ์
วิธีการจําแนก Facebook Page ตามระดับความเป็นที่นิยม 1071
ด้วยข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ 
	 เตชวัฒน์	ก้อนแก้ว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ  1080
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   
 พงศกร	คหินทรพงศ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking 1090
	 กัลยกร	แก่นพรมมา,	ธนารักษ์	เหล่าสุทธิ	
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ระบบบริหารจัดการสําหรับการปลูกกล้วยหอมทองแบบอัตโนมัติ 1097
ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
	 กฤษณ์	ไชยวงศ์,	กันยารัตน์	ศรีวิสทิยกุล,	ภาณุศักดิ์		มูลศรี,	อิทธิพัฒน์	รูปคม
เกณฑ์การตัดสินใจของระดับการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสม  1109
สําหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กัน 
	 ดวงสมร		เชวงกฤตยานนท์,	เพียรพูล		เกิดวิชัย	
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ 1121
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
	 รชต	กลับน่วม
การพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง  1131
	 ปรีดี	มาไพศาลสิน,	ชูศักดิ์	พรสิงห์
ปัจจัยที่ทําให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 1143
	 ปัณฑ์ชนิต	สนิทข�า,	ชูศักดิ์	พรสิงห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 1157
	 ชนันฎา	บัวสุวรรณ,	ธนา	สมพรเสริม
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อลดต้นทุน 1169
การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 
	 กนกศักดิ์	ศรีจันทร์,	อุดมทรัพย์	พูลสวัสดิ์,	อธิวัฒน์	ลีนะธรรม
การเลือกทําเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าด้วยวิธีแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ 1182
และวิธีจุดศูนย์ถ่วง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  
	 ธนกร			วิวัฒนากรวงศ์,	วงศธร		เอ๊ฟวา,	อธิวัฒน์	ลีนะธรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย  1193
กรณีศึกษา : ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่ 
	 จตุรภัทร	ยืนยาว,	ศกร		เจียมเจริญวุฒิ,	อธิวัฒน์	ลีนะธรรม
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับอาคารระหว่างใช้งาน 1206
: กรณีศึกษาอาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
	 จิตรภณ	ศัลยวิทย์,	อ�านาจ	ผดุงศิลป์
การจําลองการใช้พลังงานในอาคารเพื่อประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน  1218
: กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 มงคล อรุณคันธ์ธร, อ�านาจ	ผดุงศิลป์



xxxix

การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพื่อตรวจวัด 1230
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารประเภทสํานักงาน 
 เกรียงศักดิ์	อิ่มเต็ม, อ�านาจ	ผดุงศิลป์
ระบบวิเคราะห์ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้าสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1242
	 วทัญญู		ธิบูรณ์บุญ,	ฑีภากรณ์		ส�าเภา,	รัตนพันธ์		ฟักกลิ่น
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้นสําหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม 1252
การซื้อรถของพนักงานใหม่
	 นันทิกา	ปริญญาพล
การศึกษาการออกแบบและติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปสําหรับอาคารศูนย์กระจายสินค้า 1263
	 ปราโมทย์	จางอิสระกุล,	ณัฐวุฒิ	ศิริสินธนทรัพย์
ปัจจัยต่อความสําเร็จและการยอมรับในการใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร 1273
: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
	 วาสนา	กุลมล,	นันทิกา	ปริญญาพล
ออกแบบและพัฒนากระบวนการยืนยันการทําธุรกรรมด้วยการเข้ารหัส OTP 1285
ด้วยลายนิ้วมือ 
	 นฤป	รักงาม,	ชัยพร	เขมะภาตะพันธ์
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1297
	 วรารัตน์		บุปผา
การติดตามตําแหน่งของหุ่นยนต์และการระบุตัวตนของสินค้าด้วยบีคอนแบบคลื่นเสียง 1319
และอาร์เอฟไอดี 
	 กวิสรา	บุญจันทร์,	ณรงค์เดช	กีรติพรานนท์	
การพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 1330
สําหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี  
	 กนกวรรณ	ไทยประดิษฐ,	กรวินท์	เขมะพันธุ์มนัส
โปรแกรมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง 1342
	 ณัฐพล	นวลใยสีทอง,	ธนภัทร	ฆังคะจิตร
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่การใช้นํ้าระดับแปลงนากรมชลประทาน 1354
	 ณัชชา	ศรีทองสุข,	วรภัทร	ไพรีเกรง
การศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1363 
อุษณียา		เพชรนาท,	วรภัทร		ไพรีเกรง



xl

การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 1374
ทางเลือกในประเทศไทย
	 ปิยวัจน์	บุญเยี่ยม,	ศุภรัชชัย	วรรัตน์
การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป 1387 
กรณีศึกษา:บริษัทผลิตและติดตั้งผนังกระจก
	 รวิภา	สินธุ์ศาลาแสง,	ณัฐพัชร์	อารีรัชกุลกานต์,	สมหญิง	งามพรประเสริฐ
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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของ บมจ.ปตท. เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง ซึ่งพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านการตลาดและด้านการเงิน โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมใน
การผลิต  

ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ทางด้านตลาดกล่าวคือ ถ่านหินผงสามารถทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงน้ ามันเตาที่มีราคาแพงกว่าได้ โดยความต้องการของตลาดสูงกว่าก าลังการผลิตอยู่มาก โครงการมี
ความเป็นไปได้ทางการเงินกล่าวคือ เมื่อใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 11.05 โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 
514,307,740บาท ซึ่งมากกว่าศูนย์ มีผลตอบแทนภายในโครงการอยู่ที่ ร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่าต้นทุนของ
เงินทุน ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนอยู่ที่ 1.27 ซึ่งมากกว่า 1 และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 9 เดือน 
เมื่อวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยให้มีปัจจัยที่เปลี่ยนไปคือ ราคาต้นทุนถ่านหินก้อน ราคาขายถ่านหินผง 
และยอดขายถ่านหินต่อปี พบว่าปัจจัยที่มีความไวทางการเงินมากที่สุดคือ ราคาขาย โดยเมื่อราคาขายลดลง
ร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงร้อยละ 32.65 ทั้งนี้ราคาขายต้องไม่ต่ ากว่า 3.29 บาทต่อกิโลกรัม 
จึงท าให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ปัจจัยรองลงมาคือ ปริมาณการขายถ่านหินต่อปี โดยเมื่อ
ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงร้อยละ 16.52 ทั้งนี้ยอดขายต้องไม่ต่ ากว่า 
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15,387,991 ต่อปี จึงท าให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน และปัจจัยสุดท้ายคือราคาต้นทุนถ่านหิน 
โดยเมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงร้อยละ 15.05 ทั้งนี้ยอดขายต้องไม่สูงกว่า 
3.55 บาทต่อกิโลกรัม จึงท าให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ค าส าคัญ: ถ่านหินผง, การศึกษาความเป็นไปได้, ปตท., ถ่านหิน 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to explore the possibility of pulverized coal 
investment, a newly business for PTT Public Company Limited (PTT) by both of marketing 
aspect and financial feasibility were analysed. PTT’s experts were in-depth interviewed to 
elicit information for a primary data and questionnaire was designed to collect information 
form PTT’s customer in industrial sector who use petroleum products for their production 
system  

The study found that pulverized coal has a marketing potential to replace fuel oil 
using in the industrial plants regrading fuel oil price is more expensive than pulverized coal 
price. The study also identifies that the demand of pulverized coal in industrial is excess 
than the production capacity. The financial feasibility study shown base on the discount rate 
is at 11.05 percent, the project has a net present value (NPV) is 514,307,740 bath which is 
more than the cost of capital. The benefit-cost ratio (BCR) is 1.27, Which is greater than 1 
and payback period is within 2 years and 9 months. The sensitivity of project was analysed 
by changing 3 factors which are a cost of coal, a selling price of pulverized coal and 
pulverized coal’s sales volume per year. The study found that the most sensitive factor is a 
selling price of pulverized coal. When selling price decreased by 10 percent, resulting in a 
net present value decreased by 32.65 percent. The conclusion is selling price must not be 
less than 3.29 baht per kilogram to make the project feasible for investment. The second 
factor is pulverized coal sales volume per year. When sales volume fell by 10 percent, 
resulting in a net present value decrease by 16.52 percent. Sales must not be less than 
15,387,991 per year to make the project feasible for investment. The last factor is cost of 
coal. When cost increases by 10 percent, a net present value decreased by 15.05 percent. 
Therefore, cost must not be higher than 3.55 baht per kilogram to make the project feasible 
for investment 
Keywords: pulverized coal, feasibility, PTT, coal  
 

2



3 

 

บทน า  
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม นับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2560 
ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าสูงถึง 6 ,359,186 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.43 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลั ดกระทรวงพาณิชย์, 
2560) และเชื้อเพลิงถือเป็นสิ่งจ าเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิต โดยเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็มีด้วยกันหลายชนิด อาทิเช่น น้ ามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันดีเซลก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น  

โดยเชื้อเพลิงถ่านหินถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่อค่าพลังงานความร้อนต่ าที่สุด (ตารางที่1) ซึ่งการใช้
ถ่านหินก้อนจะมีต้นทุนอยู่ที่ 201.73 บาทต่อล้าน BTU เทียบกับน้ ามันเตาที่มีต้นทุนอยู่ที่ 428.42 บาทต่อล้าน 
BTU 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบราคาต่อค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  

ผลิตภัณฑ์ ค่าความร้อน ราคา  ราคาต่อค่าความร้อน 
  (BTUต่อกิโลกรัม) (บาทต่อกิโลกรัม) (บาทต่อล้านBTU) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) 52,000 35 673.08 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 47,000 21 446.81 

น้ ามันเตา(FO) 39,680 17 428.42 
ก๊าซธรรมชาติ(CNG) 42,000 20 476.19 

กะลาปาล์ม 15,070 3.3 218.98 
ถ่านหินก้อน 15,863 3.2 201.73 

ที่มา: ส่วนพัฒนาตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

ถึงแม้ว่าเชื้อเพลิงถ่านหินจะเป็นทางเลือกด้านพลังงานที่มีต้นทุนต่ าในภาคอตุสาหกรรม แต่การใช้งาน
ถ่านหินในปัจจุบันยังมีอุปสรรคและปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่
อยู่ใกล้แหล่งชุมชน อันเนื่องจากภาพลักษณ์และทัศนคติในด้านลบที่มีต่อถ่านหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
ขนส่งถ่านหินแบบเปิด (การใช้ถ่านหินก้อน) ที่มักมีปัญหาถ่านหินล่วงหล่นตามท้องถนน รวมไปถึงฝุ่นละออง 
ฟุ้งกระจายขณะถ่ายเทถ่านหินลงไปยังลานกองเก็บภายในโรงงาน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีภายในโรงงาน  
อีกท้ังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือระคายเคืองตา  
อีกปัญหาหนึ่งที่โรงงานที่ต้องการใช้ถ่านหินเพ่ือลดต้นทุนประสบก็คือ การจัดเก็บถ่านหินก้อนต้องการอาคาร
จัดเก็บในโรงงานซึ่งใช้พื้นที่มาก ท าให้โรงงานเสียพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ และมีต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บถ่านหินค่อนข้างสูง ในระบบการจัดการที่ถ่านหินก้อนก็มีความยุ่งยากอยู่ไม่ใช้น้อยทั้งกระบวนการใน
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การควบคุมคุณภาพ เพราะตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นจะเห็นว่าการขนส่งถ่านหินก้อนจะใช้เพียงรถบรรทุกที่
คลุมด้วยผ้าใบ ท าให้มีโอกาสที่ความชื้นและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ จะเข้าสู่ถ่านหินที่อยู่ในรถบรรทุกได้ง่าย 

จากแนวโน้มการใช้ถ่านหินที่เพ่ิมขึ้น และช่องว่างที่เกิดจากปัญหาอุปสรรคในการใช้งานถ่านหินก้อน
แบบระบบเปิด บมจ.ปตท. จึงได้เริ่มมีการศึกษาระบบการใช้ถ่านหินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยัง
สามารถช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการใช้งานถ่านหินแบบ “ระบบปิด” ผ่าน
เทคโนโลยีถ่านหินผง หรือ Pulverized Coal ซึ่ งนับว่าเป็น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal 
Technology)  
ที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศชั้นน าในทางด้านการใช้ถ่านหิน เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย อินเดีย และจีน เป็นต้น 

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นโอกาสให้ บมจ.ปตท. สามารถน าถ่านหินผงไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็น
การลดต้นทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการพัฒนาการใช้ถ่านหินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และทดแทนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง อาทิเช่นน้ ามันเตา เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานการใช้ถ่านหิน
ภายในประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ได้นั้น บมจ.ปตท. ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งด้านการตลาด 
และด้านการเงิน ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
ถ่านหินผง (Pulverized Coal) ของ บมจ.ปตท. ทั้งทางด้านการตลาด และด้านการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์
ความไวของโครงการ เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนให้ บมจ.ปตท. เพ่ือใช้ด าเนินธุรกิจถ่านหินผงต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านการตลาด และด้านการเงินของ บมจ.ปตท. เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ถ่านหินผง  

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย   
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของ บมจ.ปตท. เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ถ่านหินผง ซึ่งพิจารณา
ความเป็นไปได้ในด้านการตลาด และด้านการเงิน มีวิธีด าเนินการศึกษาดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากการผู้เกี่ยวข้องใน 
บมจ.ปตท. รวมถึงข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมในการผลิต และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจัย รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ด้านคือ 1. 
การวิเคราะห์ความเป็นไปด้านการตลาดด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) สร้างสมการ
อุปสงค์เพ่ือหาราคาขายที่เหมาะสมรวมถึงขนาดตลาดของถ่านหินผง และ 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้าน
การเงินเพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) 
 
ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด จากแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 68 ราย 
ซึ่งมียอดการใช้น้ ามันเตารวมกันทั้งสิ้น 110 ล้านลิตรในปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดการใช้น้ ามัน
เตาทั้งประเทศพบว่า ความน่าจะเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผงมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามราคาเสนอขายที่ลดลง ทั้งนี้เมื่อคิดที่อัตราการให้พลังงานที่เท่ากัน (Energy equivalent) กับน้ ามันเตา 
ประกอบกับตลาดน้ ามันเตาในภาคอุตสาหกรรม 634 ล้านลิตร (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560) 
พบว่าหากมีการน าถ่านหินผงมาใช้แทนน้ ามันเตาโดยสมบูรณ์จะมีขนาดตลาดถ่านหินผงดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดของตลาดถ่านหินผงที่ราคาขายต่างๆ 

ราคาขายถ่านหินผง 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

ความน่าจะเป็นในการใช้ 
ถ่านหินผง 

ขนาดตลาดถ่านหินผง  
(ล้านกิโลกรัม) 

6.16 0.36 568.74 
5.81 0.46 731.90 

5.47 0.63 997.62 

5.13 0.69 1,100.18 
4.79 0.87 1,375.22 

4.45 0.93 1,477.78 

4.10 0.99 1,571.01 
ที่มา: จากแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรม และจากการค านวณ 
 

ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 2 สามารถไปก าหนดราคาขายถ่านหินผง และขนาดการผลิตที่ท าให้บริษัทได้
ก าไรสูงสุดด้วยสมมติฐาน 2 ข้อ คือ 

1. ตลาดถ่านหินผงอยู่ในเงื่อนไขตลาดผูกขาดคือ ตลาดที่มีผู้ขายสินค้า(ธุรกิจ) เพียงรายเดียวที่ผูกขาด
การขายสินค้าในตลาดซึ่งในที่นี้คือ บมจ.ปตท. โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่มีสินค้าอ่ืนทดแทนได้อย่าง
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ใกล้ชิด (Close Substitutes) และเป็นตลาดที่มีการกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาท าการแข่งขันได้ (วิษณุ อรรถวานิช, 
2560:154)   

2. ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) มีค่าเท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost) 
และมีค่าคงที่เท่ากับ 2.19 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตถ่านหินผง 

รายการต้นทุน ต้นทุน (บาทต่อกิโลกรัม) 

ต้นทุนถ่านหินก้อน(รวมค่าขนส่งถึงโรงงานจังหวัดอยุธยา) 2.13 
ค่าน้ ามันรถตักถ่านหิน (10 ลิตร/ชม คิดที่ราคา 30 บาทต่อลิตร) 0.01 

ค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถ่านหินผง (312 kwh คิดค่า
ไฟฟ้า 4.1283 บาทต่อหน่วย) 

0.05 

รวม 2.19 

ที่มา: ส่วนพัฒนาตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และจากการค านวณ 
 
ทั้งนี้ ขนาดตลาดได้จากการค านวณด้วยเงื่อนไขที่ท าให้เกิดก าไรสูงสุด ณ. ระดับการผลิต ที่ท าให้

รายรับหน่วยสุดท้าย เท่ากับ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue = Marginal Cost : MR=MC) ซึ่งมี
ที่มาดังนี ้

รายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue) ได้มาจากตารางที่ 2 โดยน ามาสร้างกราฟอุปสงค์ถ่านหิน
ผง ด้วยวิธีการวิ เคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ได้ตามภาพที่  1 โดยได้สมการถดถอย 
(Regression Equation) เป็นสมการอุปสงค์ผกผัน (Inverse demand function) คือ P = - 0.0019Q + 
7.28 จากสมการอุปสงค์ผกผัน จะได้สมการอุปสงค์ (Demand function) คือ Q = -526.32 P+ 3832.10 
และสมการรายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue) คือ MR = -0.0038Q + 7.28 

โดยที่ P หมายถึง ราคาขายถ่านหินผง หน่วยบาทต่อกิโลกรัม, Q หมายถึง ระดับการผลิตถ่านหินผง 
หน่วยล้านกิโลกรัม และ MR หมายถึง รายรับหน่วยสุดท้าย หน่วยบาทต่อกิโลกรัม 
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ภาพที่ 1 กราฟอุปสงค์ถ่านหินผง 
 

ณ.ระดับการผลิตที่ท าให้ได้ก าไรสูงสุด คือ ระดับการผลิตที่ท าให้รายรับหน่วยสุดท้าย เท่ากับ ต้นทุน
หน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue = Marginal Cost : MR=MC) ได้สมการคือ 

                                    2.19 = -0.0038Q + 7.281 
เมื่อแก้สมการจะได้ระดับการผลิต (Q) อยู่ที่ 1,338.81 ล้านกิโลกรัม เมื่อน าระดับการผลิตที่ได้ไปแทน

ในสมการอุปสงค์ จะได้ราคาขายที่ท าให้ได้ก าไรสูงสุดอยู่ที่ 4.74 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาขายที่ค านวณได้จะ
น าไปใช้ในการก าหนดราคาขายในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน และระดับการผลิตที่ค านวณได้
จะน าไปพิจารณาร่วมกับความสามารถในการผลิตจริงของโรงงานเพ่ือให้เห็นว่ามีตลาดรองรับผลผลิตที่ออก
จากโรงงานหรือไม ่

 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน ได้ท าการพิจารณาต้นทุนของโครงการ เปรียบเทียบกับ

รายรับของโครงการ เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืน
ทุน (PB) โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

- ระยะเวลาด าเนินโครงการ 15 ปี โดยก าหนดมาจากอายุของอุปกรณ์หลัก คือ เครื่องบด
ถ่านหินแนวตั้ง (Vertical Mill)  

- เงินลงทุนของโครงการ ใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (Weight Average Cost of 
Capital)  ของ บมจ.ปตท. ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 11.05  
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- ค านวณค่าเสื่อมราคาของโครงการในส่วนของเครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นแบบเส้นตรง 
และมีมูลค่าซากในปีสุดท้ายที่ ร้อยละ 10  

- รายได้จากการขายที่ดินของโครงการ ณ. ปีที่สิ้นสุดอายุโครงการให้มีราคาคงที่  คือ 
6,400,000 บาท  

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20  
- คิดเป็นชั่วโมงท างาน 2,400 ชั่วโมงต่อปี  
- ต้นทุนถ่านหินก้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ รวมขนส่งถึงโรงงานผลิตถ่านหินผงในโครงการเท่ากับ 

2.13 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเพ่ิมขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 4.07 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าถ่านหิน ปี 2557 ถึง 2561) 

- ราคาขายถ่านหินผง รวมค่าขนส่งถึงโรงงานลูกค้า เท่ากับ 4.74 บาทต่อกิโลกรัม และราคา
เพ่ิมข้ึนทุกปีในอัตราร้อยละ 4.07 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหิน ปี 2557 ถึง 
2561) 

- ก าลังการผลิตสูงสุดต่อปีเท่ากับ 60,000,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ 60,000 ตันต่อปีโดย
ค านวณดังนี้ 

ก าลังการผลิตสูงสุดต่อปี = ก าลังการผลิตของเครื่องจักรต่อชั่วโมง x ชั่วโมงท างานต่อปี 
    = 25,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง x 2,400 ชั่วโมงต่อปี 
    = 60,000,000 กิโลกรัมต่อปี 
- ยอดขายในปีที่ 1 เป็นร้อยละ 65 ของก าลังการผลิต หรือ 39,000,000 กิโลกรัมต่อปี และมี

ยอดขายเพ่ิมขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จาก World Energy Outlook 2016 โดย IEA) 

1. ต้นทุนของโครงการแบ่ งเป็น 3 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น ( Investment Cost) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายน้ ามันเตา (Opportunity 
Cost) 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น (Investment Cost) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,975,000 
บาท รายละเอียดตามตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น 

รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าท่ีดิน โดยมีสถานที่ตั้งบริเวณพ้ืนที่ติดแม่น้ า ต าบลบ่อโพง อ าเภอ นครหลวง 
จังหวัดอยุธยา ขนาดที่ดิน 4 ไร่ หรือ 1,600 ตารางวา ราคา 4,000 บาทต่อตารางวา 

6,400,000 

2. ค่าเครื่องบดถ่านหินแนวตั้งพร้อมระบบล าเลียงถ่านหิน ก าลังการผลิต 25 ตันต่อ
ชั่วโมง 

84,500,000 
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3. ค่าติดตั้งเครื่องบดถ่านหินแนวตั้ง  2,000,000 

4. อาคารส านักงานเนื้อที่ 90 ตารางเมตร 540,000 
5. ค่ารถตักถ่านหิน เพ่ือใช้ในการล าเลียงถ่านหินวัตถุดิบเข้าเครื่องบดถ่านหิน 1 คัน 3,450,000 

6. ค่ารถขนส่งถ่านหินผงระบบปิด จ านวน 8 คัน ส่งถ่านหินได้ครั้งละ 26 ตันต่อคัน 
ราคาคันละ 4,5000,000 บาท 

36,000,000 

7. ค่าอุปกรณ์ส านักงาน อันได้แก่  

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 

- เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท 
ทั้งนี้ มีอายุใช้งาน 5 ปี และคิดมูลค่าซากเท่ากับ 0 

113,000 

8. ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน อาทิเช่น การท าประชาพิจารณ์ การน าชุมชนไป
ศึกษาดูงาน และ อบรมให้ความรู้เรื่องถ่านหินผง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3,000,000 

9. เงินทุนหมุนเวียน (Operating Working Capital) ร้อยละ 18.07 ของยอดขาย 
(อ้างอิงร้อยละเงินสดต่อยอดขาย ของ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เฉลี่ย ปี 2557 
ถึง 2561) 

33,409,041 

รวม 169,412,041 

ที่มา: ส่วนบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,552,995 ต่อปี 
ประกอบด้วยค่าแรงงานในการด าเนินการผลิต รวมเป็นเงิน 8,262,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 
5.69 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มการเติบโตค่าใช้จ่ายพนักงานในงบการเงิน บมจ.ปตท ปี 2557 ถึง 2561) 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า 3,120,995 บาทต่อปี ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 300 ,000 บาทต่อปี โดยมีอัตรา
เติบโตร้อยละ 0.96 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย ปี 2557 ถึง 2561) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย 5,000,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 16.31 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มการเติบโต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในงบการเงิน บมจ.ปตท ปี 2557 ถึง 2561)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถ
ขนส่งถ่านหินระบบปิด 4,800,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 11 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคา
น้ ามันดิบเบรนด์ 2558 ถึง 2561) ค่าวัตถุดิบในการผลิต คือถ่านหินก้อน 83,070,000 บาทต่อปี  

1.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายน้ ามันเตา เท่ากับ 6,149,520 บาท โดยค านวณดังนี้  
     ต้นทุนค่าเสียโอกาส = ก าไรของน้ ามันเตาต่อลิตร x ยอดขายน้ ามันเตาที่ถูกทดแทนด้วย

ถ่านหินผงต่อปี x ส่วนแบ่งทางการตลาดน้ ามันเตา ของ บมจ.ปตท. 
    = 0.6 บาทต่อลิตร x 15,600,000ลิตรต่อปีx ร้อยละ 65.7 
    = 6,149,520 บาท 
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2. รายรับของโครงการเท่ากับ 184,860,000 บาท ในปีที่ 1 โดยการค านวณคือ น าราคาขาย (บาทต่อ
กิโลกรัม) คูณยอดขายต่อปี (กิโลกรัมต่อปี) 

   = 4.74 บาทต่อกิโลกรัม x 39,000,000 กิโลกรัมต่อปี 
   = 184,860,000 บาท 
 
จากการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยการจัดท างบก าไรขาดทุนของโครงการ และปรับให้อยู่ในรูปของ

กระแสเงินสดสุทธิหลังหักต้นทุนค่าเสียโอกาส ตามตารางที่ 5 เพ่ือหาความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ือจ าหน่ายถ่าน
หินผงของ บมจ.ปตท. พบว่า ณ. อัตราคิดลด ที่ ร้อยละ 11.05 ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ ากับ 
514,307,740 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 42 ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน(BCR) อยู่ที่ 1.27 และมีระยะเวลาคืนทุน(PB) เท่ากับ 2 ปี 9 เดือน จะเห็นได้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
มีค่ามากกว่าศูนย์ และมีผลต่อแทนภายในโครงการ (IRR) มากกว่าอัตราคิดลดที่ได้จากต้นทุนของเงินทุน และ
ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)มากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนเพ่ือจ าหน่ายถ่านหินผงของ บมจ.ปตท. 
มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยท าการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 3 ปัจจัยอันได้แก่ ราคาขาย
ถ่านหินผง ต้นทุนถ่านหินก้อน และยอดขายถ่านหินผงต่อปี โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 กรณี คือ
อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 30 และ 50 ได้ผลตามตารางที่ 6 โดยจะเห็นว่า ปัจจัยที่มีความไวมากที่สุด
คือ ปัจจัยราคาขายคือเมื่อลดราคาขายลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพ้ืนฐาน 
167.93 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.65 ปัจจัยรองลงมาคือ ยอดขายถ่านหินผงต่อปี โดยเมื่อยอดขายลดลงร้อยละ 
10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพ้ืนฐาน 84.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.52  ปัจจัยสุดท้ายคือ
ราคาต้นทุนถ่านหิน โดยเมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพ้ืนฐาน 77.39 
ล้านบาทหรือร้อยละ 15.05 ทั้งนี้เมื่อค านวณหาค่าของแต่ละปัจจัยที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
เท่ากับศูนย์มีดังนี้ ราคาขายถ่านหินผง อยู่ที่ 3.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนถ่านหินก้อน อยู่ที่ 3.55 บาทต่อ
กิโลกรัม และยอดขายถ่านหินผงต่อปี อยู่ที่ 15,387,991 ต่อปี 

 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยท าการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 3 ปัจจัย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย  

ราคาขาย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย  

ราคาถ่านหินก้อน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย  

ปริมาณการขายถ่านหินผงต่อปี 
การ

เปลี่ยนแปลง 
NPV (บาท) 

การ
เปลี่ยนแปลง 

NPV (บาท) 
การ

เปลี่ยนแปลง 
NPV (บาท) 

ลดลง  
ร้อยละ 10 

346,382,111 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 

436,915,563 ลดลง  
ร้อยละ 10 

429,359,431 
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ลดลง  
ร้อยละ 30 

10,530,855 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 30 

282,131,211 ลดลง  
ร้อยละ 30 

259,462,814 

ลดลง  
ร้อยละ 50 

-325,320,400 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50 

127,346,858 ลดลง  
ร้อยละ 50 

89,566,196 

ราคาขายขั้นต่ า 3.29 บาท 
ต่อกิโลกรัม 

ต้นทุนถ่านหิน
สูงสุดไม่เกิน 

3.55 บาท 
ต่อกิโลกรัม 

ปริมาณการขาย
ขั้นต่ า 

15,387,991
กิโลกรัมต่อปี 
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สรุปผลการศึกษา  
 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง (Pulverized Coal) ของ 
บมจ.ปตท. พบวาในส่วนด้านการตลาดของถ่านหินผง ราคาที่เหมาะสมที่ท าให้ บมจ.ปตท. ได้ก าไรสูงสุดคือ 
4.74 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีความต้องการของตลาดอยู่ที่ปีละ 1 ,338.81 ล้านกิโลกรัม ซึ่งมากกว่าก าลังการ
ผลิตสูงสุดของโครงการที่ปีละ 60 ล้านกิโลกรัม แสดงว่ามีตลาดที่สามารถรองรับการผลิตถ่านหินผง รวมถึงยัง
มีโอกาสสร้างความเติบโตได้จากการขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเติม และในส่วนทางด้านการเงิน มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) เท่ากับ 514,307,740 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 42 มีมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ (PVB) เท่ากับ 2,178,058,421 บาท มีมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ (PVC) เท่ากับ 1,720,438,813 บาท จึงท าให้มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.27  มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 2 ปี 9 เดือน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความเสี่ยงของ
โครงการพบว่าปัจจัยที่มีความไวมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านราคาขายถ่านหินผง ที่ต้องมีราคาขายไม่ต่ ากว่า 
3.29 บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.6 ของกรณีพ้ืนฐาน อย่างไรก็ดีเมื่อปัจจัยที่ท าการทดสอบมีการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 30 ก็ไม่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการติดลบ ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงต่อ
การผันผวนของปัจจัยอยู่ในระดับต่ า จึงสรุปได้ว่าโครงการมีความน่าสนใจในการลงทุน 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการตั้งข้อสมมุติฐานต่างๆ ซึ่งในการต่อยอดการศึกษาอาจพิจารณาลด

สมมุติฐานเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพการผลิตจริงมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งการศึกษายังมีข้อจ ากัดใน
ด้านข้อมูลซึ่งใช้ข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา โดยสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น เทคโนโลยีการผลิต 
กฎหมาย หรือ อาจเพ่ิมเติมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการผลิต ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลทางการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเติมในอนาคต ที่ต้องท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มโรงงานผลิตที่อาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

การใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่อค่า
พลังงานความร้อนถูกที่สุด ทั้งนี้ บมจ.ปตท. ในฐานะบริษัทที่มีภารกิจในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ ควรหันมาให้ความส าคัญกับเชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้น โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐพัฒนาการ
ใช้ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการน าถ่านหินก้อนมาเปลี่ยนเป็นถ่านหินผง
นั้นเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับถ่านหิน รวมไปถึงการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
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อีกทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งนอกจากโครงการจะส่งผลดี
ทางตรงคือการสร้างผลก าไรให้กับ บมจ.ปตท. แล้ว ยังมีผลดีทางอ้อมอันได้แก่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
จากการเป็นผู้น าในการใช้ถ่านหินสะอาดในประเทศไทยอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ โดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
อาหารออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยการใช้แบบสอบถามส าหรับ
เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยซื้ออาหารออนไลน์เท่านั้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ ANOVA และ 
การวิเคราะห์ Chi-Square จากการศึกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000- 
20,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารปรุงส าเร็จ ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มีการสั่งซื้อเฉลี่ย 1-
2 ครั้งต่อเดือน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ ากว่า 500 บาทต่อครั้ง ช าระเงินเป็นเงินสด 
ส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งของเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ ากว่า 100 บาท และยังพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ออาหารออนไลน์แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ ได้แก่ ด้านเว็บไซต์/เพจร้านค้า ด้านเทคโนโลยี 
และด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 
ค าส าคัญ : ธุรกิจอาหารออนไลน์ , ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีดิจิทัล 
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Abstract 
 
 The study purposes to locate the Factors influencing the buying of online food. The 
focus was on demegraghy, behaviors of buying, electronic commerce and marketing mix that 
has consequences to online buying behaviors from the 385 people of the sample group that 
living at Bangkok and bought online food only. The questionnaire was obligated and the data 
were collected to analysis. Statistical tools such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, ANOVA and Chi-Square were used for data analysis. The study perceived that 
major of the samples women, aging range between 26-35 years old, bachelor degree holders, 
private sector employees and those who earns 10,000-20,000 Baht per month. Most of the 
consumers behavior buying Cooked food on 6.01 – 9.00 pm. Average order 1-2 times per 
month via the application with the cost of ordering less than 500 baht per time. Most paying 
by cash for foods and use private transportation service with cost less than 100 bath. The 
populational factors such gender, age, education, martial status, occupation and income at 
the different level executed the behaviors of online food buying contrarily. Other than, 
electronic commerce that influence behaviors buying. The most of consumers were related 
to the Website/Page, Technology and Information. The marketing mix influence buying that 
most behaviors were related to Products, Place, People and Physical Evidence 
Keyword : Online Food Business , E-Commerce Business , Digital Technology 
 
บทน า 

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้
ชัดจากการด าเนินธุรกิจที่หันมาใช้บริการตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ธุรกิจมีก าไรจากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น 

ธุรกิจออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ธุรกิจ E-Commerce เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ท างาน ตลอดจนการสื่อสารของหน่วยธุรกิจ ส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
จากการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง ปี 2560 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เติบโต 3 อันดับแรก ได้แก่  

อันดับที่ 1 ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 312,431.7 ล้านบาท มีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 21.2  
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อันดับที่ 2 อาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง ซึ่งมีมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 182,226.1 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 20.4  

อันดับที่  3 เครื่องส าอาง อาหารเสริม  น้ าหอมและอุปกรณ์เสริมความงาม มีมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 157,476.43 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.8  
ตารางท่ี 1 แสดงมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 

   แปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร และประมง ปี 2558 - 2561˚ 

ธุรกิจ   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561° 

อาหาร อาหารแปรรูป 
และเครื่องดื่ม ผลิตผลทาง
การเกษตร และประมง 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

102,186.88 151,302.11 182,226.10 220,978.01 

การขยายตัว 
(ร้อยละ) 

1,494.72 (48.06) (20.44) 21.27 

หมายเหตุ : (  ) อัตราการขยายตัวที่ลดลง 
     ปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ 
จากตารางที่ 2 อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีการขยายตัวจากในอดีตมากขึ้น แม้ว่าในปี 2559 และ

ปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัวลดลง แต่เนื่องจากอาหารมีทั้งอาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง 
วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งผลไม้ และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดส่งทั้งของเอกชน รัฐบาล และของ
ร้านค้า ท าให้ธุรกิจอาหารยังคงมีการคาดการณข์ยายตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2561  

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอาหารออนไลน์อาจเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอาจรวมถึงการมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น การศึกษาปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจ
อาหารออนไลน์ขยายตัวในปัจจุบัน สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารออนไลน์เพ่ือให้มีโอกาสทางการตลาดเหนือกว่าคู่แข่ง เสริมสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และ
ช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใช้
บริการอาหารออนไลน์  
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
การใช้แบบสอบถามในการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเลือกเฉพาะผู้ที่

เคยซ้ืออาหารออนไลน์ จากสถานประกอบการทั้งเอกชนและภาครัฐ แหล่งชุมชนต่างๆ โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่
มีรายได ้สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของคอแครน (W.G.Cochran, 1977) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability )โดยได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค เท่ากับ 0.9  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เ พ่ืออธิบายลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภคและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) : การน าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์ 
ANOVA  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ 
 จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 คน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคอาหารปรุงส าเร็จ สั่งซื้ออาหารในช่วงเวลา 18.01-21.00 มากที่สุด มีการ
สั่งซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยสั่งซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ ากว่า 500 บาทต่อ
ครั้ง โดยช าระค่าสินค้าเป็นเงินสด และใช้บริการขนส่งของเอกชน โดยมีค่าขนส่งต่ ากว่า 100 บาท 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย
เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะ อาชีพ และรายได้ ส าหรับตัวแปร
เพศจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test แต่ตัวแปร อายุ การศึกษา สถานะ อาชีพ และรายได้ จะ
เปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ ANOVA ด้วยการทดสอบ F-test ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการซ้ืออาหาร
ออนไลน ์

ชาย หญิง 

t Sig n = 126 n = 259 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้บริการ 4.96 1.29 4.76 1.23 1.47 0.142 

ความถี่ในการซื้อ 0.42 0.76 0.36 0.70 0.84 0.403 

ช่องทางในการสั่งซื้อ 1.06 0.91 0.81 0.90 2.53 **0.012 

ประเภทของอาหาร 0.27 1.04 0.27 0.98 -0.04 0.968 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 0.61 0.73 0.70 0.80 -1.09 0.277 

ช่องทางในการช าระเงิน 0.60 1.11 0.46 1.01 1.23 0.220 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.57 0.69 0.73 0.74 -2.01 **0.045 

ช่องทางในการขนส่ง 1.06 1.01 0.97 1.01 0.90 0.370 

หมายเหตุ **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ t-test เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ พบว่า เพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งแตกต่างกัน โดยเพศ
ชายมีพฤติกรรมเลือกช่องทางในการสั่งซื้อมากกว่าเพศหญิง แต่เพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกช่องทางขนส่ง
มากกว่าเพศชาย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรม
การซื้อไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการซ้ือ
อาหารออนไลน์ 

อายุ 16-25 ป ี อายุ 26-35 ป ี อายุ 36-45 ป ี อายุ 46-55 ป ี
อายุ 55 ปี

ขึ้นไป 
F Sig n = 90 n = 176 n = 84 n = 33 n = 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้บริการ 4.83 1.23 4.89 1.25 4.82 1.30 4.42 1.17 5.50 0.71 1.12 0.346 

ความถี่ในการซ้ือ 0.19 0.54 0.51 0.77 0.24 0.61 0.58 0.94 0.00 0.00 4.67 ***0.001 

ช่องทางในการสั่งซ้ือ 0.73 0.83 0.84 0.91 1.19 0.96 0.85 0.87 0.50 0.71 3.30 **0.011 

ประเภทของอาหาร 0.28 1.06 0.26 0.92 0.31 1.09 0.27 1.01 0.00 0.00 0.08 0.989 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ 0.44 0.66 0.58 0.67 1.02 0.90 0.82 0.88 2.00 0.00 9.41 ***0.000 

ช่องทางการช าระเงิน 0.42 1.03 0.53 1.06 0.58 1.10 0.36 0.90 0.00 0.00 0.56 0.695 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.63 0.77 0.65 0.71 0.74 0.76 0.82 0.64 0.50 0.71 0.62 0.637 

ช่องทางในการขนส่ง 0.98 1.04 0.88 1.00 1.27 0.95 1.03 1.02 0.00 0.00 2.73 *0.029 

หมายเหตุ **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%)  
  ***Sig < 0.01 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%) 
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 จากตารางที่ 3 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อและค่าใช้จ่าย
ในการสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการซื้อ และ
การเลือกช่องทางในการขนส่งแตกต่างกัน ทีร่ะดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น ทั้งในแต่ละ
ช่วงอายุมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการซ้ือ
อาหารออนไลน์ 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

อื่นๆ 

F Sig n = 27 n = 287 n = 69 n = 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้บริการ 5.15 1.38 4.79 1.26 4.87 1.16 4.50 2.12 0.76 0.518 

ความถี่ในการซื้อ 0.56 0.93 0.37 0.71 0.35 0.68 0.00 0.00 0.79 0.502 

ช่องทางในการสั่งซื้อ 1.15 0.95 0.87 0.91 0.86 0.90 1.50 0.71 1.12 0.343 

ประเภทของอาหาร 0.56 1.60 0.25 0.93 0.28 0.98 0.00 0.00 0.84 0.474 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 0.56 0.58 0.63 0.76 0.91 0.87 0.00 0.00 3.26 **0.022 

ช่องทางในการช าระ
เงิน 

0.19 0.48 0.48 1.04 0.72 1.21 0.00 0.00 2.08 0.103 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.85 0.66 0.66 0.75 0.71 0.64 0.50 0.71 0.69 0.559 

ช่องทางในการขนส่ง 1.00 1.07 1.01 1.00 0.93 1.03 2.00 0.00 0.78 0.506 

หมายเหตุ **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) 
 จากตารางที่ 4 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละระดับการศึกษา มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น ในแต่ละระดับการศึกษามี
พฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 5 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามสถานะภาพ 

พฤติกรรมการซ้ืออาหาร
ออนไลน ์

โสด สมรส หย่า/แยกกันอยู่/
หม้าย 

F Sig n = 281 n = 101 n = 3 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้บริการ 4.90 1.24 4.57 1.26 6.00 0.00 3.97 **0.020 

ความถี่ในการซื้อ 0.37 0.69 0.36 0.78 1.33 0.58 2.72 *0.067 

ช่องทางในการสั่งซื้อ 0.83 0.90 1.07 0.93 0.00 0.00 4.01 **0.019 

ประเภทของอาหาร 0.25 0.98 0.34 1.06 0.00 0.00 0.38 0.686 
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พฤติกรรมการซ้ืออาหาร
ออนไลน ์

โสด สมรส หย่า/แยกกันอยู่/
หม้าย 

F Sig n = 281 n = 101 n = 3 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 0.63 0.75 0.79 0.83 0.67 0.58 1.63 0.197 

ช่องทางในการช าระเงิน 0.48 1.06 0.55 1.03 0.33 0.58 0.21 0.813 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.65 0.75 0.75 0.67 1.00 0.00 1.06 0.346 

ช่องทางในการขนส่ง 0.95 1.01 1.16 0.98 0.00 0.00 3.11 **0.046 

หมายเหตุ **Sig < 0.10 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90%) 
  **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) 
 จากตารางที่ 5 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์โดยจ าแนกตามสถานะภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานะแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อ
แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 มีพฤติกรรมด้านเวลาในการใช้บริการ การเลือกช่องทางในการ
สั่งซื้อ และการเลือกช่องทางในการขนส่งแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น 
มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 6 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

 พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน
หม้าย 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้างรายวัน  อ่ืนๆ 

F Sig 
n = 116 n = 59 n = 187 n = 15 n = 6 n = 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้บรกิาร 4.86 1.25 4.32 1.24 4.99 1.22 4.67 0.98 4.33 1.97 4.50 0.71 2.95 **0.013 

ความถี่ในการซ้ือ 0.32 0.68 0.41 0.70 0.40 0.75 0.40 0.74 0.50 0.84 0.50 0.71 0.24 0.942 

ช่องทางในการสั่งซ้ือ 0.90 0.96 0.63 0.83 0.97 0.89 0.73 0.88 1.17 0.98 1.00 1.41 1.47 0.197 

ประเภทของอาหาร 0.24 0.93 0.27 1.00 0.26 1.00 0.40 0.91 1.17 2.04 0.00 0.00 1.08 0.370 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ 0.81 0.83 0.93 0.85 0.52 0.68 0.60 0.83 0.17 0.41 1.00 0.00 4.21 ***0.001 

ช่องทางในการช าระ
เงิน 

0.30 0.78 0.66 1.23 0.58 1.14 0.53 0.74 0.5 0.837 0.00 0.00 1.42 0.216 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.65 0.69 0.88 0.65 0.61 0.73 0.87 1.25 0.83 0.41 1.00 0.00 1.64 0.149 

ช่องทางในการขนส่ง 1.12 1.00 0.71 0.97 1.03 1.01 0.87 0.99 1.17 1.33 0.00 0.00 1.83 0.107 

หมายเหตุ **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%)  
  ***Sig < 0.01 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%) 
 จากตารางที่ 6 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้าน เวลาในการใช้บริการ 
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แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 7 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จ าแนกตามรายได้ 

พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์ 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท 

10,000 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

F Sig 
n = 8 n = 145 n = 140 n = 46 n = 21 n = 25 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

เวลาในการใช้
บริการ 

5.00 1.41 4.92 1.23 4.75 1.24 4.87 1.31 4.71 1.62 4.68 0.99 0.40 0.850 

ความถี่ในการซ้ือ 0.50 0.93 0.32 0.62 0.39 0.72 0.39 0.74 0.48 0.98 0.52 0.92 0.53 0.754 

ช่องทางในการ
สั่งซ้ือ 

0.88 0.99 0.77 0.91 0.96 0.90 1.07 1.04 1.05 0.80 0.76 0.78 1.27 0.277 

ประเภทของอาหาร 0.88 1.81 0.26 1.03 0.23 0.84 0.11 0.74 0.33 1.06 0.64 1.47 1.60 0.158 

ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซ้ือ 

0.88 0.99 0.77 0.91 0.96 0.90 1.07 1.04 1.05 0.80 0.76 0.78 6.31 ***0.000 

ช่องทางในการช าระ
เงิน 

0.38 0.74 0.36 0.91 0.54 1.11 0.65 1.22 0.381 0.74 0.96 1.24 1.84 0.105 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

0.63 0.52 0.63 0.72 0.65 0.75 0.72 0.75 0.76 0.77 0.96 0.68 0.98 0.427 

ช่องทางในการ
ขนส่ง 

1.13 1.25 0.89 1.00 1.03 1.00 1.07 1.02 1.52 0.93 0.84 0.99 1.71 0.130 

หมายเหตุ *Sig < 0.01 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%) 
 จากตารางที่ 7 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์โดยจ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน  
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ โดยวิเคราะห์
ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ว่ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออนไลน์มากน้อยเพียงใด ด้วยการทดสอบ Chi-Square 
 
ตารางท่ี 8 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์และปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์ 

  
ด้าน

เว็บไซต์/
เพจร้านค้า  

ด้าน
เทคโนโลยี 

ด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ด้านช่องทาง
การ

ติดต่อสื่อสาร 

เวลาในการใช้บริการ 
df 63.42 87.30 82.22 80.39 
Sig *(0.081) *(0.079) *(0.052) (0.373) 
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พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์ 

  
ด้าน

เว็บไซต์/
เพจร้านค้า  

ด้าน
เทคโนโลยี 

ด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ด้านช่องทาง
การ

ติดต่อสื่อสาร 

ความถี่ในการซื้อ 
df 19.93 25.56 21.56 15.48 
Sig (0.526) (0.697) (0.759) (0.996) 

ช่องทางในการสั่งซื้อ 
df 43.80 55.77 24.90 45.58 

Sig ***(0.002) ***(0.003) (0.580) *(0.071) 

ประเภทของอาหาร 
df 68.51 41.24 66.48 63.94 

Sig ***(0.001) (0.807) **(0.020) (0.191) 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 
df 18.03 24.47 20.64 18.80 
Sig (0.647) (0.750) (0.803) (0.977) 

ช่องทางในการช าระเงิน 
df 28.89 61.81 24.31 33.38 
Sig (0.418) **(0.015) (0.931) (0.878) 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
df 29.51 25.22 23.92 33.68 

Sig (0.387) (0.967) (0.938) (0.870) 

ช่องทางในการขนส่ง 
df 19.32 43.35 15.06 30.48 

Sig (0.565) *(0.055) (0.969) (0.593) 

หมายเหตุ *Sig < 0.10 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90%) 
  *Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) 
  *Sig < 0.01 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%) 
 จากตารางที่ 8 จากการทดสอบ Chi-Square เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารออนไลน์และปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  
 พฤติกรรมการเลือกเวลาในการใช้บริการอาหารออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเว็บไซต์/
เพจร้านค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
 พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเว็บไซต์/เพจ
ร้านค้า และด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารโดยแบ่งตามประเภทของอาหารออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
เว็บไซต์/เพจร้านค้า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการช าระเงิน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 
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 พฤติกรรมด้านการเลือกช่องทางในการขนส่ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90 
 ทั้งนี้ พฤติกรรมในการเลือกช่วงเวลาในการใช้บริการ ความถี่ในการซื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และช่องทางในการขนส่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือ
อาหารออนไลน์ 

  
ด้าน

ผลิตภัณ
ฑ ์ 

ด้าน
ราคา 

ด้าน
ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ด้าน
บุคคลากร 

ด้าน
กระบวน

การ 

สภาพแว
ดล้อม
อื่นๆ 

เวลาในการใช้
บริการ 

df 57.342 54.946 76.402 77.254 72.783 76.475 52.143 
Sig (0.193) (0.755) (0.120) (0.107) (0.187) (0.495) (0.946) 

ความถี่ในการซื้อ 
df 24.424 36.389 20.41 14.82 24.779 40.263 69.9899 

Sig (0.273) (0.107) (0.813) (0.972) (0.587) (0.180) 
***(0.000

) 

ช่องทางในการ
สั่งซื้อ 

df 34.598 32.189 44.316 37.734 32.385 39.122 43.848 
Sig **(0.031) (0.225) **(0.019) (0.082) (0.218) (0.214) **(0.049) 

ประเภทของ
อาหาร 

df 46.84 33.204 32.119 33.403 49.774 57.99 50.691 
Sig *(0.087) (0.903) (0.925) (0.899) (0.289) (0.366) (0.446) 

ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อ 

df 34.919 22.495 14.139 20.132 20.384 29.265 23.353 
Sig **(0.029) (0.712) (0.980) (0.825) (0.814) (0.654) (0.800) 

ช่องทางในการ
ช าระเงิน 

df 40.945 35.614 46.507 34.695 22.697 36.001 48.357 
Sig *(0.054) (0.487) (0.113) (0.531) (0.959) (0.799) (0.171) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

df 24.28 27.381 30.805 31.952 57.35 32.31 28.131 

Sig (0.667) (0.849) (0.714) (0.662) **(0.013) (0.904) (0.921) 

ช่องทางในการ
ขนส่ง 

df 32.365 38.576 27.015 36.485 35.17 19.804 26.905 

Sig *(0.054) *(0.069) (0.463) (0.105) (0.135) (0.966) (0.628) 

หมายเหตุ  *Sig < 0.10 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90%)  
    **Sig < 0.05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%)  
  ***Sig < 0.01 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%) 
 จากตารางที่ 9 จากการทดสอบ Chi-Square เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า  
 พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อการอาหารออนไลน์ มีความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 
 พฤติกรรมด้านช่องทางในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

24



11 
 

 พฤติกรรมด้านการเลือกประเภทของอาหาร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90 
 พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95  
 พฤติกรรมด้านช่องทางในการช าระเงิน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90 
 พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบุคลากร ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 
 พฤติกรรมด้านการเลือกช่องทางในการขนส่ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 
 ทั้งนี้ พฤติกรรมในการเลือกช่วงเวลาในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดโปรโมชั่นของสินค้าควรค านึงถึงช่วงเวลาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ เช่น มื้อเที่ยง และม้ือ
เย็น โดยจัดท าโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าในแต่ละประเภทของอาหาร การจัดโปรโมชั่นโดยเจาะจงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนครั้งในการสั่งซื้อต่อเดือน และยอดสั่งซื้อ 
 2. การก าหนดราคาสินค้าควรค านึงถึงรายได้ของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจาก 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีรายได้ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน การตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปจะท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 
 3. พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้าให้ใช้งานง่าย การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ข้อมูล
ถูกต้อง  ปลอดภัย และประมวลผลได้รวดเร็ว มีการอัพเดตสถานะการจัดส่งในแต่ละขั้นตอนชัดเจน เพ่ือให้
ผู้บริโภคติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น และท าให้ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ 
 4. สินค้าจะต้องมีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสินค้ามีคุณภาพหรือเป็น
สินค้าสดใหม่ อาจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ  ที่มีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมกับอาหาร สามารถ
คงสภาพของอาหารได้ให้อยู่ในสภาพปกติ น่ารับประทาน 
 5. ค่าจัดส่งสินค้าสินค้าไม่ควรเกิน 100 บาทต่อครั้ง รวมถึงการจัดส่งสินค้าจะต้องมีความถูกต้อง 
สะดวกและรวดเร็ว มีบริการในหลากหลายพื้นท่ี  ครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภค 
 6. ผู้ขายสินค้าจะต้องให้ข้อมูลรวดเร็ว ให้ค าแนะน าสินค้าอย่างเข้าใจง่าย  ทราบข้อมูลของสินค้า
ละเอียด ผู้ขายจะต้องมีความสุภาพและเป็นมิตร และทางร้านค้าไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความประทับใจและกลับมาซื้อสินค้าซ้ า เพ่ือการสร้าง Brand Loyalty การจงรักภักดีในตัวสินค้า 
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 7. การโฆษณาสินค้า จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
หลากหลายช่องทาง และสามารถรับรู้ข้อมูลจากโฆษณาได้อย่างถูกต้อง  
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, chi square – test, t – test และ F-test   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 
40,000 บาท/เดือน ส าหรับผู้ที่เกษียณแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในระดับเห็นด้วย ในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเ ดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ    

 

ค าส าคัญ : ความรู้, ความคิดเห็น, สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 

The objective of this study was to study the knowledge and opinions about housing 
loans for the elderly, including relationship between personal factors with the knowledge and 
opinions about housing loans for the elderly. The sample are 400 samples. The instrument used 
in this study was a questionnaire. The data was analyzed by using the descriptive statistics. The 
statistics which were used in data analysis were percentage, mean, chi square-test, t-test and F-
test. 

The result of the study revealed that most of the samples were female. They are not 
over 60 years old and they are married. Their highest education level is a bachelor's degree or 
equivalent. Their career is government officials/state enterprises. They have an average income 
of 30,001 - 40,000 baht/month. For those who are retired, most of them do not have income. 
Most of the sample groups had a moderate level of knowledge about housing loans for the 
elderly. The sample group has opinions on housing loans for the elderly, which they agree in 
all aspects, which are products, services, promotional activities, and public relations. The 
personal factors in terms of age, education level, occupation, average monthly income and 

average monthly retirement income are related to knowledge about housing loans for the 
elderly. And the individual factors in terms of gender, age, status, education level, occupation 
and average monthly income affect the opinions about housing loans for the elderly. 

 
Keywords : Knowledge, Opinions, Housing Loans for the Elderly 
 
บทน า 

ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโลกอย่างมาก โดยส านักงานสถิติแห่งชาติคาดว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2567 - 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง การที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์
สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจึงได้มีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ (Measures 
to employ the elderly) มาตรการสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Measures to build residences for 
the elderly) สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage for the elderly) และการบูรณาการ
ระบบบ าเหน็จบ านาญ (Integration of the pension system) ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคง
ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการสร้างรายได้ การส่งเสริมการออม และการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือ
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เป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการใน
ระยะยาว (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559) โดยธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
อนาคตและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการเพ่ิมรายได้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือ
ตามความจ าเป็น 

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ส าหรับประเทศไทย 
โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ท าให้สินเชื่อประเภทนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและ
อาจจะมีบางกลุ่มที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสินเชื่อประเภทนี้ จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ก าหนดประชากรที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่ใกล้เกษียณ จนถึงอายุ 80 ปี ซึ่งเป็น
อายุสูงสุดที่สามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้ และมีที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีอายุ 45-80 ปี  

ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 2,151,816 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ดังนั้น เนื่องจาก
ทราบประชากรที่แน่นอน การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

n= 
N

1+Ne2 

โดยที่  n = ขนาดตัวอย่าง 
    N = ขนาดของประชากร 
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 5% หรือ 0.05 
แทนค่าในสูตร จะได้ 

n= 
2,151,816

1+(2,151,816)(0.05)2
 

n = 399.92 

n ≈ 400 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน 
การสุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ศึกษาท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยแบ่งขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ผู้ศึกษาก าหนดโควต้าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งสัดส่วนและค านวณจ านวนตัวอย่างตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 
 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนและจ านวนตัวอย่างของการศึกษาในแต่ละช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวนประชากร (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

45 – 60 ปี 1,364,434 63 252 
61 – 80 ปี 787,382 37 148 

รวม 2,151,816 100 400 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2561) 
 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้อมูลจาก
การแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ในบริเวณดังนี้ บริเวณธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่, บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณสวนลุมพินี บริเวณสวนจตุจักร และบริเวณใกล้เคียง 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซึ่งได้ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค เท่ากับ 0.732 ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถาม 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องต่อการศึกษา จาก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือเรียน บทความที่เก่ียวข้อง รวมถึงค้นคว้าข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพ่ืออธิบาย
ลักษณะความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคว์สแควร์ (Chi - square) ใช้ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร, t-test 
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม และ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย    
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน 
ส าหรับผู้ที่เกษียณแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดคือ เรื่องผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกัน
เงินกู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 92.25 รองลงมาคือ เรื่องผู้กู้ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่น ามา
เป็นหลักประกันสินเชื่อ (กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้กู้) ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 88.25 เรื่อง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ต้องน าบ้านที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไปวางเป็นหลักประกัน
ในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน แล้วสถาบันการเงินจะจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 85.75 และเรื่อง
บ้านที่เป็นหลักประกันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้เท่านั้น ในกรณีที่มีคู่สมรส คู่สมรสต้องเป็นผู้กู้ร่วม และต้อง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 84.25  
 กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุดคือ เรื่องผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุต้องมีอายุระหว่าง 55 ถึง 
80 ปี ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ เรื่องหลักประกันสินเชื่อต้องเป็น ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
ซึ่งปลอดภาระหนี้ จ านวนกี่แห่งก็ได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส 
ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 57.00 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่ 

    อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

 มีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก  2 0.50 
 มีความรู้ความเข้าใจน้อย  21 5.25 

 มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง  168 42.00 
 มีความรู้ความเข้าใจดี  159 39.75 
 มีความรู้ความเข้าใจดีมาก  50 12.50 
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รวม 400 100.00 

หมายเหตุ:  0.00 - 2.00 คะแนน  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก 
             2.01 - 4.00 คะแนน  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อย         
             4.01 - 6.00 คะแนน  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
             6.01 - 8.00 คะแนน  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจดี 
          8.01 - 10.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุระดับ
ปานกลางมากที่สุด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ มีความรู้ระดับดี จ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.75 และมีความรู้ระดับดีมาก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ  

 
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

รวมด้านผลิตภัณฑ์ 3.74 0.571 เห็นด้วย 
รวมด้านบริการ 3.70 0.454 เห็นด้วย 
รวมด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.65 0.561 เห็นด้วย 
รวมด้านการประชาสัมพันธ์ 3.60 0.367 เห็นด้วย 

หมายเหตุ: ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉยๆ 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 3.70 3.65 และ 3.60 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง การให้ค าแนะน าเพ่ือให้ผู้กู้ คู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) 
และทายาท มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมาก  
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ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง การที่พนักงานมีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ท่านเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน  

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง  การส่งเสริมการขายด้วยการฟรี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถดึงดูดความสนใจของท่านได้  

ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้นกว่านี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ 

   ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

χ𝟐 Sig 

เพศ 3.461 0.484 
อายุ 51.075 0.000*** 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

χ𝟐 Sig 

สถานภาพ 5.232 0.732 
ระดับการศึกษา 14.259 0.075* 

อาชีพ 26.295 0.001*** 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 38.560 0.000*** 

รายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือน 14.610 0.067* 

หมายเหตุ: *   หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
   **  หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   *** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และ
รายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

   ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุทีแ่ตกต่างกัน 
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ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

รายได้หลัง
เกษียณเฉลี่ย

ต่อเดือน 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.802 

(0.000***) 
2.833 

(0.060*) 
4.210 

(0.016**) 
1.347 
(0.261) 

2.495 
(0.084*) 

4.109 
(0.047**) 

0.454 
(0.636) 

ด้านบริการ 2.673 
(0.008***) 

2.295 
(0.102) 

0.031 
(0.970) 

0.028 
(0.972) 

2.989 
(0.051*) 

2.114 
(0.122) 

2.234 
(0.110) 

ด้านกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

-0.617 
(0.538) 

24.112 
(0.000***) 

0.967 
(0.381) 

4.180 
(0.016**) 

12.877 
(0.000***) 

8.979 
(0.000***) 

0.528 
(0.591) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

2.534 
(0.012**) 

0.473 
(0.623) 

1.552 
(0.213) 

3.434 
(0.033**) 

0.158 
(0.854) 

0.343 
(0.710) 

1.136 
(0.323) 

หมายเหตุ: *   หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
   **  หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   *** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อ

เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน  
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ยกเว้นด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ที่มีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับเห็นด้วยมากกว่าเพศหญิง 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 และ 0.01 ยกเว้นด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
ที่มีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 61 – 80 ปี จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ ์และด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ ทีมี่
ผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ใน
ระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 และ 0.01 ยกเว้นด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีผล
ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอ่ืนๆ จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ยกเว้นด้านบริการ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทีม่ีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์และด้านกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  

 
 
อภิปรายผลการวิจัย    
จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

รู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ มี
หลักเกณฑเ์งื่อนไขต่างจากสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมราพร แสนยศ (2558) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบ านาญเพ่ือรองรับการเข้าสู่
สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประกันบ านาญอยู่
ในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยในทุกๆด้าน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องสังคม
ผู้สูงอายุอย่างมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนมีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมราพร แสนยศ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบ านาญเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเก่ียวกับประกันบ านาญอยู่ในเชิงบวก 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้หลังเกษียณ
เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในวัยสูงอายุ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ 

จากการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
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แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกันนั้น 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่า ความคิดเห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะแสดงออกต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ธนาคารควรที่จะมีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ท า
ให้ทราบได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติผู้กู้และหลักประกันไมค่่อยถูกต้อง 
 2. ธนาคารควรพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
บุคคลทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ทราบได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ หรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกๆด้าน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน จะมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
บรรเทาปัญหาของผู้สูงอายุได้ในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
 ด้านบริการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ไม่
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ธนาคารจึงควรที่จะสร้างความแตกต่างในการให้บริการแก่ลูกค้า ให้เป็นที่โดดเด่น  
น่าประทับใจ และเป็นที่จดจ า  
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า การแจกของสมนาคุณหรือการฟรี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการกู้สินเชื่อเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น อาจจะเพ่ิมการดึงดูดลูกค้า โดยการแจกของ
สมนาคุณท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุมาก่อน ดังนั้น ธนาคารควรจะต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Online 
และอาจจะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้ ท า ให้เสนอแนะได้ว่า 
ธนาคารควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยค านึงถึง อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
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 จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิด เห็น ท าให้เสนอแนะได้ว่า 
ธนาคารควรเพ่ิมความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยค านึงถึง เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย อายุ 
61 – 80 ปี สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพอ่ืนๆ 
เช่น เกษตรกร รับจ้าง นักกฎหมาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จะมีความคิดเห็นดีกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ ดังนั้น ธนาคารควรที่จะเน้นท าการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ดีแก่ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรขยายขอบเขตในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆ  เพ่ือความ

หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง และท าให้ทราบถึงความเหมือนหรือความต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัด
หรือแต่ละภูมิภาค 

2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
เพราะจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ยังอาจจะท าให้ได้รบัความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ปกครองของเด็กที่
ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน 5 ท่าน 
 การศึกษานี้ใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด    
ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ และ 5 ตัวชี้วัด ที่ ใช้ในการประเมินประสิทธิผล ผลการศึกษา พบว่า           
ในภาพรวมผลการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ด้านประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีการด าเนินงานเสร็จเร็วกว่าแผนที่ก าหนด และมี
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานต่อผลผลิตจากการด าเนินงานต่ ากว่าแผนงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม เกิดความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนฯ โดยประมาณ 3.42 วันท าการ/เดือน ในส่วนของด้าน
ประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กน าเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นในหลายๆ ด้านที่เก่ียวข้อง เช่น      ด้าน
โภชนาการ ด้านสุขภาพ และด้านเสื้อผ้า เป็นต้น รวมถึงผู้ปกครองควรตระหนักถึงพัฒนาการของเด็ก เพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจ ควรที่จะส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ควรมีความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุน และควรที่
จะเพ่ิมเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจนให้มากข้ึน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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Abstract 
 The objective of this study is to evaluate efficiency and effectiveness of Child Support 
Grant Project in 2018 fiscal year in Bangkok area by using both primary and secondary data. The 
primary data are collected by giving the questionnaires to a sample of 400 parents who receive 
child support grant in 2018 fiscal year in Bangkok area and interviewing with 5 staffs of Child 
Support Grant center. 
 According to the key performance indicators of Child Support Grant Project, there are 3 
key performance indicators used to evaluate project’s efficiency and 5 key performance indicators 
used to evaluate project’s effectiveness, totaling to 8 key performance indicators. The results 
show that the overall efficiency is considered “high”. The project was completed ahead of 
schedule. The actual expense per child is also below the estimated budget. However, there is a 
delay in transferring money with an average of 3.42 working days per month. For effectiveness 
aspect, the overall effectiveness is considered “high”. However, Child Support Grant should 
promote parents to utilize the grant for more necessary items associated with nutrition, health, 
and clothing. Moreover, parents should understand child development. To increase satisfaction, 
there should be an easy access to project information, timeliness of fund transfer, and an increase 
in fund available to children in poor households. 
Keyword : efficiency / effectiveness / Child Support Grant 

 
บทน า 
 เด็กปฐมวัย (เด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ 5 ปี) เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจาก
ร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้ด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรตระหนักถึงความส าคัญและดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกในช่วงวัยดังกล่าว เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติและน าไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมี
รายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย (องค์การยูนิเซฟ, 2561) ทั้งนี้ในปัจจุบัน
อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง ท าให้ประชากรเด็กมีแนวโน้มลดลงทุกปี ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มี
จ านวนการเกิด 782,100 คน จ านวนประชากรวัยเด็ก 12,123,000 คน และในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนการเกิด 
และจ านวนประชากรวัยเด็กลดเหลือเพียง 702,755 คน และ 11,640,000 คน ตามล าดับ (ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ซ่ึงอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุประชากร โดยท าให้ประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ประเทศไทย
เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เช่น ผลผลิตมวลรวม
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ภายในประเทศ รายได้ต่อหัวประชากร การออมและการลงทุน การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และผล
ต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยภาพรวม       
มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางดีขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 42.33 และ
ลดลงเหลือร้อยละ 8.6 คิดเป็นจ านวนคนจนประมาณ 5.81 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) แต่ความยากจนในระดับภาคและเขตพ้ืนที่ยังคงมีความยากจน
กระจุกตัวอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ. 
2559 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 13.00 ร้อยละ 12.40 และร้อยละ 9.80 ของประชากรในแต่ละภาคตามล าดับ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น    
แต่ปัญหาความยากจนในระดับภาคและพ้ืนที่ยังคงมีความยากจนกระจุกตัวอย่างหนาแน่น ประกอบกับ
นโยบายหลักของประเทศไทยในปัจจุบันได้ระบุถึงปัญหาการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมไทย ผนวกกับรัฐบาลให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเด็กปฐมวัย (อายุ  0-6 ปี )                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลจึงได้มีโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นการจัด
สวัสดิการสังคม ที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรก
เกิดสัญชาติไทยที่บิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และอยู่ในครัวเรือน
ยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี 
โดยอุดหนุนรายละ 600 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งรัฐจะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพ่ือใช้ใน
การเลี้ยงดูเด็กเป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพ้ืนฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระของการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคณุภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

ส าหรับประชากรเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปรียบเทียบรายภาคสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 218,005 คน 
ภาคใต้ 139,381 คน และภาคเหนือ 108,939 คน ซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 อันดับ ที่มีผู้
ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 6,579 คน 
นครปฐม 3,376 คน และปทุมธานี 3,195 คน (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560) จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล และเพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน จ านวน 5 คน และจากการออก
แบบสอบถามผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แหล่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กรณีสัมภาษณ์ การศึกษานี้ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน 4 คน 
  กรณีแบบสอบถาม ก าหนดมาจากประชากรเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีค านวณจากสูตรของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม เท่ากับ 350.74 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง จากผู้ปกครองของเด็กที่
ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 
 2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการประเมินประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาความสามารถในการด าเนินงานตามผลผลิต/
โครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่  ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้จริงกับระยะเวลาที่ก าหนด ความล่าช้าของ
การโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ และการวัดสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อหน่วยต่อค่าใช้จ่ายตามแผนต่อหน่วย 
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมินประสิทธภิาพ 

1. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
โครงการที่ใช้จริงกับระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินงาน 

5 คือ ด าเนินการเสร็จเร็วกว่าก าหนด 
4 คือ ด าเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3 คือ ด าเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 5 วัน 
2 คือ ด าเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 6-10 วัน 
1 คือ ด าเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่า 10 

วันข้ึนไป 
2. ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที ่

ได้รับสิทธิ 
5 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ตามก าหนดเวลา 
4 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 1 สปัดาห ์
3 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 2 สปัดาห ์
2 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 3 สปัดาห ์
1 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้ามากกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป 

3. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานต่อผลผลิต
จากการด าเนินงาน  

5 คือ ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริงต่ ากว่าแผนมากกว่า 
ร้อยละ 10 

4 คือ ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริงต่ ากว่าแผนไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

3 คือ ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริงเท่ากับแผน 
2 คือ ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนไม่เกิน 

ร้อยละ 10 
1 คือ ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนมากกว่า 

ร้อยละ 10 

 
  การพิจารณาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้กับ
เกณฑ์วัดระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพ สามารถค านวณได้

จากสูตร          ช่วงคะแนน  = 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 

จ านวนระดับ
  = 

5  -  1

5
     =  0.8 

      
   ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับต่ า 
  คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างต่ า 
  คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
  คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง 
  คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับสูง 
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 ในส่วนการประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน (Ex-Post Evaluation)  
ซึ่งเป็นการวัดผลการด าเนินงานตามผลผลิต/โครงการ โดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์
ของผลผลิตโครงการ ที่ได้มีการจัดตั้งไว้ในเบื้องต้น ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลจะพิจารณา 2 ด้าน
หลักๆ คือ ผลการปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นมา 5 ตัวชี้วัด (ดังตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 2  ตัวชี้วัดประสิทธิผลและเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล 

1. จ านวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงิน 
อุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด 
 

5 คือ ใช้มากกว่า 8 รายการ ขึ้นไป 
4 คือ ใช้ 7 - 8 รายการ 
3 คือ ใช้ 5 - 6 รายการ 
2 คือ ใช้ 3 - 4 รายการ 
1 คือ ใช้ไม่เกิน 2 รายการ 

2. จ านวนเด็กแรกเกดิที่ไดร้ับเงินอุดหนุนโครงการเงิน 
อุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด  

5 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็กท่ีลงทะเบียนในกรงุเทพฯ 

4 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ร้อยละ 71-80 
ของจ านวนเด็กท่ีลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

3 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดไดร้ับเงินอุดหนุนฯ ร้อยละ 61-70 
ของจ านวนเด็กท่ีลงทะเบียนในกรงุเทพฯ 

2 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ร้อยละ 51-60 
ของจ านวนเด็กท่ีลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

1 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ของจ านวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

3. จ านวนเด็กแรกเกดิที่ลงทะเบยีนขอรับสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด  

5 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดทีล่งทะเบียนมากกว่า ร้อยละ 60 
ของจ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มสีิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

4 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียน ร้อยละ 51-60 ของ
จ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

3 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดทีล่งทะเบียน ร้อยละ 41-50 ของ
จ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนท่ีมีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

2 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดทีล่งทะเบียน ร้อยละ 31-40 ของ
จ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนท่ีมีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 
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ตัวชี้วัดประสิทธิผล เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล 

1 คือ จ านวนเด็กแรกเกิดทีล่งทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนท่ีมีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ 

4. ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

 
5 คือ จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมากกว่า 
       ร้อยละ 98 ของจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯ 
4 คือ จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 96-98 

ของจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯ 
3 คือ จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 91-95 

ของจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯ 
 2 คือ จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 86-90 

ของจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯ 
1 คือ จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยไม่เกินร้อยละ 85 

5. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านเงินอุดหนุน 

5 คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คือ ความพึงพอใจมาก 
3 คือ ความพึงพอใจปานกลาง 
2 คือ ความพึงพอใจน้อย 
1 คือ ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
  การพิจารณาประสิทธิผลของการด าเนินงาน พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้กับ
เกณฑ์วัดระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน ส าหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจและ
ประสิทธิผล สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 รวมถึงมีเกณฑ์การวัดระดับประสิทธิผล ดังนี้ 
  คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับต่ า 
  คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างต่ า 
  คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 
  คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง 
  คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับสูง 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
พบว่า ในภาพรวมด้านการประเมินประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.66 และมีประสิทธิผลในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด คะแนน/ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ   
1. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินงาน โครงการที่ใช้จริงกับ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน 

5.00 
 

 

2. ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ 4.00  
3. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานต่อผลผลิตจากการ
ด าเนินงาน 

5.00  

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.66 ประสิทธิภาพระดับสูง 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล   
1. จ านวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 

3.43  

2. จ านวนเด็กแรกเกดิที่ไดร้ับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 

5.00  

3. จ านวนเด็กแรกเกดิที่ลงทะเบยีนขอรับสิทธิโครงการเงิน 
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

5.00  

4. ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 4.00  
5. ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ 
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ 

3.81  

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.25 ประสิทธิผลระดับสูง 

  
 ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพสามารถด าเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.66) สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ผล ดังนี้ 
   1. ตัวชี้วัดที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการที่ใช้จริงกับระยะเวลา
ตามแผนการด าเนินงาน เป็นการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 7 กลยุทธ์ 22 กิจกรรม ผลการด าเนินงานสามารถ
ด าเนินการได้ 6 กลยุทธ์ 18 กิจกรรม ส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานเสร็จสิ้นเร็วกว่าระยะเวลาก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินงาน เฉลี่ยเสร็จเร็วกว่าก าหนด 33.06 วันท าการ/กิจกรรม สรุปได้ว่าผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 สามารถด าเนินการเสร็จเร็วกว่าก าหนด ได้คะแนนเท่ากับ 5.00  
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  2. ตัวชี้วัดที่ 2 ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ เป็นการด าเนินตาม
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยในภาพรวมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 12 เดือน มีความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนรวม 41 วันท าการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อเดือนเท่ากับ 3.42 วัน/เดือน สรุปได้ว่าผลการด าเนินงานโอนเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีการโอนเ งิน
อุดหนุนล่าช้าภายใน 1 สัปดาห์ คะแนนเท่ากับ 4.00  
  3. ตัวชี้วัดที่ 3 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานต่อผลผลิตจากการด าเนินงาน  เป็น
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ตาม
เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย เป้าหมายเด็กแรกเกิดที่ด าเนินการได้ จ านวน 518,174 คน คิด
เป็นร้อยละ 118.22 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,520,886,757 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99 ต้นทุนต่อหน่วยที่
เกิดข้ึนจริงเท่ากับ 6,794.80 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 83.74 ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงต่ ากว่าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 16.26 คะแนน เท่ากับ 5.00 
 ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลสามารถด าเนินงานมีประสิทธิผลในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.25) สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ผล ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ที่ผู้ปกครองของเด็กได้รับ 600 บาท/เดือน สรุปได้
ว่าเงินอุดหนุนฯ 600 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ 5 - 6 รายการ จ านวน 
190 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 7 - 8 รายการ จ านวน 160 คน หรือแสดงเป็น
ร้อยละ 40.00 ใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 3 - 4 รายการ จ านวน 29 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 7.25 และใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนฯ มากกว่า 8 รายการ ขึ้นไป จ านวน 21 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดับ สามารถคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.43 
  2. ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด โดยมีเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จ านวน 4,028 คน และมีจ านวนเด็กที่
ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4,939 คน คิดเป็นร้อยละ 81.55    
สรุปได้ว่ามีจ านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร้อยละ 81.55 ของจ านวนเด็กที่
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ มีคะแนน เท่ากับ 5.00  
  3. ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนเด็กแรกเกิดท่ีลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด โดยมีจ านวนเด็กที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ ในกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 4,939 คน และมีจ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5,516 คน คิดเป็นร้อยละ 89.54 สรุปได้ว่ามีจ านวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ 89.54 ของ
จ านวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนน เท่ากับ 5.00  
  4. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย พิจารณาจากแบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยพัฒนาการทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
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ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้าน
การช่วยเหลือตนเอง โดยเด็กท่ีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยต้องเป็นเด็กท่ีผ่านการประเมินพัฒนาการทุกข้อใน
แต่ละด้านของพัฒนาการ โดยมีเด็กที่ผ่านการประเมินทุกข้อในแต่ละด้านของพัฒนาการ จ านวน 384 คน หรือ
แสดงเป็นร้อยละ 96 และไม่ผ่านบางข้อ จ านวน 16 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 4 สรุปผลการด าเนินงาน คือ 
จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 96  ของจ านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีคะแนน เท่ากับ 4.00  
  5. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในด้านต่างๆ จากผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.21 อันดับที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.16 อันดับที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 3.80 
อันดับที่ 4 ด้านเงินอุดหนุน คะแนนเฉลี่ย 3.59 และอันดับที่ 5 ด้านข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ คะแนนเฉลี่ย 
3.30 โดยในภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วม
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.81 
2. การเสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะอยู่ในระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือท าให้การด าเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น โครงการควรจะมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด้านประสิทธิภาพ 
  2.1.1 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินงาน
โครงการที่ใช้จริงกับระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับ 5.00 อย่างไรก็ตาม
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นก่อนการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ไม่มีการก าหนดแผนก่อนการด าเนินงานจริงที่แน่นอน ท าให้การประเมินผลอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น 
ควรจะมีการก าหนดแผนก่อนการปฏิบัติงานจริง และควรวางแผนระยะเวลาปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม  
  2.1.2 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 2 ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก
ที่ได้รับสิทธิ์ มีการโอนเงินอุดหนุนล่าช้าประมาณ 3 วันท าการ/เดือน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลของกรมฯ ใช้เวลานาน ท าให้ประมวลผลการจ่ายเงินได้ไม่ทันกับก าหนดการจ่ายเงิน ดังนั้น ควรมี
การแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ เพ่ือรองรับปริมาณข้อมูลที่มีจ านวนมากขึ้น รวมถึงเพ่ือความ
รวดเร็วในการประมวลผลการจ่ายเงินอุดหนุนฯ และเกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด  หรือตั้งงบประมาณ
ไว้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้จ่ายเงิน 
  2.1.3 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 3 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน
ต่อผลผลิตจากการด าเนินงาน ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับ 5.00 แต่เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการได้
มากกว่าที่แผนก าหนด ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ กรมฯ จึงต้องขอใช้งบกลาง ดังนั้น กรมฯ ควรจะมีการ
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ประมาณการจ านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณให้มีความครอบคลุม และใกล้เคียงมาก
ที่สุด เพ่ือที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 2.2 ด้านประสิทธิผล 
  2.2.1 จากการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีความสามารถในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้
ไม่เท่ากัน ดังนั้น ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กน าเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายสิ่งของที่จ าเป็นใน
หลายๆ ด้าน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2.2 จากการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กอายุ 1 เดือน – 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็ก มีสัดส่วนเด็กที่ไม่ผ่านการ
ประเมินพัฒนาการมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.42 ดังนั้น ควรที่จะมีการส่งเสริมและสนับสนุน หรือท ากิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มอายุช่วงนี้ตระหนักในเรื่องของพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา ด้าน
การใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินเยอะที่สุด เช่น ฝึกให้ลูกพูดคุย โดยคุย
เล่นกับลูก หาสิ่งของที่มีประโยชน์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการเล่นกับลูก เป็นต้น เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยมากยิ่งข้ึน 
  2.2.3 จากการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ดังนี้  
   1) ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะมา
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในแต่ละพ้ืนที่  โดยใช้รูปแบบสื่อและช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน แจ้งที่ประชุมหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นของโครงการฯ เป็นต้น 
   2) ควรมีความตรงเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุน โดยควรชี้แจงหน่วยงานรับ
ลงทะเบียน และหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลในระบบให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกันในการรับลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูล โดยไม่ควรมีการค้างการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันปัญหาการตกเบิกที่เกิดจากขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และควรเพิ่มเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เด็กท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจนให้มากขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดเดียว ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่ครอบคลุมผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพ่ือจะได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด            
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์ให้มากขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้น
สามัญในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีทดสอบหา
ความเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต่อกันด้วยวิธีแกรนเจอร์  เมื่อพบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น
และตัวแปรตามแล้ว จึงท าการทดสอบด้วยวิธีสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุดหรือวิธีสมการถดถอยก าลังสอง
น้อยที่สุด 2 ขั้น ตามทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร  โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา  
ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2559  ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแทน
ตามกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลปริมาณการซื้อขายประกอบการคัดเลือก 

 ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี พบความสัมพันธ์ 2 รูปแบบคือ ราคาหุ้นสามัญเป็น

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ราคาหุ้นสามัญกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกันและกัน  ในส่วนระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี แบ่งตามแต่ละสัญญาซึ่ง

หมดอายุในแต่ละไตรมาส พบว่าอิทธิพลของประเภทกลุ่มดัชนีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ชัดเจนมากกว่า

อิทธิพลของช่วงเวลา โดยมีลักษณะที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในราคาสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้ามากที่สุด  บางกลุ่มดัชนีไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้นตลอดทุกไตรมาส แต่จะปรับตัวสู่ลักษณะ

ที่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาวเสมอทุกกลุ่มดัชนี กลุ่มดัชนีเกษตรและอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์แบบ 2 

ทาง ในทุกช่วงไตรมาส และกลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์กันในทุกช่วงไตรมาส ในกลุ่มอ่ืนๆ มี

รูปแบบที่ไม่ชัดเจน ยกเว้นรูปแบบที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงราคาของ
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หลักทรัพย์อ้างอิงเพียงทางเดียวที่ไม่เกิดขึ้นเลยในทุกกลุ่มดัชนี ทิศทางความสัมพันธ์ของราคามีทิศทางไป

ในทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค าส าคัญ :   ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, หุ้นสามัญ, ราคาสินค้าอ้างอิง, ค่าเบสิส 

 
Abstract 

 
 This Research is aimed to study the relationship between the prices of single stock 
futures in Thailand Futures Exchange and the stock price in the Security exchange of 
Thailand using Granger’s causality test. Either Ordinary Least Square Regression Model or 
Two Stage Least Squares Regression Model are used based on the characteristics of causal 
relation. Daily closing price data started from January 2016 to December 2018 are analysed 
for selected stocks. 
 The results show that in the 3 consecutive years, two types of relationships. First, 
stock prices can cause the changes in futures prices. Last, there are be lateral causal 
relations in the stock prices and futures prices. The further analysis of these data is classified 
by the types of contract indicate. That the underlying securities price is the most likely 
cause of changes in futures prices. However, some of these spot and future prices are not 
related in the short run when classified by H,M,U and Z Series, but these variables are 
related to one another in the long run. The Agricultural Industrial Index groups have a 2 way 
relationship in every period, but the Industrial Product Index group is not related every 
quarter. There are no clear causal patterns in the other groups. It is worth mentioning that 
futures contract price does not cause the current stock price in all index groups. The Results 
Obtained by Regression and 2SLS. Consistently indicate that the current stock prices and the 
future prices are positively correlated at 95 percent confidence interval.  

Keywords :  Thailand Future Exchange, Stock, Spot Prices, Basis 
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บทน า 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล้วนมีบทบาทส าคัญต่อการลงทุน 
และเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ตลาดล้วนต้องการพัฒนาสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังจะ
เห็นได้จากการวัดประสิทธิภาพของตลาดโดยมักจะจัดแบ่งเป็นประสิทธิภาพระดับต่ า ระดับกลางและระดับสูง   
ส าหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย (Thailand Futures Exchange) หรือ TFEX ซึ่งเปิด
ด าเนินการซื้อขายในปี พ .ศ. 2549 โดยแรกเริ่มได้จัดตั้งเป็น บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพ่ือด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรืออนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เป็นต้นมานั้น  ได้ออกสัญญาใหม่ๆ ที่อ้างอิงสินค้าประเภทต่างๆ 
ออกมาอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปี (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน), 2560, น. 8-10) ซึ่งในงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์(Single Stock Futures) ซึ่งเริ่มท าการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2551 เป็นต้นมา (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ,2560, น. 4) เพราะ
ต้องการหาความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทั้ง 2 ตลาด ในเชิงเป็นสาเหตุหรือชี้น าราคาซึ่งกัน
และกัน อีกประการหนึ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้นสามัญเป็นสินค้าที่สามารถท าการซื้อขาย
เปลี่ยนมือได้ทั้ง 2 ตลาด ต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าบางประเภท เช่น อ้างอิงดัชนี โดย
ตัวเลขดัชนีไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงในตลาดสินค้าอ้างอิง    

 ตราสารอนุพันธ์ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีบทบาทที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงและเพ่ือสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดยหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่มาของสินค้า
อ้างอิงและหลักทรัพย์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่น าสินค้าอ้างอิงไปสร้างสัญญามีทฤษฎีและแนวคิด
รองรับในการค านวณความต่างกันและความเหมาะสมของราคาทั้งสองตลาด เช่น แบบจ าลอง Cost of Carry  
ส่วนต่างระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์และตัวหลักทรัพย์เอง เรียกว่า ค่าเบสิส 
(basis) ซึ่งส่วนต่างนี้สะท้อนต้นทุนสุทธิของการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งค านึงถึงอัตราความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเป็นตัวก าหนดระยะห่างของราคาในระหว่างทั้ง 2 ตลาด ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์(Lead-Lag relationship) ระหว่างหุ้นอ้างอิงและสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากเมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งมีสภาพคล่องสูงกว่า นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเลือกลงทุนใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องมากกว่า ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อข้อมูลที่ไม่เท่ากันตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
ท าให้ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเคลื่อนที่น าตลาดที่มีสภาพคล่องต่ า (Stoll & Whaley ,1990) เป็นต้น 

 ภาวะความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาด อาจอธิบายได้ด้วยค่า Basis ซึ่ง เมื่อพยากรณ์ว่า
ในอนาคต ค่าเบสิสจะกว้างขึ้น (basis strengthen) ซึ่งหมายถึง เบสิสจะมีค่าเป็นบวกมากขึ้นหรือเป็นลบ
น้อยลง สามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้โดยการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสปอตและ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการพยากรณ์ถูกต้อง โดยเมื่อปิดสัญญาค่าเบสิสปรับขึ้นจริงการลงทุนนี้จะ
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ให้ผลก าไร เพราะเบสิสจะสูงขึ้นได้แสดงว่าราคาสปอตต้องปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าหรือปรับลดลงมากกว่า ราคา
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ เมื่อพยากรณ์ว่าในอนาคต ค่าเบสิสจะแคบลง (Basis Weaken) ซึ่งหมายถึง 
เบสิสจะมีค่าเป็นบวกน้อยลงหรือเป็นลบมากขึ้น สามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้โดยการขายชอร์ตสินทรัพย์
อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสปอตและซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการพยากรณ์ถูกต้อง เมื่อปิด
สัญญาค่าเบสิสปรับลดลงจริง การลงทุนนี้จะให้ผลก าไร เพราะเบสิสจะลดลงได้แสดงว่าราคาสปอตต้องปรับตัว
สูงขึ้นมากกว่าหรือปรับตัวลดลงน้อยกว่า ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน, 2560) 

ตารางท่ี 1   

การเปลี่ยนแปลงของเบสิส สาเหตุ 

 ราคาฟิวเจอร์สเพ่ิมขึ้นมากกว่าราคาสปอต 

Basis Strengthen ราคาฟิวเจอร์สลดลงน้อยกว่าราคาสปอต 

 ราคาฟิวเจอร์สเพ่ิมขึ้น แต่ราคาสปอตลดลง 

 ราคาฟิวเจอร์สลดลงมากกว่าราคาสปอต 

Basis Weaken ราคาฟิวเจอร์เพ่ิมขึ้นน้อยกว่าราคาสปอต 

 ราคาฟิวเจอร์ลดลง แต่ราคาสปอตเพ่ิมข้ึน 

ลักษณะของค่าเบสิส 

การจะบอกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะนั้นอยู่ในภาวะ Normal Contango(ราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอยู่สูงกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิง) หรือ Normal backwardation(ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่สูงกว่า
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เป็นเรื่องยากเพราะไม่สามารถรับรู้ค่าคาดหมายของตลาดบนราคาสปอตใน
อนาคตได้ แต่วิธีหนึ่งที่นิยมใช้เพ่ือระบุสภาวะตลาดทั้งสองคือ การสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
ล่วงหน้า เมื่อเวลาผ่านไป โดยหากตลาดอยู่ในภาวะ Normal Contango จะสังเกตเห็นราคาซื้อขายล่วงหน้า
ปรับตัวลดลงเมื่อเวลาผ่านไป  เข้าหาค่าคาดหมายของราคาในอนาคต และหากอยู่ในภาวะ Normal 
backwardation จะสังเกตุเห็นราคาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้การสังเกตลักษณะนี้มี
ข้อสมมติว่าค่าคาดหมายของราคาในอนาคตมีค่าคงที่เมื่อเวลาผ่านไป (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 
2560) การพยากรณ์หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์ใดๆ มีการใช้รูปแบบการท านายและ
เครื่องมือใช้งานทางสถิติที่หลากหลายเพ่ือประมาณการทั้งทิศทางในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความน่าสนใจ
ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้นสามัญและหุ้นสามัญอ้างอิง เพ่ือน าไป
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ประกอบใช้ในการพยากรณ์ หรือเป็นประโยชน์อ่ืนในประเด็นที่อาจใช้ราคาของหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาดนี้ เป็น
ตัวสะท้อนถึงทิศทางการรับรู้ ข่าวสารและราคาคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือช่วยในการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาดดังกล่าว รวมถึงการท าก าไรส่วนต่างราคาระหว่างตลาด (Arbitrage) ด้วย 

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้นสามัญในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าและสินค้าอ้างอิง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน ตั้งแต่  เดือน
มกราคม พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม 2561 โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแทนตามกลุ่ม
ดัชนีหลักทรัพย์  ด้วยการใช้ข้อมูลสภาพคล่องในการซื้อขายประกอบการคัดเลือก 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้นสามัญในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
และราคาสินค้าอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่มีความสัมพันธ์กัน, ต่าง 
มีประสิทธิภาพตลาดสูง ตามแนวคิดประสิทธิภาพของตลาด 

สมมติฐานที่ 2 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาหลักทรัพย์อ้างอิง มีความสัมพันธ์โดยเป็นสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงต่อกันทั้ง 2 ทาง      

สมมติฐานที่ 3 ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า,  
เป็นไปตามแนวคิดต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์(Cost of carry) หรือ แนวคิดตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่าเป็น
ตัวชี้น าราคา 

สมมติฐานที่ 4 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์อ้างอิง, มี
ลักษณะของการชี้น าราคาตลาดสูง 

 
 

การด าเนินการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ช่วงระยะเวลา คือ ใช้ราคาของทั้ง 2 ตลาดเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ในระยะ 3 ปี และ ใช้ราคาของทั้ง 2 ตลาด หาความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงปีแบ่งตามชุดของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งแต่ละสัญญามีอายุ 3 เดือน ในปีนั้นๆ 
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 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความนิ่งของข้อมูล โดยท าการก าหนดหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ศึกษาด้วยวิธีคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาจ านวน 1 หลักทรัพย์ จากกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยการเลือกหลักทรัพย์ที่มีจ านวนการซื้อขายหมุนเวียนสูงสุด ในช่วงระหว่าง วันที่ 01 มกราคม 
พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในแต่ละกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมเพ่ือให้หลักทรัพย์ที่ท าการศึกษามี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เมื่อได้หลักทรัพย์จ านวน 1 หลักทรัพย์หุ้นสามัญ  จากแต่ละกลุ่มดัชนี
อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด จ านวน 7 หลักทรัพย์หุ้นสามัญ แล้วท าการเก็บข้อมูลราคาปิดรายวัน  เป็นจ านวน 3 
ปี ในช่วงระหว่าง  วันที่ 01 มกราคม พ.ศ.2559  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลราคา
ปิดรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้นสามัญเดียวกัน ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเวลา
เดียวกัน  น ามาท าการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Augmented Dickey – Fuller test (ADF) เพ่ือ
ทดสอบว่ามีความนิ่ง(Stationary) หรือไม่ ตามลักษณะ 3 ประการ คือ ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย(mean) คงที่ มีค่า
ความแปรปรวน(Variance) คงที่ และค่าความแปรปรวนร่วม(Covariance) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดย
ทดสอบเพ่ือยืนยันว่าว่าข้อมูลสามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริงหรือไม่  

 

 

 

 
หากข้อมูลเป็น non-stationary การน าข้อมูลนี้ไปใช้ต่ออาจก่อให้เกิดปัญหา Spurious problem จึง

ต้องท าการแปลงข้อมูลที่เป็น non-stationary ให้เป็น stationary ได้โดยผ่านการท า difference ระดับที่ 1 
และ 2 และท าการทดสอบใหม่ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูล Stationary จึงน าไปใช้ทดสอบใน
ขั้นตอนต่อไป 

2. การก าหนด Maximum lag length ในการทดสอบหา Optimal lag length ด้วยวิธี  
Akaike's Information Criterion (AIC) ในงานวิจัยนี้ก าหนด Maximum lag length ส าหรับข้อมูลรายวันใน
ช่วงเวลา 3 ปี ที่ค่า 60 โดยค านึงถึงรอบระยะเวลาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบรอบมีจ านวนประมาณ 60 วัน
ท าการ และ ส าหรับข้อมูลรายวันในช่วงสัญญารายไตรมาส ก าหนดที่ค่า 20 โดยค านึงถึงรอบระยะเวลาที่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาสครบก าหนดสัญญาใช้ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งใน 1 เดือนมี 20 วันท าการ
โดยประมาณ 

3. การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธีการทดสอบของแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)  
ทดสอบตัวแปรต้นเหตุ (Granger Causality Test) เป็นการทดสอบแบบจับคู่(Pairwise Test) ท าการศึกษาว่า 
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ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นเหตุต่อกันระหว่าง ราคาหุ้นสามัญ(S) และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้น
สามัญ(F) 

 

 

 

 

4. การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Square 

Regression Model) หากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นทิศทางเดียวหรือวิธีสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 2 

ขั้น (Two stage least squares Regression Model) หากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็น 2 ทิศทางตาม

ประเภทความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบ Granger Causality Test  เพ่ือท าการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร

ทั้ง 2 ตลาด 

 

 

 
ผลการวิจัย 

1. เมื่อทดสอบด้วยวิธี  Augmented Dickey – Fuller test (ADF) พบว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของ
ราคาหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาด มีลักษณะไม่นิ่ง(Non-stationary มีเพียงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ TRUE เท่านั้น ที่มี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) หลังจากท าการปรับปรุงข้อมูล เป็นระดับ 1 Difference แล้วพบว่าข้อมูลที่ท าการ
ทดสอบใหม่ มีลักษณะเป็น Stationary  
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ตารางท่ี 2  

หลักทรัพย์ รูปแบบ  Lags ADF Prob Critical 5% สรุป

BEM Stock None 1 -18.9349 0.0000 -1.9413 I(1)

BEM Future None 1 -19.0809 0.0000 -1.9413 I(1)

CPF Stock None 3 -13.7464 0.0000 -1.9413 I(1)

CPF Future None 4 -12.9405 0.0000 -1.9413 I(1)

IRPC Stock None 2 -13.8340 0.0000 -1.9413 I(1)

IRPC Future None 6 -9.1694 0.0000 -1.9413 I(1)

IVL Stock None 3 -14.0769 0.0000 -1.9413 I(1)

IVL Future None 1 -19.0549 0.0000 -1.9413 I(1)

SIRI Stock Trend and intercept 7 -8.5736 0.0000 -3.4160 I(1)

SIRI Future Trend and intercept 1 -18.9155 0.0000 -3.4160 I(1)

TMB Stock None 1 -19.4674 0.0000 -1.9413 I(1)

TMB Future None 1 -19.3369 0.0000 -1.9413 I(1)

TRUE Stock None 2 -13.6988 0.0000 -1.9413 I(1)

TRUE Future Trend and intercept 3 -3.4616 0.0444 -3.4161 I(0)
 

สรุปการทดสอบ Unit Root ด้วย Augmented Dickey – Fuller test 

 

2. การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธีการทดสอบของแกรนเจอร์(Granger causality test)  
พบตัวตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อน ามาหาขนาดความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุดและ
สมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 2 ขั้นแล้ว มีข้อสรุปดังนี้     
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ตารางท่ี 3  

Variable H M U Z 3 YEAR

BEM none S→F S↔F S→F S→F

F=-0.0005+0.9986S F=0.0013+0.9093S F=-0.0008+1.0221S F = 0.0003+0.9552S
S=0.0002+0.9455F

CPF S↔F S↔F S↔F S↔F S↔F

F=-0.0020+0.9937S F=0.0007+0.9327S F=0.0018+0.9830S F=0.0005+1.0080S F=0.0003+0.8730S
S=0.0055+0.9177F S=-0.0002+0.8602F S=-0.0038+0.9114F S=-0.0094+0.7773F S=0.0019+0.7832F

IRPC none S→F S→F none S↔F
F=-0.0003+1.0029S F=0.0004+0.9162S F=0.0003+0.8730S

S=0.0002+0.8760F

IVL none none none none S→F

F=0.0021+0.9549S

SIRI S→F S↔F none none S↔F

F=0.0006+0.6142S F=0.0000+0.9322S F=-0.0000+0.7864S
S=-0.0000+1.0296F S=-0.0000+0.9184F

TMB none none S↔F none S→F

F=-0.0000+0.9465S F=-0.0000+0.8439S
S=0.0002+0.8368F

TRUE none S→F S→F S→F S↔F

F=0.0012+0.9837S F=-0.0009+0.9481S F=-0.0000+1.0368S F=-0.0001+0.9346S
S=-0.0000+0.9645F

 

ผลการทดสอบ Granger causality test และ Regression Model 
 

 หลักทรัพย์ BEM (กลุ่มดัชนีบริการ) ในระยะ 3 ปี ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลง ในระดับไตรมาส มีความแตกต่างที่ราคาหลักทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันในไตร
มาสแรกและพบความสัมพันธ์ 2 ทางในไตรมาสที่ 3 หลักทรัพย์ CPF (กลุ่มดัชนีเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร) พบว่าในระยะ 3 ปี และในระดับไตรมาสมีความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งกันและกันทั้ง 2 ทาง  หลักทรัพย์ IRPC (กลุ่มดัชนีทรัพยากร) ในระยะ 3 ปี มี
รูปแบบความสัมพันธ์ต่อกัน 2 ทาง แต่ในระดับไตรมาสมีเพียงความสัมพันธ์ที่ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น
สาเหตุให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงเฉพาะไตรมาส 2 และ 3 ในไตรมาศ 1 และ 4 ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน หลักทรัพย์ IVL (กลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรม) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์ทางเดียว โดย 
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงแต่ในระดับไตรมาสไม่มี
ความสัมพันธ์กัน หลักทรัพย์ SIRI (กลุ่มดัชนีอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์กัน 2 
ทางแต่ในระดับไตรมาสมีความสัมพันธ์กันทางเดียวที่ไตรมาสแรก โดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้
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ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงและไม่มีความสัมพันธ์กันในไตรมาส 3 และ 4 หลักทรัพย์ TMB (กลุ่ม
ดัชนีธุรกิจการเงิน) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์ทางเดียว โดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงในระดับไตรมาสมีเพียงไตรมาสที่ 3 ที่มีความสัมพันธ์ 2 ทาง นอกนั้นไม่พบ
ความสัมพันธ์กัน และ TRUE (กลุ่มดัชนีเทคโนโลยี) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์แบบ 2 ทาง และในระดับไตร
มาสมีความสัมพันธ์ทางเดียวโดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลง 
ทัง้ไตรมาสที่ 2 - 4  

ในด้านขนาดความสัมพันธ์ตามสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุดและสมการถดถอยก าลังสองน้อย
ที่สุด 2 ขั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโดยหากราคาหลักทรัพย์หนึ่งเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ราคาของอีกหลักทรัพย์หนึ่งจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดที่แตกต่างกันในแต่ละหลักทรัพย์ 
ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
    สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

พบลักษณะที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์(Cost of carry) หรือแนวคิดตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่าเป็น
ตัวชี้น าราคา และระหว่างทั้ง 2 ตลาดเป็นสาเหตุหรือมีการชี้น าราคาซึ่งกันและกัน แต่ไม่พบลักษณะที่ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้น าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเลย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2556      
สรศักดิ์  จงสมบัติไพบูลย์ (น. 69-70) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าและราคาซื้อขาย
ทันทีของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย พบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขาย
ทันทีเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่วงหน้าเพียงทิศทางเดียวและมีประสิทธิภาพตาม
แบบจ าลอง Cost of carry แต่ในงานวิจัยนี้พบเพ่ิมเติมในส่วนของความสัมพันธ์แบบ 2 ทิศทาง 

ในส่วนอิทธิพลของประเภทกลุ่มดัชนีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์โดยรวมชัดเจนมากกว่าอิทธิพล
ของช่วงเวลาในแต่ละไตรมาส เช่น กลุ่มดัชนีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีลักษณะเด่นที่มีความสัมพันธ์ต่อ
กันอย่างแนบแน่นทั้ง 2 ทิศทางทุกช่วงเวลา และ กลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรมในระยะสั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน
เลย เป็นต้น  โดยทั้งหมดมีทิศทางความสัมพันธ์ของราคาไปในทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจใช้ประกอบเป็นแนวทางในการสังเกตุความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหนึ่งที่ส่งผลชี้น า
หลักทรัพย์ในอีกตลาดหนึ่ง โดยในระยะสั้นสามารถพบช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันได้แต่ในระยะเวลาที่
ยาวขึ้นหลักทรัพย์ทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์เข้าหากันตามทฤษฎี 
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ข้อเสนอแนะ 

สามารถท าการทดสอบเพ่ิมเติมกับหลักทรัพย์อ่ืนๆ ในกลุ่มดัชนี ที่มีระดับปริมาณการซื้อขายรองลงมา
และในระยะยาวสามารถทดสอบเพ่ิมเติมด้วยช่วงเวลาที่มากขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ที่ได้ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกระบวนการในการท านายผลการเรียนล่วงหน้าของ
นักศึกษา เพ่ือช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้ผลการเรียนอะไรในรายวิชาที่จะ
ลงเรียนในภาคการศึกษานั้น โดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering: CF) ซึ่ง
ประกอบด้วยการค านวณค่าความคล้ายคลึง (similarity) ของนักศึกษาจากผลการเรียนที่ผ่านมา และการ
ท านายผล (prediction) ผลการเรียนล่วงหน้าจากผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน งานวิจัยนี้ท าการทดลอง
ท านายผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนต่างๆ โดยใช้วิธีค านวณค่าความคล้ายคลึง
ของนักศึกษาจากเทคนิคที่แตกต่างกัน ได้แก่ Pearson correlation, Cosine similarity และ Euclidean 
distance โดยประสิทธิภาพของนักเรียนแต่ละคนได้รับการท านายโดยใช้เกรดที่มีอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
มีการทดลองใช้จ านวนผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงที่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้
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สามารถท านายผลการเรียนของนักศึกษาได้ โดยการค านวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Pearson correlation 
and Euclidean distance จะได้ผลการท านายที่มีค่าความถูกต้องมากกว่าการค านวณค่าความมคล้ายคลัง
ด้วยวิธี Cosine similarity  
 
ค าส าคัญ :  การท านายผลการเรียนล่วงหน้า การกรองแบบร่วมมือ 
 

 
Abstract 

 
This research proposed the process of student performance prediction by using the 

collaborative filtering (CF) technique. The benefit of this research includes assist instructor to 
identify student performance, personalized advising, and student degree planning. The CF 
technique composes of similarity calculation and prediction. In our experiments, different 
techniques, i.e., Pearson correlation, Cosine similarity and Euclidean distance are compared to 
calculate students’ similarity. The performance of each student has been predicted using 
existing grades available at that time. The experiments show that both Pearson correlation 
and Euclidean distance method are able to establish effective predictive model. 
 
Keywords :  Student Performance Prediction, Collaborative Filtering 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
จ าแนกกลุ่มวิชาเฉพาะด้านซึ่งหมายถึงวิชาเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้ขั้นต่ าของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต์ 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ ดังนั้น นักศึกษาที่
เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงอาจมีความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการท าความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจึงควรวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละคน  

บทความนี้น า เสนอระบบท านายผลการเรียนนักศึกษาด้วยเทคนิคการกรองแบบร่วมมือ 
(Collaborative Filtering: CF) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้ผลการเรียนของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษา
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ได้รับในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560 น ามาเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือท านายเกรดที่คาด
ว่านักศึกษาจะได้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน ผลการท านายที่ได้จะช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาคนใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ สามารถจัดแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน และหาแนวทางการสอนเพ่ือช่วยให้นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงได้ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering: CF) 

การกรองแบบร่วมมือ เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ถูกน ามาใช้ในระบบแนะน า 
(Recommendation System) โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าข้อมูลคะแนน (หรือความชอบ) ของบุคคลที่มี
ความชอบคล้ายคลึงกันกับผู้ใช้เป้าหมาย (Target User) สามารถน ามาใช้ท านายคะแนน (หรือความชอบ) ของ
ผู้ใช้เป้าหมายได้ เช่น สมมติว่า A และ B มีความชอบคล้ายกันสูงมาก ถ้า A ชอบเรียนวิชา C แล้ว B ก็น่าจะ
ชอบเรียนวิชา C ด้วย หรือ นักศึกษา S1 มีคะแนนคล้ายคลึงกับนักศึกษา S2 ถ้านักศึกษา S1 มีผลการเรียน
วิชา T4 อยู่ในเกณฑ์ดี นักศึกษา S2 ก็น่าจะได้ผลการเรียนวิชา T4 อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ทั้งนี้ การกรองแบบ
รว่มมือสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลัก ดังนี้  
2.1.1 การค านวณค่าความคล้ายคลึง 
 การค านวณความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มผู้ใช้กับผู้ใช้เป้าหมายนั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
Euclidean Distance, Pearson Correlation, Cosine Similarity เป็นต้น  
 
 
Pearson Correlation  
ในการค านวณความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ด้วย Pearson correlation ผลการเรียนแต่ละรายวิชา
ที่นักศึกษาทั้งคู่ลงทะเบียนเรียนเหมือนกันได้ในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด จะถูกน ามาใช้ในการค านวณ ทั้งนี้ 
ค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และนักศึกษา v ค านวณได้จาก 
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เมื่อ  iur ,  คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u ได ้
  ivr ,   คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได ้
 ur    คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา u ได ้
 vr    คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา v ได ้
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 uI   คือ เซตของรายวิชาที่นักศึกษา u เคยลงเรียน 
 vI   คือ เซตของรายวิชาที่นักศึกษา v เคยลงเรียน 
Cosine similarity 
ในการค านวณความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ด้วย Cosine similarity ผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่
นักศึกษาทั้งคู่ได้ในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดจะถูกน ามาใช้ในการค านวณ ทั้งนี้ ค่าความคล้ายคลึงระหว่าง
นักศึกษา u และนักศึกษา v ค านวณได้จาก 
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เมือ่  iur ,  คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u ได ้
  

ivr ,
 คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได ้

Euclidean distance  
เป็นการหาความแตกต่างหรือระยะห่างระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ ซึ่งค านวณได้จาก 
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iviu rrvud 2
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เมื่อ iur ,  และ ivr ,  คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u และ v ได้ ตามล าดับ โดยค่าระยะห่างที่ได้นั้นจะ
สามารถน าไปค านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และนักศึกษา v ได้จาก 
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ค่าความคล้ายคลึงของนักศึกษาแต่ละคู่ที่ค านวณได้จะถูกเก็บไว้ใน Similarity Matrix และน าไปใช้ในการ
ท านายผลการเรียนในขั้นตอนถัดไป 
2.1.2 การท านาย 

ในการท านายผลการเรียนวิชา i ที่คาดว่านักศึกษา u จะได้นั้น ผลการเรียนของนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชา i และมีค่าความคล้ายคลึงกับนักศึกษา u มากสุดจ านวน N คน จะถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการหาค่า 
Prediction โดยค านวณได้จาก 
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เมื่อ  ),( vus  คือ ค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และ v 

ivr ,  คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได ้
r  คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา u ได ้
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vr  คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา v ได ้
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(O’Mahony and Smyth, 2007) น าเสนอระบบแนะน าการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ส าหรับ

นักศึกษา โดยรายวิชาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) วิชาแกนและ 2) วิชาเลือก ระบบดังกล่าวจะใช้
ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาผ่านเพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์หรือค่าความคล้ายคลึงระหว่างวิชาแกนและ
วิชาเลือก จากนั้นค่าความคล้ายคลึงที่ได้จะถูกน ามาท านายและแนะน ารายวิชาที่คาดว่านักศึกษาจะสนใจใน
การลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไป  

pGPA: A Personalized Grade Prediction Tool to Aid Student Success (Sheehan and Park, 
2012) เป็นระบบท านายผลการเรียนซึ่งออกแบบมาให้ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกกลุ่มของนักศึกษาที่ต้องการ
ท านายผลการเรียนได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ระบบยังสามารถก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการท านายได้ เช่น 
จ านวนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่จะน ามาวิเคราะห์ วิธีที่ใช้ในการค านวณหาค่าความคล้ายคลึง 
ค่าความคล้ายคลึงต่ าสุดที่จะน ามาใช้ในการท านายผลการเรียน เป็นต้น ระบบจะท านายผลการเรียนของแต่ละ
วิชาและค านวณ GPA ที่คาดว่าจะได้ จากนั้นจึงแสดงค าแนะน าที่เหมาะสม เช่น แนะน าให้นักศึกษาถอน
รายวิชา ระบุรหัสวิชาที่นักศึกษาควรหาติวเพ่ิมเติม เป็นต้น 

(Bydžovská, 2015) ได้น าเทคนิคของการกรองแบบร่วมมือมาใช้ในการท านายผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยแบ่งรูปแบบของผลการเรียนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ท านายผลการเรียนตามระดับเกรดที่ใช้
จริง เช่น A, B, C, D, F 2) ท านายผลการเรียนโดยแบ่งเป็นผลการเรียนดี (A, B) / ผลการเรียนไม่ดี (C, D) / 
ผลการเรียนไม่ผ่าน (F) 3) ท านายผลการเรียนโดยแบ่งกลุ่มเป็นผ่าน (A, B, C, D) / ไม่ผ่าน (F) 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการทดลอง 
3.1 การเตรียมข้อมูล 

ข้อมูลผลการเรียนแต่ละวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีผลการเรียนครบทุกรายวิชา จ านวน 367 คน จะถูกจัดเตรียมไว้เป็นหมวดหมู่
ตามแผนการศึกษาของชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โดยผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนซึ่งอยู่ในรูปแบบของเกรด
ตัวอักษร A-F จะถูกแปลงเป็นสเกล 4-0 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 (F), 1 (D), 1.5 (D+), 2 (C), 2.5 (C+), 3 (B), 3.5 (B+) 
และ 4 (A) จากนั้นจะท าการเลือกนักศึกษาทีละคนเพ่ือน ามาทดลองท านายผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยนักศึกษาที่ถูกเลือกจะถูกลบข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาของภาคเรียนนั้นและภาคเรียนต่อไปทั้งหมด 
ก่อนที่จะน ามาเข้ากระบวนการท านายผลการเรียน เช่น หากต้องการท านายผลการเรียนของนักศึกษ ารหัส 
001 ในรายวิชา IS202 และ IT346 ซึ่งเป็นรายวิชาในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จะต้องท าการลบข้อมูลผลการ
เรียนของนักศึกษารหัส 001 ในชั้นปีที่ 3 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2  
3.2 การค านวณค่าความคล้ายคลึง 
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นักศึกษาที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมาย จ าถูกน ามาค านวณหาค่าความคล้ายคลึง ในรูปแบบของ Cosine 
similarity กับนักศึกษาที่เหลืออีก 366 คน ซึ่งค่าที่ได้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ซึ่งหมายถึงไม่เหมือนกันเลย จนถึง 1 ซึ่ง
หมายถึงเหมือนกันทุกอย่าง และค่าความคล้ายคลึงที่ได้จะถูกน ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังแสดง
ตัวอย่างบางส่วนในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างค่าความคล้ายคลึงของนักศึกษารหัส 001 

Top N neighbors Similarity Calculation Method 

Pearson Cosine Euclidean 

1 025: 0.3033 025: 0.9466 023: 0.2450 

2 010: 0.2843 013: 0.9429 041: 0.2297 

3 013: 0.2393 010: 0.9427 055: 0.2240 

4 073: 0.2205 023: 0.9408 067: 0.2240 

5 102: 0.2121 065: 0.9400 036: 0.2222 

6 064: 0.2102 068: 0.9396 040: 0.2188 

7 022: 0.2072 073: 0.9396 052: 0.2188 

8 023: 0.2065 022: 0.9395 004: 0.2171 

9 041: 0.2040 014: 0.9392 082: 0.2171 

10 075: 0.2033 019: 0.9386 046: 0.2139 

 
3.3 การท านายผลการเรียน 

นักศึกษาที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายจะถูกท านายผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการท านายจะ
ใช้ข้อมูลของนักศึกษาที่มีค่าความคล้ายคลึงกับนักศึกษาเป้าหมายมากท่ีสุดจ านวน N คน จากนักศึกษาที่เหลือ
อีก 366 คน ในภาคการศึกษานั้นๆ ในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองโดยใช้ค่า N เป็น 25, 30, 35 และ 40 เพ่ือ
หาค่า N ที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาการท านายผลการเรียนของนักศึกษารหัส 001 ส าหรับ
รายวิชา IS203 และ IS306 ซึ่งเป็นรายวิชาในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ส าหรับรายวิชา IS203 ได้ผลจาการท านายเป็น 2 ซึ่งตรงกับผลการเรียนจริงของนักศึกษารหัส 001 แต่ใน
รายวิชา IS306 ซึ่งมีผลการเรียนจริงเป็น 2.5 แต่ได้ผลการท านายเป็น 2 ซึ่งคลาดเคลื่อนจากผลการเรียนจริง
อยู่ 0.5 คะแนน 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างเกรดที่ท านายได้ของนักศึกษารหัส 001 

Method Neighbors Size (N) 

25 30 35 40 45 

Subject: IS203  Real Grade: 2(C) 

Pearson 2 
(1.85) 

2 
(1.85) 

2 
(1.85) 

2 
(1.85) 

2 
(1.85) 

Cosine 2 
(1.74) 

2 
(1.74) 

2 
(1.77) 

2 
(1.78) 

2 
(1.79) 

Euclidean 2 
(1.86) 

2 
(1.86) 

2 
(1.86) 

2 
(1.87) 

2 
(1.87) 

Subject: IS306  Real Grade: 2.5(C+) 

Pearson 
2 

(1.90) 
2 

(1.88) 
2 

(1.87) 
2 

(1.87) 
2 

(1.87) 

Cosine 
2 

(1.93) 
2 

(1.87) 
2 

(1.83) 
2 

(1.86) 
2 

(1.83) 

Euclidean 
2 

(1.87) 
2 

(1.86) 
2 

(1.85) 
2 

(1.86) 
2 

(1.85) 
 
4. ผลการทดลอง 

ผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้จากการท านาย จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับผลการเรียนจริงของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปหาค่าความถูกต้องในการท านาย ซึ่งสามารถค านวณได้จาก 

100
||||







UsersSubjects

AnswerCorrected
Accuracy  

โดยค่าความถูกต้องที่ได้ของแต่ละวิชาจะถูกน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยความถูกต้องในแต่ละภาคการศึกษา ดัง
แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการค านวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Pearson 
correlation และ Euclidean distance ให้ค่าความถูกต้องของการท านายเกรดที่ใกล้เคียงกัน และมีค่าความ
ถูกต้องสูงกว่าการค านวณคา่ความคล้ายคลงึด้วยวิธี  Cosine similarity  
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องที่ได้จากการท านายเกรดของแต่ละวิธี 

Similarity Approach Neighbors Size (N) 

25 30 35 40 45 

Pearson 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

Cosine 0.65 0.65 0.67 0.69 0.68 

Euclidean 0.72 0.72 0.71 0.72 0.72 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ฉบับนี้ได้น าเสนอกระบวนการในการท านายผลการเรียนล่วงหน้าของนักศึกษา เพ่ือช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้เกรดอะไรในรายวิชาที่จะลงเรียนในภาคการศึกษานั้น 
โดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering: CF) ซึ่งประกอบด้วยการค านวณค่าความ
คล้ายคลึง (similarity) ของผลการเรียนที่ผ่านมา และการท านายผล (prediction) ผลการเรียนล่วงหน้าจากผู้
ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน งานวิจัยนี้ท าการทดลองท านายผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 367 คน ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2, 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1, ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2, ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยได้
ทดลองใช้จ านวนผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันเป็น 25, 30, 35, 40 และ 45 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้สามารถท านายผลการเรียนของนักศึกษาได้ เทคนิคนี้สามารถ
ท านายผลการเรียนของนักศึกษาได้ โดยการค านวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Pearson correlation และ 
Euclidean distance จะได้ผลการท านายที่มีความถูกต้องมีค่าเป็นร้อยละ 72 ส่วนผลการท านายที่ได้จากการ
ค านวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Cosine similarity จะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 69 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งใช้งาน
ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยท าการสร้าง
แบบจ าลองทางระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1 ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณโหลดการใช้
ไฟฟ้าและปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน
ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน โดยพิจารณาจากราคาและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ       
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังจากที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด 1MW/3MWh ส่งผลให้ค่า
แรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าดีขึ้นและลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยมีหน่วยก าลังไฟฟ้า
สูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลงรวม 1,695.6062 หน่วยต่อเดือนหรือคิดเป็น 20,347.274 หน่วยต่อปีหรือคิดเป็น
เงิน 71,251.816 บาทต่อปี  
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีแบตเตอรี่, ระบบกักเก็บพลังงาน, ระบบไฟฟ้า 
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Abstract 
 

 The objective of this study was to study the technical impact of the electrical 
system when installing the battery storage systems at the Dan Khun Thot Substation of the 
Provincial Electricity Authority (PEA). The study used DigSILENT PowerFactory 15.1 software 
to determine the amount of load data, electricity usage, and electrical power of the very 
small power producer (VSPP) supply to the PEA's grid. Data from 1 January 2018 to 31 May 
2018 were collected from the database of the distribution dispatching center of the PEA 
Northeast Region 3, Nakhon Ratchasima. The analysis included studying the feasibility of 
economics of investing in the installation of battery storage systems for energy storage 
based on the price and efficiency of various types of batteries. The study found that after 
installing the 1MW/3MWh battery system, the voltage in the electrical system is improved 
and reduced the power losses in the PEA's grid with a total of 1,695.6062 kWh per month or 
20,347.274 kWh per year or 71,251.816 Baht per year 
 
Keywords : Battery Technology, Energy Storage System, Power System 
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บทน า 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการ
จัดหาและให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งหมด 74 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ธุรกิจหลักของ กฟภ. คือ การจ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ กฟภ. 
ยังให้บริการเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจ าหน่ายไฟฟ้า เช่น การขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นต้น 
 นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ (1). เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ท าให้กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผู้บริโภคมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม (2). ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระ
หนี้สินของรัฐ/ประเทศ (3). ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4). ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ
บริการและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น (5). สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการด้านพลังงานของ
ประเทศ และ (6). ช่วยพัฒนาตลาดทุน โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015) [1] ซึ่งจัดท าขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และ
แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม 
 งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการน าเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) มาใช้ 
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจาก VSPP (Very Small Power Producer) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมความผันผวนของความถ่ีและแรงดันในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย
ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า [2] โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 
ของ กฟภ. ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าที่มี VSPP เชื่อมโยงอยู่หลายรายและมีปริมาณพลังไฟฟ้ารวมที่จ่ายเข้าระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. สูงกว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้า (Demand)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งใช้งานระบบแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) มีหน้าที่หลักคือ เก็บสะสมพลังงาน 
(Charge) ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้งประเภทเชื้อเพลิงความร้อน หรือฟอสซิล รวมไปถึงพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามตารางท่ี 1 [3] 

1.เชิงกล พลังน้ าแบบสูบกลับ (Pumped hydro energy storage) 
อัดอากาศ (Compressed air energy storage) 
ล้อตุนก าลัง (Flywheel energy storage) 

2.เคมีไฟฟ้า แบตเตอรี่ (Battery storage) 
3.ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 
4.เคมี เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen and fuel cell storage) 
5.ความร้อน อุณหภูมิความร้อน (Thermal energy storage) 

ตารางที่ 1 เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Technologies)  
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หลักการของระบบกักเก็บพลังงานชนิดสูบน้ ากลับ (Pumped hydro energy storage system) 
 ระบบกักเก็บพลังงานชนิดสูบน้ ากลับ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในช่วงการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่ า (Off-peak period) เพ่ือดูดน้ าจากอ่างเก็บน้ าด้านล่าง (Lower Reservoir) ไปกักเก็บที่อ่าง
เก็บน้ าด้านบน (Upper Reservoir) และปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าด้านบนเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้านล่าง เพ่ือจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง (Peak period) 

 
หลักการท างานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดอัดอากาศ (Compressed air energy storage system) 
 ระบบกักเก็บพลังงานชนิดอัดอากาศ จะใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Off-Peak ในการอัดอากาศลง           
ในถ้ าขนาดใหญ่ใต้ดินหรือถังบนดินหรือเก็บในท่อบนดิน และจะดึงพลังงานที่เก็บไวน าไปอุ่นใน Recuperator 
ซึ่งบางครั้งต้องใช้เชื้อเพลิง จากนั้นผ่านไปยัง Expander Train เพ่ือปล่อยอากาศแรงดันที่มีค่าสูง เพ่ือท าให้ 
Turbine-Base Generation ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงกว่าที่จะใช้อย่างมาก 

 
หลักการท างานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดล้อตุนก าลัง (Flywheel energy storage system) 
 ระบบกักเก็บพลังงานชนิดล้อตุนก าลัง จะสะสมพลังงานจลน์โดยผ่านการหมุนของก้านเพลา 
ท าให้เกิดโมเมนตัม ซึ่ง Flywheel จะเก็บพลังงานในรูปแบบของโมเมนตัมเชิงมุมในการหมุนวงล้อ โดยขนาด
ของพลังงานที่เก็บได้จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักและความเร็วในการหมุนของวงล้อ การแปลงพลังงานมาใช้จะท าได้
โดยใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าแปลงจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
 
หลักการท างานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ (Battery energy storage system) 
 1. Sodium Battery  
 1.1) Sodium Sulfur Battery (NAS) 
 ส่วนประกอบของ NAS battery จะมีซัลเฟอร์เหลวเป็นขั้วบวก และมีโซเดียมเหลวเป็น 
ขั้วลบ โดยมีตัวกั้นระหว่างขั้วเป็นเซรามิค ท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นอิเล็กโทรไลท์ เซรามิคจะยอมให้ประจุ
บวกของโซเดียมไอออนผ่านได้ เมื่อคายประจุ อิเล็กตรอนจะแตกตัวออกจากโลหะโซเดียม เกิดเป็นโซเดียม
ไอออนบวกกับอิเล็กตรอน โซเดียมไอออนบวกจะไหลผ่านอิเล็กโทรไลท์ไปยังขั้วบวก ส่วนอิเล็กตรอนจะไหล
ผ่านวงจรไฟฟ้าและกลับมายังแบตเตอรี่ที่ข้ัวบวก กระบวนการชาร์จประจุก็จะกลับกัน 
 1.2) Sodium Nickel Chloride (NaNiCl) 
 Sodium Nickel Chloride Battery ปกติจะท างานที่อุณหภูมิ 300°C ซึ่งจะท าให้โซเดียม
อยู่ในสถานะของเหลว โซเดียมเหลวเป็นส่วนประกอบขั้วอาโนด ส่วนคาโทดจะเป็น Ni ในสถานะที่ Discharge 
จนหมด และเป็น NiCl4 ในสถานะชาร์จเต็ม การท างานระหว่างชาร์จ Cl จะแตกตัวออกจาก NaAlCl4 รวมกับ 
Ni กลายเป็น NiCl2 ส่วนไอออน Na ที่เหลือจะถูกเก็บเป็นอาโนด ใช้ Beta Alumina เป็นตัวกั้น ส่วนของการ
ประจุจะเป็นกระบวนการย้อนกลับ  
 2. Lithium-Ion Battery (Li-Ion) 
 เมื่อมีการอัดประจุ (charge) ไอออนของลิเทียมจะเคลื่อนออกจากโครงสร้างของขั้วบวก ผ่าน
เยื่อเลือกผ่าน (Seperator) เข้าสู่ขั้วลบ เกิดเป็นสารประกอบของลิเทียมและคาร์บอน และขณะเดียวกัน
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากขั้วบวกสู่ขั้วลบผ่านวงจรภายนอก และขณะเกิดการคายประจุ (discharge) ปฏิกิริยา
จะเกิดในทางตรงกันข้าม 
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 3. Flow Battery 
 3.1) Zinc Bromine Battery 
 Zinc Bromine Battery เป็นแบตเตอรี่ชนิดไหล (Flow Batteries) โดย Zinc จะเป็น 
ของแข็งเมื่อถูกชาร์จ และเป็นสารละลายเมื่อดิสชาร์จ ในขณะที่ Bromine ละลายอยู่ในสายละลาย 
Electrolyte ตลอดเวลาการท างานของ Zinc Bromine Battery เมื่อดิสชาร์จ Zn ที่เป็นของแข็งจะกลายเป็น 
สารละลาย Zn2+ และจ่ายอิเล็กตรอนออกมา โดยอิเล็กตรอนจะผ่าน Membrane ไปรวมกับ Br2 กลายเป็น 
2Br-ส่วนกระบวนการชาร์จก็จะเป็นกระบวนย้อนกลับ 
 3.2) Vanadium Redox Battery (VRB) 
 ในขณะที่ชาร์จประจุ (Charge) อิเล็กโทรไลท์ทั้งสองฝั่งที่ถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่
แยกกัน ต่างจะถูกปั๊ม ให้ไหลผ่านขั้วอิเล็กโทรดบวกและลบ ที่ผิวของอิเล็กโทรดบวก V4+ ในอิเล็กโทรไลท์จะ
ปล่อยอิเล็กตรอนให้กับคาร์บอนแล้วก็จะกลายเป็น V5+ จากนั้นก็จะถูกขับออกจากตัวแบตเตอรี่ไปเก็บไว้ใน
ภาชนะบรรจุภายนอกแบตเตอรี่ และขณะเดียวกันในอีกครึ่งเซลล์ลบ V3+ ในอิเล็กโทรไลท์ก็จะรับอิเล็กตรอน
จากข้ัวอิเล็กโทรดลบกลายเป็น V2+ และถูกขับด้วยการไหลเวียนออกจากแบตเตอรี่ไปเก็บไว้ในภาชนะบรรจุอีก
อันหนึ่งภายนอกแบตเตอรี่ 
 ในขณะใช้งาน (Discharge) อิเล็กโทรไลท์ V5+ และ V2+ ที่เก็บไว้ในภาชนะบรรจุทั้งสองอัน  
ก็จะถูกปั๊มให้ไหลเวียนเข้าไปในแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา V2+ ในครึ่งเซลล์ลบ 
ก็จะปล่อยอิเล็กตรอนให้กับอิเล็กโทรดลบกลายเป็น V3+ อิเล็กตรอนก็จะออกจากอิเล็กโทรดลบผ่านเข้าไปใน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Load) แล้วกลับมาที่อิเล็กโทรดบวกซึ่งเป็นที่ V5+ ในครึ่งเซลล์บวกจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็น 
V4+ อิเล็กโทรไลท์ V3+ และ V4+ ก็จะถูกขับออกจากแบตเตอรี่ไปเก็บในภาชนะบรรจุภายนอก 
 4. Advance Lead Acid Battery 
 หลักการท างานของ Lead Acid Battery คือ ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีทางเคมี โดยการน า
แผ่นตะก่ัว 2 ชุด มาแช่ในสารละลายไฟฟ้า ดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากสารละลายไฟฟ้าออกไปใช้งาน 
 
หลักการท างานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen and fuel cell energy storage system) 
 ระบบกักเก็บพลังงานชนิดเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ท างานโดยใช้กระแสไฟฟ้าในช่วง Off-peak 
หรือใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในการแยกน้ าให้กลายเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจน แล้วเก็บ
ไฮโดรเจนไว้ในรูปแบบของก๊าซหรือของเหลว เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง 
 
หลักการท างานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Ultra-capacitor energy storage system) 
 ระบบกักเก็บพลังงานชนิดตัวเก็บประจุยิ่งยวด พัฒนามาจากเทคโนโลยีตัวเก็บประจุที่ใช้หลักการ
กักเก็บพลังงานโดยใช้สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวน า ซึ่งตัวเก็บประจุธรรมดาจะมีความจุน้อย แต่ตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจะมีความจุมากกว่าตัวเก็บประจุธรรมดามาก เนื่องจากมีการใช้วัสดุในการท าแผ่นตัวน าที่มีคุณสมบัติ   
ในการรับประจุได้มากกว่าและเพ่ิมสารอิเล็กโทรไลท์เข้าไปด้วย ช่วยให้มีความจุที่มากขึ้นอีก 

 จากการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ระบบกักเก็บพลังงานชนิด
แบตเตอรี่ เนื่องจากระบบแบตเตอรี่มีการท างานไม่ซับซ้อน ติดตั้งและใช้งานง่าย มีขนาดเหมาะสมกับการ          
ใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาของผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และราคาก็ยังลดลงจากการ
แข่งขันทางธุรกิจด้วย 
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 แบตเตอรี่แต่ละชนิดมีข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพ และราคาที่แตกต่างกัน ตามตารางที่ 2 โดย
ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงาน [3] ทั้งนี้พบว่ามีแบตเตอรี่ 3 ชนิด
ด้วยกันที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมในการน ามาใช้งานในระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบใหญ่ คือ (1). ชนิด 
Lithium-ion (Li-ion) (2). ชนิด Sodium Sulfur (NaS) และ (3). ชนิด Vanadium Redox Flow (VRF) ซึ่ง
แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion มีประสิทธิภาพสูงที่สุด [4] 

เทคโนโลย ี ข้อดี ข้อเสีย 
1) Sodium Battery 
- Sodium Sulfur Battery (NAS) 

ท างานได้ดีที่อุณหภูมิสูง มีการใช้งานอยู่
มากในประเทศญี่ปุ่น 

อุณหภูมิใช้งานสูง อาจจะมีปัญหา
เรื่องความปลอดภัย มีการใช้งานน้อย 

- Sodium Nickel Chloride (NaNiCl) เหมือนกับ NAS แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า  
2) Lithium-ion Battery (Li-ion) มีประสิทธิภาพสูง  มีผู้ผลิตมากราย  

มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างรวดเร็ว 
มปีัญหาด้านความปลอดภัย อาจเกิด
ความไม่เสถียรขณะชาร์จ 

3) Flow Battery 
- Zinc-Bromine Battery (ZnBr) 

สามารถ Discharge ได้ 100% อายุการ
ใช้งานยาวนาน 

มีประสิทธิภาพต่ า เมื่อเทียบกับ
แบตเตอรี่ ชนิดอื่น  มีการใ ช้งาน
ค่อนข้างน้อย 

- Vanadium Redox Battery (VRB) เหมือน ZnBr แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ใช้งานยุ่งยากกว่า ZnBr เนื่องจาก
ส่วนประกอบมากกว่า 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ศึกษาแบบจ าลองระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1 [5] ในการสร้าง
แบบจ าลองระบบไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแสดงไว้ดังภาพที่ 1 
และภาพท่ี 2 แสดงแบบจ าลองระบบไฟฟ้าในโปรแกรม DigSILENT PowerFactory 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองระบบไฟฟ้า จากโปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2561 ที่สถานี
ไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามตารางท่ี 3 โดยการน าปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงของ
วันธรรมดาและวันหยุดในแต่ละเดือนไปหาค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงพบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุดที่
ประมาณ 34 MW ในเดือนมีนาคม 2561 และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่ าสุดที่ประมาณ 3 MW ในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยในแต่ละเดือนนั้นมี Load Pattern ที่คล้ายคลึงกัน คือ ในช่วงเช้าจะมีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสูง จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนถึงช่วงเที่ยง และในช่วงบ่ายจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงช่วงดึก
ของทุกวัน  
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เดือน 
ปริมาณโหลด (MW) 

สูงสุด ต่ าสุด 
มกราคม 2561 33 4 

กุมภาพันธ์ 2561 31 6 
มีนาคม 2561 34 6 
เมษายน 2561 28 5 

พฤษภาคม 2561 27 3 

ตารางที่ 3 ปริมาณโหลดเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 
  

 

ภาพที่ 3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 7 มกราคม 2561 

 จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 1-7 มกราคม 2561 ตาม
ภาพที่ 3 พบว่าในช่วงเวลา 9.00 -16.00 น. ของบางวันจะมีปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยที่สถานีไฟฟ้า      
ด่านขุนทดมีค่าติดลบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีปริมาณพลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่
ระบบจ าหน่ายของ กฟภ. มากกว่าปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในช่วงเวลานั้นๆ ส่งผลให้มีพลังไฟฟ้า
ไหลย้อนผ่านระบบส่งกลับไปยังสถานีไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
สถานีไฟฟ้าต้นทาง ท าให้เกิดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งของ กฟภ.  

 ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะศึกษาการน าระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมาช่วยใน
การบริหารจัดการพลังไฟฟ้าส่วนเกินจากผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ท าการศึกษาติดตั้งระบบแบตเตอรี่
กักเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้ 1 MW ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (1MW/3MWh) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณพลังไฟฟ้าส่วนเกินที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ก่อนและหลังเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 
 

 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 

 เมื่อได้ศึกษาผลกระทบด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้าจากแบบจ าลองระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม 
DigSILENT PowerFactory เวอร์ชั่น 15.1 พบว่าภายหลังจากที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด             
1MW/3MWh โดยตั้งค่าให้ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Charge) ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. 
และจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Discharge) ในช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. ซึ่งในขณะที่ระบบแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งผลให้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า 115 kV มีค่าดีขึ้นตามภาพที่ 4 
และส่งผลให้ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้ามีค่าลดลงตามภาพที่ 5 โดยมีหน่วยก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้าลดลงรวม 1,695.6062 หน่วยต่อเดือน หรือคิดเป็น 20,347.274 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 
71,251.816 บาทต่อปี 
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สรุปผลการศึกษา 
 ภายหลังจากที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขนาด 1MW/3MWh ที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 
โดยให้ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Charge) ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. และจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
(Discharge) ในช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. ส่งผลให้ค่าแรงดันไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ในระบบไฟฟ้า 115 kV ของ 
กฟภ. ดีขึ้น และมีก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลง โดยมีหน่วยก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลง
รวม 1,695.6062 หน่วยต่อเดือน หรือคิดเป็น 20,347.274 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 71,251.816 บาทต่อปี 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขนาด 3 MW/1MWh ที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดนั้น 
สามารถช่วยบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดได้ และส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมีหลากหลายชนิด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลาย
รูปแบบ ดังนั้นการเลือกใช้งานควรจะศึกษาพ้ืนที่และขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง โดยพิจารณา
จากปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้า นโยบายด้านแผนพลังงานของภาครัฐ รวมถึงแผนงานโครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. ในอนาคตด้วย ซึ่งปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าควรจะศึกษาข้อมูลปริมาณโหลดย้อนหลัง และ
การพยากรณ์โหลดในอนาคต ส าหรับระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานควรประยุกต์ใช้งานหลายๆ ชนิดร่วมกัน 
เพราะแบตเตอรี่แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ด้วย โดยอาจจะใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ช่วยในการวิเคราะห์ เช่น โปรแกรม Homer Pro เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับระบบกักเก็บ

พลังงาน (Battery) ส าหรับบ้านลอยน  าต้นแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการวิเคราะห์และจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงแหล่งพลังงานจากภายนอก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ใช้
แบบจ าลองพลังงาน Building Energy Simulation Model (BESM) ซึ่งประกอบด้วยการท างานร่วมกันของ 
3 โปรแกรม คือ SketchUp, OpenStudio และ EnergyPlus โดยท าการสอบเทียบผลการค านวณจาก
แบบจ าลองพลังงานเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ 2 วิธี คือ จ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยกับค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง และจ าลองโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จริง ผลการสอบเทียบพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ค านวณจากแบบจ าลองพลังงานเฉลี่ยเป็นรายปีมีค่า
ความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงอยู่ที่ร้อยละ 1.76 และ 2.61 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ายอมรับได้ ดังนั นการใช้
แบบจ าลองในการวิเคราะห์จึงมีความเชื่อถือได้ และสามารถน าไปจ าลองบ้านลอยน  าต้นแบบ (พื นที่ใช้สอยไม่
เกิน 125 ตารางเมตร) ที่มีระบบ Solar PV Rooftop เพ่ือค านวณการใช้พลังงานภายในบ้านและค่าพลังงาน

84

mailto:tadsakorn.engr@gmail.com


2 

 

ไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ได ้แต่ยังไม่สามารถจ าลองการท างานของระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) ร่วม
ไปด้วยได้ จึงน าค่าพลังไฟฟ้าต่างๆ ไปค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel + Visual Basic (VBA) เพ่ือ
ก าหนดขนาดและการท างานของ Battery ที่ เหมาะสมกับ ระบบ Solar PV Rooftop แต่ละขนาด             
ผลการศึกษาพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy: kWh) ลดลงจาก
เดิมมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมพบว่าระบบที่มี Solar PV Rooftop ขนาด 1,200 W 
และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานสูงสุด 
 
ค้าส้าคัญ :  บ้านลอยน  า, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั งบนหลังคา,  ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า , 
แบบจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร 

 
Abstract 

 
A study of Solar Photovoltaic (PV) Rooftop with Energy Storage System for Floating 

Home Model aimed to analyze and manage the energy to provide high energy efficiency 
without imported energy from the power system. The tools used in this study were modeling 
programs “Building Energy Simulation Model (BESM)”, which consists of three programs, 
SketchUp OpenStudio and EnergyPlus. Calibration of calculation results from modeling 
programs for reliability in two methods included calculation of the electrical energy 
consumption compared to actual energy in the sample home and calculation of the solar 
power generation system compared to the actual electricity produced. The results showed 
that the electrical energy calculated from the program for a period of a year compared to 
actual energy, the error value are 1.76 and 2.61% respectively. Therefore, the use of 
modeling programs to analyze is reliable and can be simulated a floating house model 
(Usable area of not more than 125 m2) with Solar PV Rooftop. However, the programs 
cannot model the energy storage system (Battery). Therefore, external calculated was 
performed in Microsoft Excel + Visual Basic (VBA) program to determine the size of the 
battery suitable for each Solar PV Rooftop. Results from the study are shown that the 
electrical energy received from the power system (Imported Energy: kWh) to be reduced from 
previous more than 90 percent. After consideration, size of Solar PV Rooftop 1,200 W and 
Battery size 6.5 kWh has the highest energy management efficiency. 
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Keywords :  Floating Home, Solar PV Rooftop, Energy Storage System, Building Energy 
Modeling 
 

บทน้า 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์น  าท่วมในประเทศไทยเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง และก าลังกระจาย

ทั่วไปทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดความเสียหายทั งด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการด ารงชีวิตของประชาชนจ านวน
มาก โดยเฉพาะจากกรณีที่น  าท่วม เมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย พบว่ามีน  า
ท่วมสูงกว่า 1.50 – 1.80 เมตร จนบางพื นที่ท่วมสูงถึง 3.00 – 4.00 เมตร ก่อให้เกิดความขาดแคลนที่อยู่และ
สิ่งจ าเป็นขั นพื นฐานในการด ารงชีวิต อาทิเช่น อาหาร น  า ไฟฟ้า ส าหรับการอุปโภคบริโภคเป็นปริมาณมาก 
ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือเยี่ยวยาจากภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการได้ทันท่วงที พร้อมทั งใน
อนาคตระดับน  าทะเลมีแนวโน้มสูงขึ นเรื่อยๆ (คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ, 2561) ประกอบกับสภาวะ
โลกร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ น ภาครัฐจึงมีมาตรการให้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานหรื ออนุรักษ์
พลังงานเพ่ิมขึ น ก่อให้เกิดงานวิจัยออกแบบบ้านลอยน  ายุคใหม่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากขึ น โดย
เลือกใช้วัสดุที่คงทน เบา รับน  าหนักได้ดี สามารถก่อสร้างประกอบได้รวดเร็ว หรือเป็นแบบส าเร็จรูป และมีการ
สร้างต้นแบบบ้านลอยน  าที่มีระบบอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า 
ประปา เป็นต้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นแหล่งพลังงานส าหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพิงตัวเองได้ (อภิชิต กมลสันติสุข, 2554) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด, 2561) และระบบกักเก็บพลังงานมีการพัฒนาขึ นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มต้นทุนที่
ต่ าลงเรื่อยๆ นอกจากนั นยังมีการพัฒนาโปรแกรมแบบจ าลองพลังงานในอาคารและมีผู้ใช้ในประเทศมากมาย 
เช่น โปรแกรม BEC, VisualDOE, eQUEST, TRNSYS, SketchUp, Open Studio, Ecotect, EnergyPlus, 
BESIN, NEST,OTTVEE, Ener-Win ฯลฯ  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าแนวทางพัฒนาโปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร
ส าหรับประเทศไทย คือการปรับโปรแกรม EnergyPlus และโปรแกรม OpenStudio ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย พร้อมทั งเพ่ิมเติมส่วนของโปรแกรมที่ สามารถดึงภาพสามมิติจากโปรแกรม SketchUp     
(ชนิกานต์ ยิ มประยูร, 2558) ดังนั นงานวิจัยนี จึงมุ่งเน้นศึกษาการใช้แบบจ าลองและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาขนาดระบบพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั งบนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงานส าหรับเก็บพลังงานส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้ 3 โปรแกรม
ข้างต้นที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือเรียกว่าแบบจ าลองพลังงาน Building Energy Simulation Model 
(BESM) (บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ ง จ ากัด , 2559) จ ากัดเพ่ือให้เกิดการจัดการพลังงานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้สามารถไม่ต้องพ่ึงพิงพลังงานจากภายนอก น าไปสู่ต้นแบบหรือพื นฐานในการพัฒนา
และศึกษาจ าลองบ้านลอยน  ารวมไปถึงอาคารประเภทอ่ืนๆ ต่อไป และยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างบ้านลอยน  าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตได้อีกด้วย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือท าการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานที่ เหมาะสม
ส าหรับใช้กับบ้านลอยน  าให้สามารถไม่ต้องพ่ึงพิงพลังงานจากภายนอก 
 
วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 ภาพที่ 1 แสดงแผนผังวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1. น าแบบแปลนบ้านลอยน  าไปสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม SketchUP ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับ
สร้างกรอบอาคารของอาคารที่ต้องการประเมินการใช้พลังงานตามรูปแบบการใช้งาน 

2. ระบุสภาพอากาศ, วัสดุโครงสร้าง, การใช้ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ในโปรแกรม OpenStudio 
ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับใส่ฐานข้อมูลและรายละเอียดของอาคารต่างๆ 

3. ระบุขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในโปรแกรม 
OpenStudio  

4. ค านวณหาค่าทางไฟฟ้าต่างๆ รอบ 1 ปี โดยค านวณข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ของอาคารด้วย
โปรแกรม EnergyPlus และค านวณร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery : Wh) ในโปรแกรม Excel 
Visual Basic โดยใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าจ่ายออกไปสู่ระบบไฟฟ้าภายนอก (Exported Energy : kWh) เป็น
พลังงานไฟฟ้าในการอัดประจุ และให้ท าการคายประจุในช่วงค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้า
ภายนอก (Imported Energy  : kWh) เพ่ือหาขนาด Battery ที่ท าให้ Imported Energy ลงลดจากระบบที่ไม่
มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 

5. วิเคราะห์ขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่เหมาะสมส าหรับบ้านลอยน  า 
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ภาพที่ 1 แผนผังวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. โปรแกรมจ าลองและค านวณ  ได้แก่  โปรแกรม Microsoft Excel +  Visual Basic (VBA), 
SketchUp, OpenStudio และ EnergyPlus 

2. ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ 
 (1) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านพักอาศัยตัวอย่าง ใน พ.ศ. 2561 เลือกใช้ข้อมูลจากบ้าน

อยู่อาศัยของผู้ศึกษาเอง เนื่องจากสะดวกในการหาข้อมูลมีพื นที่ใช้สอย 125 ตารางเมตร และอยู่อาศัย 3 คน 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

88



6 

 

 (2) ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เลือกข้อมูลในพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากโปรแกรม OpenStudio มีฐานข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้ว 
ประกอบกับผู้วิจัยสามารถติดต่อขอข้อมูลการผลิตไฟฟ้าในพื นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นโครงการที่จ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ก าลังการผลิตติดตั ง 7.6 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 

 (3) ข้อมูลวัสดุโครงสร้างบ้านพักอาศัยตัวอย่าง  
 (4) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยตัวอย่าง 
 (5) ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง  
 (6) ข้อมูลอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง 
 (7) ข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับบ้านลอยน  า 
 (8) ข้อมูลแบบแปลนบ้านลอยน  าต้นแบบ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสอบเทียบ  

1. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและศึกษามาจัดเตรียมก่อนน าไปใช้วิเคราะห์  
 โดยจากการศึกษางานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับต้นแบบบ้านลอยน  าที่น ามาใช้ในการ
งานวิจัยครั งนี จะใช้ต้นแบบบ้านลอยน  าของกรมโยธาธิการและผังเมืองชั นเดียว ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 
ห้องรับแขก 1 ห้องน  า และ 1 ห้องครัว พื นที่ใช้สอย 70 ตารางเมตร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) โดย
จ าลองบ้านลอยน  าจากวัสดุที่ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนและความหนาแน่นต่ า แต่ยังคงท าให้โครงสร้างมี
ความแข็งแรง คือผนังเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (Fiber Cement Board) ประกบโฟม Expanded 
Polystyrene Foam (EPS) (จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ , 2550) และหลังคาเป็นแผ่นเมทัลชีส ประกบโฟม EPS 
ส าหรับวัสดุผนังโปร่งแสงใช้กระจกสีเขียว  

2. การสอบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าจากแบบจ าลองบ้านตัวอย่างกับข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจริง  
 น าข้อมูลบ้านพักอาศัยตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปสร้างแบบจ าลองพลังงาน Building Energy 
Simulation Model (BESM) (บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ ง จ ากัด, 2559) จะพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้า 
(kWh) ที่ได้จากการแบบจ าลองพลังงาน โดยพิจารณาเป็นรายเดือนนั นมีค่าความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) แต่ละเดือนที่มากกว่าและน้อยกว่าค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) จริง แต่หาก
พิจารณาเป็นรายปี จะพบว่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ร้อยละ 1.76 เท่านั น ซึ่งไม่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5  

3. การสอบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าจากแบบจ าลองระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่างกับ
ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจริง 

  น าข้อมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปสร้างแบบจ าลองพลังงาน BESM จะ
พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ได้จากการใช้แบบจ าลองพลังงาน BESM เป็นรายปี มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 เท่ากับ ร้อยละ 2.61 ซึ่งไม่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 
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ทั งนี  ตามข้อ 3 และ 4 มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ถือว่ายอมรับได้เมื่อคิดระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (Efficiency Valuation Organization, 2012) ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเกิดจาก
การหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของวัสดุที่น าไปจ าลองในโปรแกรมไม่ตรงกับค่าจริง สภาพอากาศภายนอกที่ใช้
ในโปรแกรมมีคลาดเคลื่อนจากสภาวะจริง เป็นต้น 
 
ผลการศึกษา 
การสร้างแบบจ้าลองพลังงานของบ้านลอยน ้าต้นแบบ 
 โดยน าแบบแปลนบ้านลอยน  าต้นแบบไปสร้างในโปรแกรม SketchUP ได้ตามภาพที่ 2 โดยใช้วัสดุ
กรอบอาคารที่มีความหนาแน่นต่ าสามารถลอยน  าได้และค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนต่ าตามตารางที่ 1 
และใช้ข้อมูลอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้งานเทียบเคียงกับข้อมูลบ้านพักอาศัยตัวอย่าง 
 

  
ภาพที่ 2 บ้านลอยน  าจ าลองในโปรแกรม SketchUP และ แบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ตารางที่ 1 โครงสร้างวัสดุต่างๆ กรอบอาคารของบ้านลอยน  าต้นแบบ 

กรอบอาคาร วัสดุ ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) 

ฐานราก  
โฟม EPS 29 

คอนกรีต 3 cm 2,400 
พื น กระเบื องยาง 3 mm 1,900 

ผนังทึบ 
Fiber Cement Board 6 mm 1,200 

โฟม EPS 88 mm 29 
ผนังโปร่งแสง หน้าต่างกระจกสีเขียว 6 mm 2,500 

ฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม 775 

หลังคา 
metal sheet 0.5 mm 2,672 

โฟม EPS 29 
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 การค านวณหาขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery) ที่เหมาะสม โดยเลือกใช้แผง Photovoltaic ประเภท Polycrystalline 
เนื่องจากมีการผลิตสูงและหาซื อตามท้องตลาดได้ง่าย พร้อมทั งมีราคาถูกที่สุดเทียบตามขนาดกับประเภทอ่ืน 
โดยเลือกใช้แผงยี่ห้อ JA Solar ขนาด 330 Watt/แผง โดยท าการปรับเปลี่ยนขนาดติดตั งแผง Photovoltaic 
ตั งแต่ 900 – 1,800 Watt ซึ่งจะมีค่าพลังงานไฟฟ้าเหลือจ่ายออกไปสู่ภายนอก และก าหนดขนาดของระบบ
กักเก็บพลังงาน (Battery) โดยใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าจ่ายออกไปสู่ระบบไฟฟ้าภายนอก (Exported Energy  : 
kWh) เป็นพลังงานไฟฟ้าในการอัดประจุ Battery และให้ท าการคายประจุในช่วงค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจาก
ระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy  : kWh) โดยค านวณเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือหาขนาด Battery ที่
ท าให้ Imported Energy ลงลดจากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างค่า 
พลังไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้จากโปรแกรมในระยะเวลา 1 วัน ได้ตามภาพที่ 3 และได้ผลการค านวณตามตารางที่ 2 ซึ่ง
สามารถอธิบายได้เป็น 2 กรณี ดังนี   
 กรณีที่ 1 : Solar PV Rooftop ขนาดตั งแต่ 900 W ถึง 1,100 W พบว่า แม้จะเพ่ิมขนาด Battery 
(kWh) มากขึ น ก็ไม่สามารถท าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้าภายนอก ( Imported Energy : 
kWh) ลดลงจากระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ ดังนั น ขนาด Solar PV Rooftop กรณีนี ต่ า
เกินไป จึงไม่เหมาะสม  
 กรณีท่ี 2  : Solar PV Rooftop ขนาดตั งแต่ 1,100 W ถึง 1,800 W พบว่า สามารถหาขนาด Battery 
(kWh) ที่ท าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy : kWh) ลดลงจาก
ระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ และ พบว่าระบบที่มี Solar PV Rooftop ขนาด 1,200 W 
และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานสูงสุด กล่าวคือ ท าให้พลังงานไฟฟ้าที่รับ
จากภายนอกและพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจ่ายไปสู่ภายนอก (Imported และ Exported Energy) ลดลง
จากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90  

 
ภาพที่ 3  ตัวอย่างค่าพลังไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้จากโปรแกรม ใน 1 วัน 
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ตารางท่ี 2 ผลการค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าของ Solar PV Rooftop ร่วมกับ Battery ในรอบปี 

ที ่ ขนาด 
PV (Watt) 

ขนาด 
Battery 
(kWh) 

Import 
Energy 
(kWh) 

% Import 
Energy 
(ลดลง) 

Export 
Energy 
(kWh) 

% Export 
Energy 
(ลดลง) 

หมายเหตุ  

1 900 5.2 -691.42 -64.22 % 10.14 -99.19 % ขนาด PV 
Rooftop ต่ า 

เกินไป 
2 1,000 6.3 -488.87 -74.54 % 13.50 -99.06 % 

3 1,100 9 -298.02 -84.39 % 26.66 -98.37 % 

4 1,200 6.5 -187.53 -90.13 % 117.47 -93.56 %  
5 1,300 5.4 -180.59 -90.45 % 316.05 -84.36 %  

6 1,400 5.2 -167.30 -91.11 % 507.66 -77.09 %  
7 1,500 5 -182.59 -90.26 % 727.70 -69.83 %  

8 1,600 5 -159.79 -91.45 % 909.44 -65.13 %  

9 1,700 4.9 -174.34 -90.63 % 1128.54 -59.77 %  
10 1,800 4.9 -162.67 -91.23 % 1321.34 -55.99 %  

          . 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงาน (Battery) ส าหรับบ้านลอยน  าต้นแบบ โดยเลือกแบบจ าลองพลังงาน Building Energy 
Simulation Model (BESM) ซึ่ งประกอบด้วยโปรแกรม SketchUp, Open Studio Thai Edition และ 
EnergyPlus น ามาช่วยจ าลองและค านวณค่าทางไฟฟ้า มีขั นตอนคือ ศึกษารวบรวมข้อมูล สอบเทียบค่า
พลังงานไฟฟ้าจากแบบจ าลองบ้านและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง ซึ่งผลการสอบเทียบทั ง 2 แบบ 
พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าพลังงานไฟฟ้าจริงเพียงร้อย 1.76 และ 2.61 ตามล าดับเท่านั น เมื่อ
พิจารณาข้อจ ากัดของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95  แต่ควรจะพิจารณาข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายปี ดังนั นท าให้สามารถน าวิธีการค านวณดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
กับบ้านลอยน  าต้นแบบร่วมกับระบบ Solar PV Rooftop และน าผลการค านวณไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงาน (Battery) ต่อไป เพ่ือหาขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม โดยพบว่า สามารถหาขนาด Battery (kWh) ที่ท าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้า
ภายนอกลดลงจากระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ และจากการค านวณพบว่าระบบที่มี Solar 
PV Rooftop ขนาด 1,200 W และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานสูงสุด 
กล่าวคือ ท าให้พลังงานไฟฟ้าที่รับจากภายนอกและพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ เหลือจ่ายไปสู่ภายนอก 
(Imported และ Exported Energy) ลดลงจากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานส าหรับ
บ้านลอยน  าต้นแบบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากแบบจ าลองพลังงาน Building Energy Simulation Model 
(BESM) ที่ประกอบด้วย SketchUp, Open Studio Thai Edition และ EnergyPlus ร่วมกับโปรแกรม 
Microsoft Excel + VBA ท าให้สามารถหาขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่เหมาะสมท าให้เกิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการค านวณวิเคราะห์และเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 
พร้อมทั งลดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง ข้อเสนอดังต่อไปนี จะมีส่วนช่วยให้การจ าลองสมบูรณ์ขึ น และจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาวิจัยต่อไป 
 1.  ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวัดและเก็บรวบรวมผลเป็นระยะ
เวลานาน จะท าให้ผลการค านวณมีความแม่นย าและน่าเชื่อถือยิ่งขึ น  
 2.  ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดสภาพอากาศ หรือน าข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีสถิติ
ย้อนหลังหลายปี จะยิ่งท าให้ผลการค านวณมีความน่าเชื่อถือมากขึ น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานของการปรับปรุงกรอบอาคาร โดยท า

การส ารวจอาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกรอบอาคารส่วนของผนัง กระจก ฝ้าเพดาน 

และหลังคา เพ่ือน ามาสร้างเป็นต้นแบบอาคารอ้างอิงและค านวณการใช้พลังงานในอาคาร โดยใช้โปรแกรม 

BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 แล้วเปรียบเทียบทางเลือกในการปรับปรุงกรอบอาคาร 4 แบบ 

คือ (1). เพ่ิมฉนวนใยแก้วใต้หลังคาและเปลี่ยนสีอาคารจากสีเข้มเป็นสีขาว (2). เพ่ิมการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคา

เป็นโพลีเอทธีลีน หนา 3 ซม และเปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น 

620 กก/ลบม) (3). ติดตั้ง Solar PV พ้ืนที่ 370.98 ตารางเมตรและเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกสะท้อนแสง 

(Solar Tag 6 mm insulating glass) และ (4). เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกใส Low E (Insulating Glass) 

จากนั้นท าการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การซ่อมและเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ในอาคาร 

แล้ววิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้อาคาร 50 ปี ผลการศึกษาพบว่า กรณีทางเลือกที่ 3 วัดค่า OTTV ได้ 

27.234 W/m2 และ RTTV 3.274 W/m2 ซึ่ งค่ า  OTTV ลดลง และค่ าใช้ จ่ ายทางเลื อกที่  3 เป็ น เงิน 

94



2 
 

3,113,186.48 บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากอาคารต้นแบบ  2,415,434.65 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 

203,119.41 kWh/ปี   คิ ด เป็ น ค่ า ไฟ  731,229.88 บ า ท /ปี  ล ด ล ง เมื่ อ เที ย บ กั บ อ าค า รต้ น แ บ บ        

451,875.96 บาท/ปี จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5.35 ปี  เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของทางเลือกที่ 3 

มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุอาคาร 50 ปี เป็นเงิน 17,730,589 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของการ

ปรับปรุงกรอบอาคารที่น้อยที่สุด 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิต, กรอบอาคาร, เกณฑ์มาตรฐานพลังงานของอาคาร 

Abstract 

 The objective of this research was to evaluate the energy efficiency of building 

envelope improvement. The study used a four-story hospital building and analyzed the 

building envelope, glass wall, ceiling, and roof as a reference building model. The 

calculation of the energy consumption in the building was performed by using the BEC 

(Building Energy Code) version 1.0.6 and compared with the alternative options, including  

(1). Adding insulation under the roof and painting the light color, (2). Installing Polyethylene 

3 cm thick and change the wall to a 10 cm thick concrete wall with plaster (density 620 kg / 

cubic meter) (3). Installing Solar PV 370.98 m2 and changing the glass with a reflection glass 

(Solar Tag 6 mm insulating glass), and (4). Replacement of Low E glasses (Insulating Glass). 

Then, comparing the construction cost, maintenance cost, repair cost, and replacement cost 

of building materials and equipment. The study analyzed the cost over the life cycle of the 

building for 50 years. The results showed that alternative 3 has the OTTV of 27.234 W/m2 

and RTTV 3.274 W/m2, which OTTV value decreases and the cost of alternative 3 is 

3,113,186.48 baht, additional cost from the prototype building is 2,415,434.65 baht, 

electricity used in building is 203,119.41 kWh/year or equivalent to electricity cost of 

731,229.88 baht/year. The decreased value compares to the prototype building is 451,875.96 

baht/year. There will be a break-even point of 5.35 years when the cost of life cycle cost of 

choice 3 throughout the building age 50 years is 17,730,589 baht. This is the least life cycle 

cost of the building envelope improvement.  

Keywords: Life Cycle Cost Analysis, Building Envelope, Building Energy Code 
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บทน า 

ปัจจุบันความต้องการของการใช้อาคารมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้เกิดการก่อสร้างอาคารที่เพ่ิมขึ้นทั้ ง

อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารประเภทต่างๆ และด้วยการแข่งขันทางเศรษจกิจที่สูง เจ้าของ

อาคาร และผู้ก่อสร้างอาคารจึงต้องบริหารต้นทุนให้มีค่าใช้จ่ายในช่วงการก่อสร้างอาคารที่ต่ าที่สุด มุ่งเน้นการ

ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงการด าเนินการก่อสร้างช่วงแรก ทั้งการออกแบบ การลดต้นทุนวัสดุก่อสร้าง การ

ขนส่ง แต่มักไม่ได้ค านึงถึงช่วงของการใช้อาคาร การบ ารุงรักษาอาคาร ซึ่งส่งผลถึงการใช้พลังงานของอาคาร

ตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของอาคาร การเลือกใช้วัสดุกรอบอาคารจึงมีผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร และ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น กรอบอาคาร การเลือกใช้กระจกแบบ Low-E กระจกสะท้อนแสง หรือกระจก

เขียว ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SHGC) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U-value)    

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) ที่ต่างกัน และราคาค่าวัสดุที่ต่างกันมีผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร และ

ค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตที่ต่างกันออกไป (จารุวรรณ สุขสีดา, 2558:85) การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ

อาคาร การลดการใช้วัสดุอาคารที่ไม่ได้ค านึงถีงการใช้พลังงาน ท าให้อาคารขาดประสิทธิภาพในการป้องกัน

ความร้อนจึงมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคารในระยะสั้น และระยะยาว  

วัฎจักรวงจรชีวิตของอาคารแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ 1) ช่วง Product Stage เป็นช่วงของการออกแบบ 

การจัดเตรียมวางแผนการก่อสร้าง การเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง และการวางแผนการขนส่งใน

การก่อสร้าง 2) ช่วง Construction Stage  เป็นช่วงการก่อสร้างอาคารตามการออกแบบ การขนส่ง การ

ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรตามที่ออกแบบ 3) ช่วง Use Stage เป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดของวัฎจักรวงจรชีวิตของ

อาคาร มีการใช้งานอาคาร การบ ารุงรักษาอาคาร การซ่อม การเปลี่ยน การทดแทนวัสดุ อุปกรณ์ในอาคาร   

4) ช่วง End of Life Stage เป็นช่วงหมดอายุอาคาร มีการรื้อถอน การท าลาย การขนย้ายซากจากการท าลาย 

ซ่ึงแต่ละชว่งของวฏัจักรวงจรชีวิตของอาคารมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป จึงได้มีการน า

ข้อมูลของการก่อสร้างอาคาร มาท าการศึกษาวิจัย การจ าลองการใช้งานของอาคาร และการเปลี่ยนวัสดุกรอบ

อาคาร ค านวณการใช้พลังงานในอาคารตลอดช่วงวัฏจักรวงจรชีวิตของอาคาร โดยใช้โปรแกรม BEC เวอร์ชั่น 

1.0.6 (Building Energy Code) ในการจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร ซ่ึงเมื่อได้ผลการประเมินการใช้วัสดุ

กรอบอาคารที่มปีระสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและเกิดสมรรถนะสูงสุด จะเป็นต้นแบบในการประเมิน 

การพิจารณา วางแผนการก่อสร้าง พัฒนาอาคารโครงการอื่นๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานของการปรับปรุงกรอบอาคารและท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ตลอดวัฎจักรวงจรชีวิตของการปรับปรุงกรอบอาคาร  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พัชรี ตรัยวรภัค (2559) การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์เพ่ือการประหยัดพลั งงานและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงอาคารอนุรักษ์เพ่ือการประหยัดพลังงานและสร้างภาวะน่าสบายแก่ผู้ใช้อาคารทั้งด้านการ

อนุรักษ์อาคารและด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกศึกษาบ้านหัวล าโพงซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 583.3 ตาราง

เมตร อายุ 113 ปี ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การประเมินตามเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน 

Ecovillage ของประเทศไทย และเกณฑ์ Home Quality Mark ของประเทศอังกฤษ โดยจ าลองผลการใช้

พลังงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 การระบายอากาศในอาคารด้วยโปรแกรม Dialux Evo 6.1 

รวมทั้งศึกษาวิธีการลดการใช้พลังงานอ่ืนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการศึกษาพบว่าอาคารอนุรักษ์เดิมมีการ

ออกแบบที่เอ้ืออ านวยกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เช่น ผนังคอนกรีตหนารับน้ าหนักที่ช่วยหน่วงความ

ร้อน หน้าต่างบานเปิดไม้แบบผลัก และกระทุ้งที่ช่วยเป็นทั้งแผงบังแดด เปิดรับลมและแสงสว่างได้ตามต้องการ 

ส าหรับเกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark (HQM) พบว่าการใช้วัสดุที่มีสารพิษต่ าและการ

ประหยัดน้ าช่วยด้านสุขภาวะ แก่ผู้อยู่อาศัยและลดการใช้พลังงานในอาคาร ด้านผลจ าลองการใช้พลังงาน

พบว่าการติดตั้งฉนวนใยแก้วหนา 4 นิ้ว กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม และใช้หลอดไฟ LED จะช่วยลดค่า

ไฟฟ้าได้ประมาณ 9,000-10,000 บาทต่อปี การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ าช่วยประหยัดน้ าได้ 4,884 บาทต่อปี 

การปรับใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะมีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้น 1.45% จากงบประมาณการบูรณะ ในภาพรวม

การปรับปรุงใช้วัสดุ Eco จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 15,000 บาท ต่อปี และสามารถคืนทุนภายใน 

6 ป ี

 ณัฐกานต์ สมตัว (2553) การประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัยโดยการ

ประเมินวัฏจักรชีวิต โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนสิ้นสุดการใช้งานหรือการท าลาย 

เพ่ือประเมินผลกระทบของพลังงานและวัสดุที่ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากบัญชี

แสดงปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ในขั้นตอนการก่อสร้าง การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของบ้านพักอาศัย 

การใช้พลังงานในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตลอดจนพลังงานที่ใช้และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรื้อ
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ถอน โดยท าการประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของบ้านไทยอนุรักษ์ไทย 4 ภาค ด้วยวิธี Eco-indicator99 

เปรียบเทียบกับ BEES 4.0 เพ่ือศึกษาความพร้อมของวิธีการและฐานข้อมูลในการประเมินโครงสร้างและวัสดุ

ทางสถาปัตยกรรม จากการประเมินพบว่าบ้านภาคกลางกรณีศึกษามีแนวโน้มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากกว่าบ้านภาคอ่ืนๆ กล่าวคือ มีสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมดีที่สุด 

 อรรจน์ เศรษฐบุตร (2550) การพัฒนาเกณฑ์ขั้นต่ าของคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของเปลือก

อาคารในอาคารทาวน์เฮาส์ จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ขั้นต่ าในการเลือกใช้วัสดุเปลือกอาคารเพ่ือการป้องกันความร้อน ในส่วนของ

อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น งานวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจอาคารในท้องตลาดทางด้านลักษณะการ

ออกแบบ อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม การเจาะช่องเปิดประตูหน้าต่าง รวมทั้งการใช้วัสดุเปลือกอาคาร (ผนัง

ทึบและกระจก) เพ่ือน ามาสร้างเป็นต้นแบบอาคารอ้างอิง ส าหรับการจ าลองลักษณะการถ่ายเทความร้อน และ

การใช้พลังงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DOE-2.1E ผลการจ าลองอาคารอ้างอิงได้ถูกน ามาก าหนดเป็นฐาน

การใช้พลังงานเฉลี่ย ในรูปแบบดัชนีการใช้พลังงานในหน่วย กิโลวัตต์ ช.ม./ตร.ม./ปี เพ่ือที่จะปรับปรุงการ

ออกแบบอาคารให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้  10% จากฐานการใช้พลังงานเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์ใน

ปัจจุบัน โดยยังคงมีความเป็นไปได้ทางการลงทุนวัสดุเปลือกอาคารชนิดต่างๆได้ถูกเลือกน ามาใช้ทดสอบเพ่ือ

หาค่าการประหยัดพลังงาน และค่าการลงทุนก่อสร้าง โดยท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน และมูลค่าตลอด

อายุการใช้งาน 20 ปี ผลจากการศึกษานี้ได้น ามาใช้เป็นเกณฑ์ข้ันต่ําของค่าความต้านทานความร้อนของเปลือก

อาคาร รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์การบังเงาของกระจก ในรูปแบบของ

ตารางการเลือกใช้งานเพ่ือสะดวกแก่การน ามาใช้เป็นกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาการน าเสนอทางเลือกการใช้วัสดุกรอบ

อาคาร การออกแบบอาคาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานในอาคาร รวมถึงเป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของกรอบอาคารมีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ทางเลือกในการการปรับปรุงกรอบอาคารได้เลือกไว้ 4 ทางเลือก คือ (1). เพ่ิมฉนวนใยแก้วใต้หลังคา 
และ เปลี่ยนสีอาคาร จากสีเข้มเป็นสีขาว (2). เพ่ิมการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาเป็น โพลีเอทธีลีน หนา 3 ซม 
และ เปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น 620 กก/ลบม) (3). ติดตั้ง 
Solar PV พ้ืนที่  370.98 ตารางเมตรและเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกสะท้อนแสง  (Solar Tag 6 mm 
Insulating Glass) และ (4). เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกใส Low E  
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รวบรวมข้อมูลอาคารจากอาคารต้นแบบของอาคารประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร พ้ืนที่ปรับ
อากาศ วัสดุผนัง กระจก หลังคา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการพลังงานหมุนเวียน โดย
ข้อมูลที่ท าการรวบรวมได้น าไปป้อนในโปรแกรม BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 เพ่ือหาค่า
พ้ืนฐานของการใช้พลังงานในอาคารและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารส่วนที่พิจารณา จากนั้นจึงท าการ
ทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคารเพ่ือศึกษาผลของการใช้พลังงานอาคาร  ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารของแต่ละทางเลือก 
 อาคารกรณีศึกษาเป็นอาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 2,140.5 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่

ปรับอากาศ 1,493.42 ตารางเมตร พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ 647.08 ตารางเมตร โดยตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้างส่วนเปลือกอาคารและค่าใช้จ่ายของอาคารต้นแบบ  

ตารางที ่1 แสดงค่าก่อสร้างส่วนเปลือกอาคารของอาคารต้นแบบ 

 
เปลือก
อาคาร 

การเปลี่ยนแปลงวัสดุ         
เปลือกอาคาร 

ปริมาณพ้ืนที ่  
(ตารางเมตร) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย ในการ
ก่อสร้าง (บาท) 

อาคาร
ต้นแบบ 

หลังคา 
กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
ลอนใหญ่ 

396 450 178,200.00 

คอนกรีตสแลบ 162 550 89,100.00 

ฝ้าเพดาน 
ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา    
1.2 ซม 

370.98 340 126,133.20 

ผนัง 

ผนั งคอนกรีตมวล เบา
ห น า  7.5 cm ฉ าบ ปู น
(ความหนาแน่ น  1280 
กก/ลบม ค่า k 0.476) 

354.41 311.6 110,434.16 

กระจก กระจกใสชั้นเดียว 234.16 828 193,884.48 

ค่าลงทุนอาคารต้นแบบ รวม 697,751.84 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุกรอบอาคารในรูปแบบต่างๆ 

โดยใช้โปรแกรม BEC เวอร์ชั่น 1.0.6 (ธารา จ าเนียรด ารงการ, 2555:42) และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ

เปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคาร โดยพิจารณาองค์ประกอบจากต้นทุนการก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น ระยะเวลาคืนทุน 

ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดที่ได้ 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการใช้พลังงานของอาคารและค่าใช้จ่ายของอาคารต้นแบบแล้วเปรียบเทียบกับการ

ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร ทั้ง 4 แบบ พบว่าค่า OTTV และ RTTV อาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น จากการ

วิเคราะห์พบว่าอาคารต้นแบบมีค่า OTTV เท่ากับ 38.027 W/m2 และ RTTV เท่ากับ 29.038 W/m2 ซึ่งไม่

ผ่ าน เกณ ฑ์  BEC และมีค่ าใช้ จ่ ายในส่ วน พิจารณ า  คือ  หลั งคา ฝ้ าเพดาน  ผนั ง กระจก เป็ น เงิน       

697,751.84 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 328,640.51 KWh/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 1,183,105.84 บาท/ปี 

 การปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่ 1 ได้เพ่ิมฉนวนใยแก้วใต้หลังคาและเปลี่ยนสีอาคารจากสีเข้ม

เป็นสีขาว วัดค่า OTTV ได้ 32.058 W/m2 และ RTTV ได้ 5.869 W/m2 ซึ่งค่าลดลงแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ BEC 

และมีค่าใช้จ่ายในส่วนพิจารณา คือ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง กระจก เป็นเงิน 892,736.04 บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิม

จากอาคารต้นแบบ 194,984.20 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 296,859.62 kWh/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 

1,048,184.50 บาท/ปี ลดลงเมื่อเทียบกับอาคารต้นแบบ 134,921.34 บาท/ปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1.45 ปี 

 การปรับปรุงอาคารทางเลือกท่ี 2 ได้เพ่ิมการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาเป็น โพลีเอทธีลีนหนา 3 ซม และ

เปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น 620 กก/ลบม) วัดค่า OTTV ได้ 

29.941 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC โดยฉนวนโพลีเอทธีลีนท าให้ค่า RTTV ลดลง

ค่าใช้จ่ายในส่วนพิจารณาทางเลือกที่  2 คือ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง กระจก เป็นเงิน 927,652.56 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากอาคารต้นแบบ 229,900.73 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 284,954.11 kWh/ปี คิดเป็นค่า

ไฟฟ้า 1,021,376.77 บาท/ปี ลดลงเมื่อเทียบกับอาคารต้นแบบ 161,729.06 บาท/ปี จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่  

1.42 ป ี

 การปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่ 3 ได้เพ่ิมการติดตั้ง Solar PV พ้ืนที่ 370.98 ตารางเมตร และ

เป ลี่ ย น ก ระ จ ก เป็ น ก ร ะ จ ก ส ะ ท้ อ น แ ส ง  (Solar Tag 6 mm Insulating Glass) วั ด ค่ า  OTTV ได้            

27.234 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งค่า OTTV ลดลงและผ่านเกณฑ์ BEC ค่าใช้จ่ายทางเลือกที่ 3 

เป็นเงิน 3,113,186.48 บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากอาคารต้นแบบ 2,415,434.65 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 
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203,119.41 kWh/ปี   คิ ด เป็ น ค่ า ไฟ ฟ้ า  731,229.88 บ าท /ปี  ล ดล ง เมื่ อ เที ย บ กั บ อ าค ารต้ น แบ บ     

451,875.96 บาท/ปี จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที ่5.35 ปี 

 การปรับปรุงอาคารทางเลือกที่  4 ได้ เปลี่ยนกระจกเป็น  กระจกใส Low E วัดค่า OTTV ได้     

26.743 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งค่า OTTV ลดลงและผ่านเกณฑ์ BEC ค่าใช้จ่ายทางเลือกที่ 4 

เป็นเงิน 3,267,732.08 บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากอาคารต้นแบบ 2,569,980.24 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 

201,896.58 kWh/ปี  คิ ด เป็ น ค่ า ไฟ ฟ้ า  726,827.69 บ าท /ปี  ล ด ล ง เมื่ อ เที ย บ กั บ อ าค ารต้ น แ บ บ      

456,278.15 บาท/ปี จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที ่5.63 ปี  

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคาร  

 การวิเคราะห์คิดที่อายุการใช้งานอาคาร 50 ปี โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย ในแต่ละทางเลือกประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนฉนวน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การบ ารุงรักษา และการเปลี่ยน

ซ่อมแซม (ดังตารางที ่4) 

 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเริ่มแรกเป็นค่าการปรับปรุงกรอบอาคาร ประกอบด้วย หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง 

และกระจก โดยการปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่  1 มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 892,736.04 บาท      

ทางเลือกที่ 2 มีค่าใช้จ่าย 927,652.56 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 3,113,186.48 บาท และทางเลือกที่ 4 

มีค่าใช้จ่าย 3,267,732.08 บาท  

 ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา Solar PV มีค่าบ ารุงรักษา ปีละ 40,000 บาท โดย 5 ปีแรก ไม่มีค่า

บ ารุงรักษา (บริษัทติดตั้งรับประกัน 5 ปี) และ แผง  Solar PV  มีอายุการใช้งาน 25 ปี โดยค่าใช้จ่ายการ

บ ารุงรักษาส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงกรอบอาคารของทางเลือกท่ี 3 และ 4 

 ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคา  ทุก 10 ปี อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.

486,487) อายุการใช้งานของใยแก้วมีอายุ 10 ปีขึ้นไป โดยทางเลือกที่ 1 มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 72,341.10 บาท 

และ ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 มีค่าใช้จ่ายเท่ากันคือ 87,180.30 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทุก 8 ปี โดยอ้างอิงข้อก าหนดอายุเครื่องปรับอากาศตาม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก าหนดเกณฑ์อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 8 ปี    

(อธิยุต ยงใจ, 2556:36) โดยแต่ละทางเลือกมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่ากันคือ 3,443,456.55 บาท 
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 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี โดยการน าค่าพลังงานไฟฟ้าจากการค านวณการปรับปรุงกรอบอาคารด้วย

โปรแกรม BEC version 1.0.6 และก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 3.6 บาท/kWh โดยค่า

พลังงานไฟฟ้าจากการปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่  1 มีค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน 1,048,184.50 บาท  

ทางเลือกที่ 2 มีค่าใช้จ่าย 1,021,376.77 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 731,229.88 บาท และทางเลือกที่ 4 

มีค่าใช้จ่าย 726,827.69 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การบ ารุงรักษา การเปลี่ยนซ่อมแซม (ค่า OM&R) ทุกปี โดยก าหนดให้ค่า 

OM&R คิดเป็น 15% ของค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานต่อปี โดยการปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกท่ี 1 มี

ค่าใช้จ่าย 157,227.67 บาท ทางเลือกที ่ 2 มีค่าใช้จ่าย 153,206.52 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 

109,684.48 บาท และ ทางเลือกที่ 4  มีค่าใช้จ่าย 109,024.15 บาท  

 การวิเคาระห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายปรับปรุงกรอบอาคารโดยใช้การค านวณต้นทุนวัฏจักรชีวิต 

(ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, 2558:11) โดยการน าเอาค่าใช้จ่ายต่างๆใน 4 ทางเลือกและปรับต้นทุนทั้ง 4 ทางเลือก

ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจากมูลค่าเงินจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นในอนาคตจะมีค่าน้อยกว่าปัจจุบัน และเมื่อน ามาเปรียบเทียบทางเลือกจะต้องน าอัตราดอกเบี้ยหรือ

อัตราคิดลดในช่วงเวลานั้นๆมาค านวณด้วยเสมอ ในการศึกษานี้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่ 8% 

โดยเมื่อน าข้อมูลเงินลงทุน การบ ารุงรักษา การเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักรตามรอบจะได้ค่า Life Cycle Cost

ดังตารางที ่4 

ตารางที ่4 Life Cycle Cost การปรับปรุงกรอบอาคารแต่ละทางเลือก 

Life Cycle Cost Assessment 

อัตราคิดลด 8 % ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 892,736.04 927,652.56 3,113,186.48 3,267,732.08 

ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา Solar PV - - 40,000 40,000 

เปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาทุก 10 ปี 72,341.10 87,180.30 87,180.30 87,180.30 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทุก 8 ปี 3,443,456.55 3,443,456.55 3,443,456.55 3,443,456.55 

ค่าพลังงานไฟฟา้ต่อป ี 1,048,184.50 1,021,376.77 731,229.88 726,827.69 

ค่า OM&R ทุกปี 157,227.67 153,206.52 109,684.48 109,024.15 

LCC (50 ป)ี 19,650,650 19,320,531.11 17,730,589 17,823,208.80 
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สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคารที่มีผลต่อการใช้พลังงานรวมของอาคาร โดยรวบรวม

ข้อมูลจากอาคารต้นแบบประกอบและใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 เพ่ือหาค่า

พ้ืนฐานของการใช้พลังงานในอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  อาคารส่วนที่พิจารณา แล้วเปรียบเทียบกับการ

ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารทั้ง 4 แบบ รวมไปถึงการประเมินต้นทุนวัฏจักรชีวิตของอาคารในส่วนของการใช้

อาคาร การบ ารุงรักษา การซ่อม การเปลี่ยนอุปกรณ์ และค่าการใช้พลังงานอาคาร ตลอดช่วงอายุอาคาร 50 ปี 

ที่ระดับอัตราคิดลด 8% ต่อปี ผลการเปรียบเทียบทางเลือกการปรับปรุงกรอบอาคารทั้ง 4 ทางเลือก พบว่า

ทางเลือกที่ 1 ท าให้ค่า OTTV และ RTTV ลดลงจากอาคารต้นแบบ แต่ทางเลือกที่ 2 ท าให้ค่า OTTV และ 

RTTV ลดลงได้มากกว่าทางเลือกที่ 1 ถึงแม้ว่าค่าลงทุนก่อสร้างเริ่มต้นของทางเลือกที่ 1 จะน้อยกว่าทางเลือก

ที่ 2 แต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost ทางเลือกที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 2 และมาก

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ทางเลือก ทางเลือกที่ 3 เมื่อเพ่ิมการติดตั้ง Solar PV ท าให้ค่า OTTV ลดลง เมื่อ

เทียบกับทางเลือกที่ 2 และค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารลดลงอีกถึงแม้ว่าค่าลงทุนก่อสร้างเริ่มต้นของ

ทางเลือกที่ 2 จะน้อยกว่าทางเลือกที่  3 แต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost ทางเลือกที่ 2 จะมี

ค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 3 ส าหรับทางเลือกที่ 4 พบว่าค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารลดลงแต่คา่ลงทุน

ก่อสร้างเริ่มต้นมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่  3 แต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost 

ทางเลือกที่ 4 จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 3 ที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost 17,730,589  บาท

จากการศึกษาพบว่าทางเลือกท่ี 3 ที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost น้อยที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวัสดุกรอบอาคารในส่วนของวัสดุผนัง กระจก หลังคา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

แต่ละชนิดมีผลท าให้ค่าการรใช้พลังงานลดลง แต่การศึกษาวิจัยยังไม่ได้ประเมินเรื่อง แผงบังแดดอาคาร การ

เพ่ิมผนังเป็นผนังสองชั้นขั้นด้วยฉนวนและการใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลท าให้มี

การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอาคารและค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิตของอาคาร 

2. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร โดยใช้วัสดุที่มีในท้องตลาดในปัจจุบัน แต่ใน

อนาคต วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในแต่ละกลุ่มตัวอย่างทางเลือก อาจมีราคาถูกลง หรืออาจมีการพัฒนา

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะท าให้ค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิตของอาคารมีการปรับลดลง จึงเป็น

ประเด็นในการศึกษาครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในอาคารชุดเอสวี ซิต้ี ในส่วน
ของอาคารพักอาศัย เนื่องจากอาคารชุดเอสวี ซิต้ี เป็นโครงการขนาดใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรือ อาคารอยู่อาศัยท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปประกอบด้วยอาคารส านักงานจ านวน 3 อาคาร 
อาคารพักอาศัย จ านวน 7 อาคาร และโรงแรมจ านวน 1 อาคาร จากการส ารวจจุดติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย 
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรติดต้ัง Smoke Detector ห่างจากประตูห้องครัว 1 เมตร โดยความสูงลงมาจาก
เพดานของวงกบประตูเท่ากับ 50 เซนติเมตร ควรติดต้ัง Heat Detector ในห้องครัว โดยห่างจากเตา 1 เมตร ไม่
ควรชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งเกิน 30 เซนติเมตร จากการจ าลองเหตุการณ์กรณีท่ีมีกลุ่มควันภายในห้องชุด โดย
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันภายในห้องชุด เริ่มจับเวลาเมื่อเกิดกลุ่มควันภายใน
ห้องชุดจนถึงเจ้าหน้าท่ีจึงขึ้นมาถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าก่อนติดต้ังใช้ระยะเวลารวม 14.30 นาที ส่วนหลังติดต้ังใช้
ระยะเวลารวม 4 นาที โดยระบบใช้ระยะเวลาลดลงถึง 10.30 นาที เนื่องมาจากกลุ่มควันจากบริเวณห้องครัว
ต้องใช้เวลาในการลอยออกมาถึงประตูภายนอกห้องชุดประมาณ 11.30 นาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงเริ่มตรวจจับ
ควัน การตรวจจับอัคคีภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในระดับท่ีรุนแรงเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง จึงควรจะต้องด าเนินการเข้าระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีไฟก าลังอยู่ในขั้น
ของ Smoldering Stage เพราะหลังจากนั้นแล้วจะเป็น ระดับไฟขั้นรุนแรงต้องมีการใช้น้ าในการเข้ามาช่วยใน
การระงับเหตุ และเจ้าหน้าท่ีทีมผจญเพลิง (Fire Man) ควรจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องช่วยหายใจ โดยในการเข้าระงับ
เหตุเพลิงไหม้ในจุดท่ีเกิดเหตุให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะต้องตัดวงจรของการเกิดไฟไว้ท่ีขั้นของ Smoldering Stage หรือ
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อย่างน้อยท่ีวินาทีสุดท้ายของขั้นตอนนี้ ซึ่งจะได้ผลท่ีดีกว่าจะปล่อยให้ไฟไหม้ไปถึงขั้น Flame Stage และในกรณี
ท่ีต้องอพยพหนีไฟลงจากอาคารพักอาศัยทางอาคารก็ควรจะต้องมีมาตรการตรวจจับและส่งสัญญาณ เตือนให้มี
การหนีก่อนท่ีจะมีการลุกลามไปถึงขั้น Flame Stage และ Heat Stage  

 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองการตรวจจับควัน, ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย, อาคารท่ีพักอาศัย 

 

Abstract 

 

This study aimed to study the improved automatic fire alarm system in a residential 
building of the SV City condominium. Because of the SV City condominium is a large project 
which is classified as extra high-rise building or a residential building with an area greater than 
2,000 square meters. It consists of three office buildings, seven residential buildings and one 
hotel building. After the survey of the installation points of alarm equipment, the most 
appropriate position should be equipped a smoke detector one meter away from the kitchen’s 
door with the height from the ceiling of the frame on 50 centimeters. They should install a 
heat detector in the kitchen away from the stove one meter and should not close each wall 
more than 30 centimeters. From the simulation of the case of smoke in the condominium 
which comparing between before and after installing smoke detectors within the condominium, 
the study started timer when the smoke group occurs inside the unit until the officers came 
to the scene of the incident. The study found that before the installation, the total time was 
14.30 minutes, and after the installation, it took a total time of four minutes with the system 
running time. It reduced to 10.30 minutes due to smoke from the kitchen area and it took 
about 11.30 minutes to fly out to the outside of the condominium. After that, the device 
started to detect smokes, a fire detection in order to be effective in suppressing fire and damage 
that may occur at a severe level. Therefore, it should be done to stop the incident that 
occurred during the fire in the stage of a smoldering stage because after that it will be severe 
fire levels, the water must be used to help in the suppression, and the fire man team should 
wear the SCBA ventilator kit to suppress the fire at the scene and get good results. They must 
cut the fire cycle at the smoldering stage or at least on the last second of this step for better 
results than allowing the fire to reach the flame stage. The case of a fire escape, the residential 
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building must have a standard detection and send an alarm to escape before a fire spread to 
the flame stage and a heat stage. 
 

Keywords: Smoke Detection Model, Fire Alarm System, Residential Building 

 

บทน า  
ปัจจุบันอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาคารขนาดใหญ่ 

หรืออาคารสูงท่ีก่อสร้างภายหลังจากท่ี “กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2522” (กระทรวงมหาดไทย, 2540ก) ก าหนดให้
มีระบบความปลอดภัยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดไว้ รวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ
เพลิงไหม้อัตโนมัติภายในอาคาร ภายในห้องชุดตาม “กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) ข้อ 5 (4)” 
(กระทรวงมหาดไทย, 2535; 2540ข) ในขณะเดียวกันอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงท่ีก่อสร้างก่อนข้อบังคับ           
จากกฎกระทรวงดังกล่าวจึงมีการติดต้ังอุปกรณ์ แจ้งเตือนภัยบริเวณพื้นท่ีทางเดินส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ระบบเตือนภัยท างานได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ  

ต่อมาทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) จึงมีค าแนะน าให้ตึกสูงอาคาร
เก่าและอาคารท่ีก่อสร้างใหม่หามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร จึงได้เสนอว่า อาคาร
เก่าที่เป็นอาคารสูงและสร้างก่อน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 33 ปี พ.ศ.2535 ควรท าการปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยการแจ้งเตือนอัคคีภัยเพื่อลดความเส่ียงอัคคีภัย รวมถึงมีข้อแนะน าแก่เจ้าของอาคารท่ัวไป
ควรให้ความส าคัญและตรวจสอบ ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารท่ัวไป รวมท้ังอาคารท่ีใช้เพื่อการ
ชุมนุมคน เพื่อลดและก าจัดความสูญเสีย ท่ีเกิดจากอัคคีภัยให้หมดไป (ว.ส.ท, 2560; สยามรัฐ, 2561) 

ในปจจุบันนี้ไดมีการกอสรางท้ังอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม และอาคาร
ส านักงาน ความสูงของ อาคารท่ีอยูภายในขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของอุปกรณและพนักงานดับเพลิง
ในปจจุบัน จะอยูไมเกิน 10 ช้ัน  ฉะนั้นภายในอาคารสูงจึงตองมีระบบดับเพลิงท่ีไดมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
ท างาน โดยอัตโนมัติอยางเพียงพอส าหรับการชวยเหลือตนเองสาเหตุของการสูญเสียชีวิตใน อาคารสูงท่ีเกิด
จากเพลิงไหมสวนใหญจะเนื่องจากควันท่ีเกิดจากการเผาไหมมากกวาการถูกความ รอนเผาผลาญ (วริทธิ์ อึ้ง
ภากรณ, ม.ป.ป.) 

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย คือ ระบบท่ีสามารถ
ตรวจจับ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและ
แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเช่ือถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคาร สถานท่ี มีโอกาสดับไฟใน
ระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสท่ีจะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานท่ีไปยังที่ปลอดภัยได้
มากท่ีสุด (VECL Thai, 2552) 
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การดับเพลิงในจุดท่ีเกิดเหตุให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี จะต้องตัดวงจรของการเกิดไฟไว้ท่ีขั้นของ Smoldering 
Stage หรืออย่างน้อยท่ีวินาทีสุดท้ายของขั้นตอนนี้  ซึ่งจะได้ผลท่ีดีกว่าจะปล่อยให้ไฟไหม้ไปถึงขั้น Flame 
Stage และในกรณีท่ีต้องอพยพหนีไฟลงจากอาคารพักอาศัย ทางอาคารก็ควรจะต้องมีมาตรการตรวจจับและ
ส่งสัญญาณเตือนให้มีการหนีก่อนท่ีจะมีการลุกลามไปถึงขั้น Flame Stage และ Heat Stage (Jukka, Simo, 
and Jukka, 2004; Nation Fire Protection Association, 2002 อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกัน
และจัดการภัยพิบัติ, 2556) 

 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัยอาคาร

เอสวี ซิต้ี เพิ่มเติมจากท่ีมีติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนบริเวณทางเดินส่วนกลาง เนื่องจากเป็นอาคารท่ี
ก่อสร้างก่อนการก าหนดของกฎกระทรวงดังท่ีกล่าวมาในข้างต้น  โดยการวิจัยนี้ได้ทดสอบโดยจ าลอง
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องพักอาศัย ในกรณีท่ีมีการติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยภายในห้องชุดมี
ความแตกต่างกับห้องชุดท่ีไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนมีระยะเวลาท่ีแตกกันอย่างไรโดยท าการเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาในการเกิดอัคคีภัย เพื่อน าผลการทดสอบเก็บข้อมูลเรื่องเวลาในการแจ้งเหตุ และความรวดเร็ว
ในการการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง มีผลต่อการเข้าพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุเพลิงไหม้ก่อน  ท่ี
จะน าเสนอรายงานให้เจ้าของร่วมและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารพักอาศัยให้มีสมรรถนะการท างาน
ท่ีดีขึ้น 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติภายในอาคารพักอาศัย 
3. เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการท างานระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยภายในอาคารพักอาศัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษานี้มุ่งประสิทธิผลการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อความพร้อมของระบบแจ้งเตือนภัยภายใน

อาคารพักอาศัย เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
1. ด าเนินการส ารวจสภาพท่ัวไปของอาคาร โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารและระบบแจ้งเตือนภัยจากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารท่ีใช้ในปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ล่าช้า โดยการน าทฤษฎีก้างปลา

ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) ของ Dr. Kaoru Ishikawa (วันรัตน์ จันทกิจ, 2553) เป็นผังท่ี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท าการปรับปรุงระบบแจ้ง
เตือนภัยอัตโนมัติ 

3. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการทดลอง 
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3.1 ท าการทดสอบหาต าแหน่งจุดติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัย 8 (ตามมาตรฐาน
ท่ี วสท. ก าหนดไว้) 

3.1.1 ทดสอบหาจุดติดตั้ง Smoke Detector ท าการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ Smoke 
Tester เป็นอุปกรณ์ทดสอบโดยขณะตรวจจับควันส าหรับทดสอบโดยเฉพาะ โดยการทดสอบจะท าการฉีดควัน 
(จ าลอง) เข้าไปในห้องครัว เพื่อดูทิศทางการไหลของควัน  

3.1.2 ทดสอบหาจุดติดต้ัง Heat Detector ในการเกิดเพลิงไหม้และความร้อนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
3.1.3 การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนมากจะมาจากบริเวณห้องครัว ท้ังจากการท ากับอาหาร 

และเครืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ผู้วิจัย จึงเน้นจุดท่ีจะเส่ียงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ คือ ห้องครัวหรือท่ีบริเวณหน้า
ห้องครัว ซึ่งเป็นจุดท่ีควรจะติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับมากท่ีสุด 

3.2 ท าการทดสอบโดยการจ าลองเหตุการณ์กรณีห้องชุดพักอาศัยที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์
แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดฯ แล้วบันทึกเวลาท่ีควันไฟจะลอยออกมาท่ีบริเวณทางเดินส่วนกลาง และระยะเวลา 
ท่ีอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย ส่วนกลางถึงจะจับสัญญาณกลุ่มควันได้แล้วแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุม  

3.3 ท าการทดสอบโดยการจ าลองเหตุการณ์กรณีห้องชุดพักอาศัยท่ีมีการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
ภายในห้องชุดฯ จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจับสัญญาณกลุ่มควันและระยะเวลาท่ีแจ้งเตือนไปยัง
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนภัย  

3.4 ท าการทดสอบระยะเวลาเมื่อเจ้าหน้าท่ีฯ ภายในล๊อบบ้ีของอาคาร รับทราบเหตุจะต้องใช้เวลา
กี่นาทีในการขึ้นมาระงับเหตุ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 

อาคารชุดเอสวี ซิต้ี ต้ังอยู่เลขท่ี 902 ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันท่ี 9 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ 2538 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เนื่องมาจาก กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 ก็ยังมิได้มีผลบังคับใช้  
 

  
ภาพที่ 1  สภาพภายนอกและภายในอาคาร 
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อาคารชุดเอสวี ซิตี้ (ภาพท่ี 1) มีจ านวนช้ันเหนือพื้นดิน 26 ช้ัน จ านวนช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน ถนนเข้าสู่อาคาร

กว้าง มากกว่า 6 เมตร จ านวนบันไดหนีไฟจ านวน 2 บันได ความกว้างบันไดหนีไฟ 1.20 เมตร และจ านวน
ทางหนีไฟจ านวน 2 ทาง ระยะห่างระหว่างบันได 60 เมตรตามกฎหมายก าหนดไว้ ส่วนงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) แผงควบคุม ชนิด Multiplex 2) อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ชนิด Heat Detector 
บริเวณพื้นท่ีทางเดิน ส่วนกลางในอาคารส่วนพักอาศัย และชนิด Smoke Detector บริเวณพื้นท่ีทางเดินส่วน
ส่วนอาคารส านักงาน 3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิง ชนิด Manual Down และ 4) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ชนิด 
Alarm Bell & Speaker Phone 
 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

ผลการส ารวจจุดติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัยดังแสดงในภาพท่ี 2 จากการทดสอบ
เมื่อสร้างควัน (จ าลอง) ในห้องครัวพบกลุ่มควันลอยออกมาจากประตู (ภาพท่ี 3) โดยควันจะลอยข้ึนถึงเพดาน
ท่ีระยะห่างจากวงกบประตูหน้าห้องครัวประมาณ 1 เมตร ดังนั้นจึงควรติดต้ัง Smoke Detector ห่างจากประตู 
ห้องครัว 1 เมตร โดยความสูงลงมาจากเพดานของวงกบ เท่ากับ 50 เซนติเมตร และควรติดต้ัง Heat Detector 
ในห้องครัว โดยห่างจากเตา 1 เมตร ไม่ควรชิดผนังด้าน ใดด้านหนึ่งเกิน 30 เซนติเมตร 
 

 
ภาพที่ 2  จุดติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัย 
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ภาพที่ 3  การจ าลองสถานการณ์ภายในห้องครัว 

 
ผลการทดลองก่อนและหลังการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในห้องชุดฯ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและท าการทดลองเพื่อศึกษาการเคลื่อนท่ีของควันและได้จ าลองเหตุการณ์ 
กรณี มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรท่ีห้องครัว โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุง คือ ไม่มีการติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) ภายในห้องชุดฯ และมีการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนเฉพาะบริเวณทางเดินส่วนกลาง และ
หลังปรับปรุง คือ มีการติดต้ังเครื่องตรวจจับควันภายในห้องชุดฯ โดยมีผลการทดลองตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบกระบวนการท างานของระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในห้องชุดฯ 

ล าดับ 
ก่อนท าการติดต้ัง หลังท าการติดต้ัง 

ผลต่างเวลา 
(นาที) 

รายละเอียด 
เวลา 
(นาที) 

รายละเอียด 
เวลา 
(นาที) 

 

1 อุปกรณ์ตรวจจับควันจะส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนไปยังตู้ควบคุมที่อยู่ช้ัน Lobby 

12.00 อุปกรณ์ตรวจจับควันจะส่ง
สัญญาณแจ้งเตือนไปยัง
ตู้ควบคุมที่อยู่ช้ัน Lobby 

2.00 10.00 

2 เจ้าหน้าท่ีฯ ใช้ลิฟต์ข้ึนมาถึงและค้นหา
ห้องชุดจุดที่เกิดเหตุ 

2.30 เจ้าหน้าท่ีฯ ใช้ลิฟต์ข้ึนมาถึง
ห้องชุดจุดที่เกิดเหตุ 

2.00 0.30 

สรุป ระยะเวลารวม 14.30 ระยะเวลารวม 4.00 10.30 

เพลิงไหม้ข้ันรุนแรงต้องใช้น้ าในการดับไฟ 
ไม่สามารถดับไฟได้ด้วยเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

เพลิงไหม้ระดับเบื้องต้นสามารถดับไฟได้
ด้วยเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

ลดลง 
10.30 นาที 
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ผลการทดลองก่อนการปรับปรุงพบว่าควันจ าลองท่ีท าขึ้นภายในห้องครัวในสภาพห้องชุดปิดหมดใช้
ระยะเวลาประมาณ 9 นาที อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ตัวทดสอบท่ีติดต้ังท่ีทางเดินส่วนกลาง
หน้าห้องชุดจะเริ่มท างานตรวจจับควันไฟได้แสดงสถานะท่ีตัวอุปกรณ์ฯ จะเริ่มกระพริบและใช้เวลาอีก 2.30 
นาที รวมต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 11.30 นาที ซึ่งหลังจากท่ีอุปกรณ์ตรวจจับควันตัวตัวทดสอบจะจับควันต้อง
ใช้ระยะเวลาอีก 30 วินาที อุปกรณ์ตรวจจับควันฯ จึงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมท่ีอยู่ช้ัน Lobby 
รวมใช้ระยะเวลาประมาณ 12 นาที และเจ้าหน้าท่ีอาคารฯ ใช้เวลาประมาณ 2.30 นาที ในการใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึง
และค้นหาต าแหน่งจุดท่ีเกิดเหตุ รวมใช้ระยะเวลาประมาณ 14.30 นาที 

 

 
 
ผลการทดลองหลังปรับปรุงโดยท าการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติชนิดตรวจจับควัน (Smoke 

Detector) ชนิดระบุ Address ติดต้ังอยู่ภายในห้องชุดฯ บริเวณหน้าห้องครัว (ต าแหน่งจุดติดต้ังตามร่างมาตรฐาน 
วสท.) โดยห่างจากทางเดินหน้าประตู 1.50 เมตร ท าการติดต้ังท่ีจุดศูนย์กลางห่างจากผนังห้องครัว 75 เซนติเมตร 
และผนังห้องนอนอีกฝ่ัง 75 เซนติเมตร โดยผู้วิจัยพบว่าควันจ าลองท่ีท าขึ้นจากภายในห้องครัว ในสภาพห้องชุด
ปิดหมดใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที อุปกรณ์ตรวจจับควันฯตัวทดสอบท่ีติดต้ังจะเริ่มตรวจจับควันได้ (ไฟเริ่ม
กระพริบ) และใช้เวลาอีก 30 วินาที อุปกรณ์ฯ ถึงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมท่ีอยู่ช้ัน Lobby รวม
ใช้เวลา 2 นาที และเจ้าหน้าท่ีอาคารฯ ใช้เวลาประมาณ 2 นาที ในการรอลิฟต์และใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึงท่ีเกิดเหตุใช้
เวลารวมประมาณ 4 นาที 
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ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันภายในห้องชุดโดย

ก่อนติดต้ัง อุปกรณ์ฯ ใช้ระยะเวลารวม 14.30 นาที และหลังการติดต้ังอุปกรณ์ฯ ใช้ระยะเวลารวม 4 นาที โดย
ระบบใช้ระยะเวลา ลดลงถึง 10.30 นาที หรือคิดเป็น 72.41% 
 
สรุปผลการศึกษา  

การติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย ชนิดตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบบอัตโนมัติภายในห้องชุด
พักอาศัย อย่างน้อยห้องชุดละ 1 จุด (ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 33 ปี พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้) นั้น เมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในห้องชุดฯ อุปกรณ์ตรวจจับควันฯ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจจับควันประมาณ 
1.30 นาที และใช้เวลาอีก 30 วินาที ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมท่ีอยู่ภายในช้ันล๊อบบ้ีของอาคาร 
เพื่อให้ผู้ดูแลอาคาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเลขท่ีห้องชุดและช้ันท่ีเกิดเหตุ ใช้เวลารวม 2 นาที 
ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าห้องชุดท่ีไม่ได้ท าการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยถึง 10.30 นาที หรือคิดเป็น 72.41%  
เจ้าหน้าท่ีฯ สามารถขึ้นไปตรวจสอบเพื่อระงับเหตุท่ีอาจจะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น อาคาร
ชุดพักอาศัยหรืออาคารเก่าท่ีมีการก่อสร้างก่อนท่ีพรบ.อาคารชุดฉบับท่ี 33 พ.ศ.2535 จะบังคับใช้ โดยให้แต่ละ
ห้องชุดจะต้องท าการติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติอย่างน้อยห้องชุดละ 1 จุด เจ้าของอาคาร และ/หรือ 
ผู้ดูบริหารจัดการอาคาร โดยเฉพาะอาคารเก่าควรที่จะมีการพิจารณาลงทุนติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
เพิ่มเติมภายในห้องชุดเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควัน บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางบริเวณทางเดินควบคู่ไปกับอุปกรณ์ตรวจจับ 
ความร้อนท่ีติดต้ังอยู่เดิม 

2. ควรติดต้ังไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) แบบ LED เพิ่มเติมท่ีบริเวณพื้นท่ีทางเดินส่วนกลาง
ภายในอาคารพักอาศัยทุกช้ัน หรือติดแถบเรืองแสงท่ีบริเวณพื้นท่ีทางเดินส่วนกลางไปยังบันไดหนีไฟ 

3. ต้องก าหนดแผนการตรวจเช็คระบบแจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัย 
4. ติดต้ังไฟสโตป ไลท์ (Strobe Light) บริเวณหน้าห้องชุดฯ เพื่อใช้แสดงต าแหน่งห้องชุดท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ 
5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในส่วนพัดลมอัดอากาศ ควรท่ีจะเริ่มท างานต้ังแต่ 2 นาทีแรกเมื่อมีการส่ง

สัญญาณไปยังตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันกลุ่มควันเข้าไปภายในช่องทางหนีไฟ และเป็นอุปสรรค 
กับผู้อพยพหนีไฟ 

6. ควรมีการฝึกซ้อมทบทวนแผนการตรวจสอบพื้นท่ี การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น และแผนการอพยพ
หนีไฟอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการระบบการจ าแนกกลิ่นที่มีอยู่ในห้องเพ่ือตรวจสอบว่าภายในห้องพักอาศัยมีกลิ่นที่
เกิดจากอะไรและกลิ่นบางกลิ่นอาจส่งผลบรรยากาศในการพักอาศัยซึ่งในบางครั้งจมูกของมนุษย์ก็อาจจะไม่
สามารถที่จะจ าแนกหรือรับรู้ได้ทุกกลิ่นได้ โดยการจ าลองกลิ่นของสิ่งที่มีอยู่ในบ้านจ านวน  2 ชนิดได้แก่ กล้วยและ
ไวน์ เพ่ือท าการทดสอบการจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาโดยเซ็นเซอร์ก๊าซจ านวน 8 
ตัวและท าการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่น ามาทดสอบทั้งสองชนิด ด้วยการใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
แบบหลายชั้น โดยข้อมูลที่ท าการเก็บจากเซ็นเซอร์จะเก็บในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 7 นาที ถึง  30 นาที  

ซึ่งงานวิจัยนี้ต้องการที่หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเก็บค่าข้อมูลเพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่สามารถจะ
น ามาท าการจ าแนกประเภทได้ข้อมูลที่รับมาเป็นกล้วยหรือไวน์ จากการทดสอบที่จ านวนชั้นซ่อนที่ 25,50 และ 
100 อัตราการเรียนรู้เท่ากับ 0.01 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.01 จ านวนรอบที่ใช้ในการทดลอง
ไว้ที่ 500 รอบพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเก็บค่าข้อมูลที่สามารถน ามาจ าแนกประเภทของข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ช่วง 16 นาทีขึ้นไปจึงจะสามารถจ าแนกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 
ค าส าคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม,วิธีการแบ่งประเภท 
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Abstract 
 This article presents an odor classification system in the room to verify that the 
interior of the living room has a scent caused by something, and some scents may affect 
the atmosphere in the residence, which sometimes the human nose. May not be able to 
identify or recognize every smell By simulating the smell of what is contained in the house, 
2  types namely banana and wine To test the classification of data obtained from the 
measurement of gas released by 8 MOX gas sensors for examining the differences between 
the test items bananas and wines by using multi-layer neural network methods. The data 
recorded from the sensor will be recorded at different times from 7 minutes to 30 minutes. 
 This research needs to find the most suitable time for recording data in order to 
obtain information that can be classified. Information received is banana or wine. From the 
tests 20,50 and 100 hidden layer learning rate equals 0.01  the maximum acceptable error 
is 0 . 0 1  the number of rounds used in the experiment is 500  cycles. To classify the data 
effectively starting from 16 minutes or more to be able to correctly classify the data 
 
Keywords : Neural Network, Classification 
 
บทน า 

การด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามภาระหน้าที่รวมถึงสภาพความ
เป็นอยู่ซึ่งที่พักอาศัยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความส าคัญในด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลในหลาย ๆ 
ด้านต่อการพักอาศัยเป็นอย่างมากเพราะหากอากาศภายในบ้านพักอาศัยมีสิ่งของที่หลากหลายหลายต่อหลายครั้ง
ทีก่ลิ่นที่ติดมากับสิ่งต่าง ๆ มีผลกระบทต่อผู้ที่พักอาศัยท าให้บรรยากาศภายในบ้านไม่น่าอยู่ ซึ่งการศึกษากลิ่นได้รับ
ความสนใจและมีการพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจวัดอย่างมากมายรวมถึงวิธีการในการจ าแนกประเภทของ
กลิ่นที่ได้จากการตรวจวัดด้วยแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) เป็นแบบจ าลองที่อยู่ ในกลุ่ม 
Artificial Intelligent (AI) ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถที่จะเรียนรู้จดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยแบบจ าลอง ANN มี
ลักษณะโครงสร้าง และหลักการท างานคล้ายสมองคน โดยสามารถที่จะเรียนรู้จดจ ารูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ได้ตลอดเวลา เมื่อมีข้อมูลที่ทันสมัย และใหม่มากขึ้นแบบจ าลองประเภทนี้ยังสามารถที่เรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา
อันสั้นซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาแบบจ าลองให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรม
แบบจ าลอง ANN จะประกอบด้วยชั้น (Layers) ต่าง ๆ คือ ชั้นข้อมูลน าเข้า (Input layer) ชั้นซ่อน (Hidden 
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layer) และ ชั้นข้อมูลออก (Output layer) โดยชั้นต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย เซลหรือโหนด (Node) ซ่ึงเซลในชั้น
ต่าง ๆ จะมีการเชื่อมโยงถึงกันและจะมีตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ เช่น ค่าน้ าหนัก (Weight-W) 
แบบจ าลอง ANN จะมีการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ภายในกระบวนการเรียนรู้เพ่ีอให้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าจริงที่ต้องการพยากรณ์มากท่ีสุด  

โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นกระบวนการประมวลผลที่มีการเลียนแบบการท างานของ
สมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจ ารูปแบบ  (Pattern 
Recognition) และการอุปมานความรู้ เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ ซึ่งการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม มีการเรียนรู้หลายลักษณะคือ การเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้
แบบไม่มีการสอน (Unsupervised Learning) และมีการจัดองค์ประกอบโครงสร้างของโครงข่ายได้หลายลักษณะ
จึงเป็นที่นิยมในการน ามาประยุกต์เพ่ือการแก้ปัญหางานด้านต่าง ๆ เช่นการจดจ ารูปแบบลายมือ ตัวอักษร รูปหน้า  
และการจัดหมวดหมู่จ าแนกสิ่งของ เป็นต้น  

บทความนี้น าเสนอการจ าแนกข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในหัวข้อที่  2 เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย หัวข้อที่ 3 เป็นวิธีการทดลองการจ าแนกข้อโดยการใช้โครงข่าย และหัวข้อที่ 4 เป็นการ
สรุปผลการทดลอง 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจ าแนกกลิ่นได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ตรวจวัด[1]และระบบที่ใช้ในการจ าแนกกลิ่นแบบอัตโนมัติ โดยจ าลองมาจากส่วนประกอบหลักเกี่ยวกับกายวิภาค
ของระบบรับกลิ่นของมนุษย์คือจมูกท่ีมีการดมกลิ่นเข้าไป กระบวนการจ าแนกกลิ่นของมนุษย์แสดงดังต่อไป 

ขั้นตอนที ่1. สูดอากาศเพ่ือน าโมเลกุลที่มีกลิ่นไปยังจมูก 
ขั้นตอนที ่2 โมเลกุลของกลิ่นจะละลายและตรวจพบโดยตัวรับกลิ่น 
ขั้นตอนที ่3 สัญญาณจากตัวรับกลิ่นจะถูกส่งไปยังหลอดดมกลิ่น 
ขั้นตอนที ่4 การดมกลิ่นเปลี่ยนข้อมูลของการดมกลิ่นไปยังส่วนสมอง 
ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลของการดมกลิ่นสมองมีการแจกจ่ายไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของสมองและมนุษย์สามารถระบุกลิ่น 
ขั้นตอนที ่6. ท าความสะอาดจมูกด้วยการหายใจขึ้นและออกเรื่อย ๆ 
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นรูปแบบการ ประมวลผลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบ ประสาททางชีวภาพซึ่ง

มีอยู่หลายชนิดโดยแบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ซึ่งในการท างานวิจัยนี้ได้น ารูปแบบการเรียนรู้แบบต้องการ
ผู้สอน (supervised learning) การเรียนรู้ชนิดนี้ต้องการผู้สอนเพ่ือบอกความแตกต่างของเอาต์พุตที่ได้กับเอาต์พุต
ที่ต้องการประเด็นที่ส าคัญของการเรียนรู้ชนิดนี้คือความผิดพลาดระหว่างเอาต์พุตที่ได้กับเอาต์พุตที่ต้องการน้อย
ที่สุดโดยการก าหนดค่าน้ าหนักที่เหมาะสม และในด้านอ่ืน ๆ โครงข่ายประสาทเทียมถูกน ามาใช้ในการจ าแนก
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ข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือที่ระบุว่าข้อมลูที่ได้รับนั้นเป็นอะไรได้บ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกตัวเลขที่ถูกเขียนจาก
ลายมือว่าเป็นเลขอะไรบ้าง[2] หรือการตรวจสอบพ้ืนที่ที่ได้จากภาพถ่าย[3]ซึ่งมีการน าโครงข่ายประสาทเทียมเข้า
มาช่วยจัดการ 

 
วิธีการแบ่งประเภทข้อมูลของวิธีการ จ าแนกกลุ่ม (classification)  
การแบ่งประเภทข้อมูล[4]คือกระบวนการ สร้างตัวแบบเพ่ือจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนดเป็นการสร้าง

ตัวแบบการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถพยากรณ์กลุ่มของข้อมูล
ที่ยังไม่เคยน ามาจัดหมวดหมู่ได้ตัวแบบที่ ได้อาจอยู่ในรูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (decision tree) หรือโครงข่าย
ประสาทเทียม (artificial neural network) ในการจัดหมวดหมู่จ าเป็นต้องแบ่งข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือ ข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ (training data) เพ่ือให้ข้อมูลเรียนรู้และสร้างตัวแบบ (model construction) และ
ส่วนที่สองคือข้อมูล ส าหรับการทดสอบ (testing data) เพ่ีอประเมินความถูกต้องของตัวแบบ (model 
evaluation) อีกทั้งใช้ชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพ่ีอก าหนดกลุ่มให้กับข้อมูลใหม่ที่ได้มาหรือท านายค่าออกมา 
ตามท่ีต้องการ 

 
 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น  ( Multilayer Perceptron Neural Network: MLP) 
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรู้จ ารูปแบบ การจ าแนกข้อมูลต่าง  ๆ เช่น การ
จ าแนกใบหน้า ตัวอักษร และภาพถ่ายต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะของโครงข่ายประสาทเป็นการเลียนแบบการท างาน
ของสมองมนุษย์ในการจดจ ารูปแบบ โดยท าการสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ออกเป็นชั้น 
(Layer) ซึ่งประกอบด้วย ชั้นรับข้อมูล (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นผลลัพธ์ (Output Layer)  
โดยมีลักษณะโครงสร้างดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 

ซึ่งการเรียนรู้ของโครงข่ายเป็นการเรียนรู้แบบป้อนไปข้างหน้า[5] (Feed Forward Neural Networks) โดย
ที่ข้อมูลที่จะน ามาเรียนรู้จะถูกส่งเข้ามาที่ชั้นรับข้อมูล ซึ่งทุก ๆ หน่วยของชั้นรับข้อมูลจะท าการกระจายข้อมูลไป
ยังทุก ๆ หน่วยของชั้นซ่อน และท าการค านวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ที่ชั้นผลลัพธ์ จากนั้นจะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่
ค านวณได้มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีค่าไม่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นส่วนที่ผิดพลาด ซึ่งจะต้อง
น าค่าผิดพลาดมาท าใช้ในการปรับการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation) นั้นเป็นการ
แพร่ความผิดพลาดจากชั้นผลลัพธ์ไปที่ชั้นซ่อน และท าการปรับค่าน้ าหนัก จากนั้นท าการแพร่กลับไปที่ชั้นรับข้อมูล
เพ่ือท าการปรับค่าน้ าหนักเช่นกัน การท างานนี้จะท าซ้ าไปเรื่อย  ๆ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่
ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะหยุดการเรียนรู้  

จ านวนรอบของการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของข้อมูลที่จะน ามาเรียนรู้ จ านวนชุดข้อมูล อัตราการเรียนรู้ ค่า
ผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ ขนาดของชั้นซ่อน ซึ่งการก าหนดค่าต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกับการท างานของโครงข่าย
ทั้งสิ้น เมื่อมีการค านวณแบบป้อนไปข้างหน้าจากชั้นรับข้อมูลสู่ชั้นซ่อน หรือชั้นซ่อนสู่ชั้นผลลัพธ์แล้วนั้นจะต้องน า
ค่าท่ีได้ไปค านวณเป็นค่ากระตุ้น (Activation) ก่อนที่จะส่งไปยังชั้นถัดไป เพ่ือปรับค่าที่ได้ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ซ่ึง
ในการวิจัยนี้เลือกใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ (Sigmoid Function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าผลลัพธ์อยู่ในช่วง {0, 1}  
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การจัดเตรียมข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาทดสอบส าหรับการจ าแนกข้อมูลในครั้งนี้ได้มาการ The UCI Machine Learning 
Repository[6]ซึ่งข้อมูลที่น ามาเป็นชุดข้อมูลที่มีการบันทึกอาร์เรย์ของเซ็นเซอร์ก๊าซซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ก๊าซ 
8 อันและเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น  
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รูปท่ี 2 เซ็นเซอร์ก๊าซท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูล 

 ชุดเซ็นเซอร์น้ีถูกเตรียมไวใ้นพื้นท่ีท่ีมีส่ิงกระตุน้สองอยา่งท่ีแตกต่างกนัคือ ไวน์และกลว้ยขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ทั้งหมดประกอบดว้ย 100 ตวัอยา่งของชุดเวลาแต่ละชุดโดยรวมมี 919438 ชุดซ่ึงก่อนท่ีจะน าขอ้มูลเขา้สู้
กระบวนการทดสอบไดมี้การคดักรองขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนโดยกระบวกการเก็บขอ้มูลมีทั้งหมด 3 ช่วงคือ การ
ปล่อยใหเ้ซ็นเซอร์วา่งในช่วงแรกหลงัจากนั้นจึงน าส่ิงท่ีตอ้งการกระตุน้การท างานของเซ็นเซอร์โดยการน ากลว้ย
หรือไวน์มาวางไวใ้กลก้บัชุดเซ็นเซอร์โดยระยะเวลาของการกระตุน้แต่ละคร้ังแตกต่างกนัจาก 7 นาทีถึง 2 ชัว่โมง
โดยมีระยะเวลาเฉล่ียท่ี 42 นาทีและหลงัจากนั้นก็จะปล่อยใหว้า่งอีกประมาณ 1 ชัง่โมง ขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบเป็น
ขอ้มูลท่ีมีการวางส่ิงกระตุน้ไวใ้กลก้บัชุดเซ็นเซอร์ซ่ึงขอ้มูลแต่ละชุดมีขอ้มูลทั้งหมดชุดละค่าขอ้มูลไดแ้ก่ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากเซ็นเซอร์ก๊าซ 8 ค่า ซ่ึงจะท าการแบ่งขอ้มูลท่ีไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ขอ้มูลสาหรับการเรียนรู้ 
(training data) เพื่อใหข้อ้มูลเรียนรู้และสร้างตวัแบบและส่วนท่ีสองคือขอ้มูล ส าหรับการทดสอบ (testing data) 
เพี่อประเมินความถูกตอ้งของตวัแบบ 
  
การออกแบบจ าลองการจ าแนกข้อมูล 
 แบบจ าลองการจ าแนกข้อมูลนั้น ใช้วิธีทางโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 
(Multilayer Perceptron Neural Network) ในการฝึกสอนขอ้มูลดว้ยการก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
อตัราการเรียนรู้ ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได ้และการออกแบบจ านวนชั้นซ่อนท่ีแตกต่างกนั  

 การจ าแนกขอ้มูลนั้นไดมี้การก าหนดขอ้มูลรับเขา้ (Input) ขอ้มูลน าเขา้ 8 ค่า ตามจ านวนเซ็นเซอร์ก๊าซ
ทั้งหมด 8 ตวัท่ีใชใ้นการตรวจวดัตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้น าส่ิงกระตุน้เขา้มาไวไ้กลบ้ริเวณหวัอ่านของเซ็นเซอร์
ก๊าซจนกระทั้งถึงนาทีท่ี 30  
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 การก าหนดผลลพัธ์ (Output) จะแสดงผลวา่ขอ้มูลท่ีน าเขา้มาอยูใ่นคลาสใด เป็นมาตรฐานของผลลพัธ์
ในการระบุวา่ค าตอบจะเป็นขอ้มูลของคลาสใดคลาสหน่ึงของขอ้มูลท่ีท าการศึกษาโดยจะแสดงค่าความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลตามช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

 
 

 
รูปที่ 3 แสดงแบบจ าลอง 

 
 ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งประเด็นการศึกษาการออกแบบการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยเพ่ือท า

การตรวจสอบหาช่วงเวลาที่มีความเหมาะที่สุดสมส าหรับก็เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ก๊าซตั้งแต่เริ่มต้นน าสิ่งกระตุ้นเข้า
มาภายในบริเวณที่เซ็นเซอร์ก๊าซสามารถอ่านค่าได้จนถึงช่วงของระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้ได้รับข้อมูล
เพ่ือท าให้ระบบสามารถจ าแนกข้อมูลได้ยอ่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 
ผลการทดลอง 

 การทดลองในครั้งนี้มุ่งประเด็นการศึกษาการประสิทธิภาพของช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้
ระยะเวลาที่เหมาะสมและข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการจ าแนนประเภทของข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับ
กลิ่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ภายในบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซที่ลองอยู่ในอากาศ ในการศึกษาได้มี
การก าหนดโครงสร้างของจ านวนชั้นซ่อนของข้อมูลในโครงข่ายมีการก าหนดจ านวนชั้นซ่อนที่เหมาะสมเนื่องจาก
จ านวนชั้นซ่อนที่ใช้ในโครงข่ายมีผลต่อความแม่นย า และเวลาที่ใช้ในการฝึกสอน (Training)  

ก าหนดค่าพารามิเตอร์การเรียนรู้ต่าง ๆ คือค่าอัตราการเรียนรู้เท่ากับ 0.01 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับ
ได้เท่ากับ 0.01 จ านวนรอบที่ใช้ในการทดลองไว้ที่ 500 รอบ 
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รูปที่ 4 ความผิดพลาดสูงสุดและจ านวนรอบที่ใช้ในการทดลอง 
 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 0.022 ที่จ านวนชั้นซ่อนที่ 20 , 50 และ 100 ชั้น
ซ่อนและจ านวนรอบที่ใช้ในการทดลอง 500  

 

 
 

รูปที่ 5 ผลการทดลองที่จ านวนชั้นซ่อน 20 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลการทดลองที่จ านวนชั้นซ่อน 50 
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รูปที่ 6 ผลการทดลองที่จ านวนชั้นซ่อน 100 
 

จากภาพแสดงผลการทดลองจะสามารถท าให้เห็นได้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลในช่วงเริ่มต้น
จะมีความผิดพลาดที่ค่อนข้างสูงอาจเกิดมาการการก๊าซที่มีในบริเวณชุดเซ็นเซอร์ที่ท าการวัดค่ายังคงมีปริมาณที่ไม่
หนาแน่นมากพอท าให้ข้อมูลที่ได้มาเกิดความผิดพลาดสูง จากผลที่ออกมาจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากท่ีเซ็นเซอร์ใช้
เวลาในการเก็บค่าที่เวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไปค่าที่ได้เริ่มมีความถูกต้องมาขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีค่าความถูกต้องมากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต ์และความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนหลังจากนาทีที่ 16 เป็นต้นไปความ
ถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลสูงขึ้นโดยผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าจ านวนชันซ่อนที่มากขึ้นมีผลโดยตรงต่อระดับ
ความถูกต้องในการจ าแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งมรีะดับความถูกต้องที่มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่จ านวนชั้นซ่อน 
50 ชั้นซ่อนขั้นไป  
 จากข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านค่าของเซ็นเซอร์มีผลโดยตรงกับข้อมูลที่น ามา
จ าแนกข้อมูลให้มีความถูกต้องเนื่องจากชุดเซ็นเซอร์ก๊าซจะสามารถอ่านค่าได้ดีเมื่อมีปริมาณของก๊าซในบริเวณนั้น
มากเพียงพอซึ่งควรที่จะใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไปจึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีและท าให้การ
จ าแนกข้อมูลมีประสิทธิภาพในความถูกต้องตามมารวมถึงจ านวนชั้นซ่อนที่ใช้จะต้องมีจ านวนที่เหมาะสมเพ่ือช่วย
ในการเพื่อประสิทธิการในการจ าแนกข้อมูลได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยสามารถใช้จ านวนชั้นซ่อนที่ 50 
ชั้นซ่อนก็สามารถท่ีจะจ าแนกข้อมูลที่มีความถูกต้องที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 การจ าแนกกลิ่นที่ได้จากข้อมูลของ Data set ที่น ามาทดสอบนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความจ าเป็นที่ 
จะต้องใช้เวลาในการอ่านค่าของระบบที่ค่อนข้างนานจึงจะสามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาคือสิ่งใด การก าหนด
ค่าพารามิเตอร์การเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถท่ีปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับจ านวนของข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ ซึ่งหากมีการท าการทดลองเพ่ิมเติมอาจจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือเก็บข้อมูล
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพ่ือที่จะช่วยให้การจ าแนกสามารถท าได้เร็วมากข้ึนและมีการปรับค่าของจ านานชั้นซ่อนเพิ่มเติม
รวมถึงค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ เพ่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ 
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การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดของโครงการ
ก่อสร้างโรงแรมและพื้นที่เช่าในประเทศมัลดีฟส์ 
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บทคัดย่อ  
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนด
ของโครงการก่อสร้างโรงแรมและพ้ืนที่เช่าในประเทศมัลดีฟส์ และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดการข้อมูลจากโครงการจริง ท าการเปรียบเทียบ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่
เกิดขึ้น และการวิเคราะห์หาสาเหตุ การก าหนดเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยใช้หลักการเครื่องมือ ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) 
และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธีแก้ปัญหานั้น 
ผลการด าเนินการวิจัยนี้ ได้ท าการวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ส่วนในเฟสแรกซึ่ งประกอบด้วย พ้ืนที่ เช่าและ
ส่วนประกอบ โรงแรม A และโรงแรม B สรุปสาเหตุโดยรวมของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดมาจาก 5 
สาเหตุหลักคือ 1)พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 32.62% 2)ตั้งงบประมาณต่ า 22.82% 3)ไม่ได้ตั้งงบประมาณ  22.09% 
4)เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 12.99% และ 5)ผู้ออกแบบท างานไม่ทันต้องจ้างผู้ออกแบบ
ใหม่ 9.49% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ควบคุมต้นทุนโครงการ งบประมาณเกินก าหนด 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study and analysis of budget overruns for hotels 
and retails construction cause in Maldives and advice guideline for future problem solving, 
the method of study and analysis is referred to cost data from actual construction project 
and make a comparison data then analysis what is the reason of the problems incurred and 
cost data analysis used the Fish Bone Diagram and Cause & Effect Diagram help systematic 
consolidate the problem and using Why-Why Analysis help fining cause of the problems and 
how to solve the problems.   

This research analyzed of 3 three parts in phase 1 one which is consisting of retails & 
others area, hotel A and hotel B, In conclusion. There are 5 five main problems cause of the 
budget overruns as follow 1) Increase of construction floor area 32.62% 2) Set a low budget 
22.82% 3) Don't set a budget 22.09% 4) Increase of Quantities, Qualities & Efficiencies 12.99% 
5) Nonperformance of designers 9.49% respectively. 
 
Keywords: Project Cost Control, Budget Overruns 
 
บทน า  

 ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางทะเล ประเทศมัลดีฟส์ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวในล าดับ
ต้นๆ และเชื่อว่าอยู่ในใจใครหลายคนที่นึกถึงหากจะเที่ยวเมืองทางทะเล โดยเฉพาะกลุ่มคู่รักหรือฮันนีมูน  
ปัจจุบันโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์น่าจะมีประมาณ 200 แห่ง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยว เฉพาะปี 2559 มีท่องเที่ยว 1.7 ล้านคน ผ่านไป 2 ปีตัวเลขคงใกล้  2 ล้านคน และที่ผ่านมา
รัฐบาลมัลดีฟส์ได้วางแผนลงทุนประมาณ 800 ล้านดอลล่าร์ ก่อสร้างเทอร์มินอลแห่งใหม่ของสนามบิน เพ่ือ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง A380 ได้ หลังจากเแล้วเสร็จ จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 7.5 ล้านคนต่อปี 
ส าคัญกว่าปริมาณ คือ คุณภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นระดับ “ลักชัวรี่”  พร้อมจะใช้จ่ายเงิน
ต่อแพ็คเกจหลายหมื่นบาทถึงระดับแสนบาทต่อคน  เพราะดูจากระดับดาวของโรงแรมที่พัฒนา ก็ 4 ดาวแล้ว  
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ 5-6 ดาว รูปแบบ “พูลวิวล่า” แม้ระยะหลังๆ มารัฐบาลของมัลดีฟส์จะขยายตลาด
นักท่องเที่ยวแบบจับทุกกลุ่ม จึงมีโรงแรมระดับต่ ากว่า 4 ดาวเกิดขึ้นจ านวนมาก  แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตัวเมือง
หลวง หรือฝั่งแลนด์ ไม่ได้พัฒนาอยู่บนเกาะ ที่ส าคัญนโยบายของมัลดีฟส์ให้นักลงทุนพัฒนาโรงแรมได้ “หนึ่ง
เกาะหนึ่งรีสอร์ท”เท่านั้น ซึ่งมัลดีฟส์มีจ านวนเกาะอยู่ประมาณ 1,190 เกาะ แต่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 200 
เกาะเท่านั้น 
 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่พัก
โรงแรม พ้ืนที่ เช่าได้ เพ่ิมขึ้นตามไปด้วยและนักลงทุนของประเทศไทยได้สนใจเข้าไปลงทุนก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศมัลดีฟส์มากขึ้น แต่ก็มักจะเจอปัญหาเรื่อง การก่อสร้างล่าช้า งบประมาณในการ
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ก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ต้นทุนในการลงทุนเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ ซึ่งจะท า ให้เกินปัญหาหลาย
อย่างตามมา เช่น โครงการอาจจะหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีงบประมาณมาท าต่อ ก าไรลงลดจากที่ดาดการณ์
เอาไว้ ซึ่งเห็นได้จากโครงการตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษา ได้มีปัญหางบประมาณก่อสร้างจริงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้เบื้องต้นถึง 30.67% ฉะนั้นผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจะท าการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ
รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของต้นทุนการก่อสร้างจริงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ของโครงการโรงแรมและพ้ืนที่
เช่าในประเทศมัลดีฟส์ ระหว่างงบประมาณเบื้องต้นเดือนตุลาคม 2559 และงบประมาณจริงเดือนกุมพาพันธ์ 
2562 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่
ก าหนดของโครงการโรงแรมและพ้ืนที่เช่าในประเทศมัลดีฟส์  จากโครงการก่อสร้างจริงในประทศมัลดีฟ 
ประกอบด้วยหมู่เกาะสร้างใหม่จ านวน 9 เกาะ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 เฟส ในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ทั้ง
โครงการมีพ้ืนที่ขนาดยาว 7 กิโลเมตร และขนาดความกว้าง 2 กิโลเมตร โดยขอบเขตของการศึกษาจะศึกษาใน
เฉพาะเฟสที่ 1 ซึ่งก่อสร้างส่วนอาคารไม่รวมค่าการถมเกาะใหม่ ซึ่งแบ่งเฟส 1 ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ พื้นที่เช่า
และส่วนประกอบ โรงแรม A และ โรงแรม B เท่านั้น ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 
พฤษภาคม 2562 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. เลือกโครงการตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลจริงของโครงการ 
2. การจัดข้อมูลท าการเปรียบเทียบ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดข้ึน 
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการก าหนดมาตรการแก้ไข  
4. สรุปผลและท าการเสนอแนะข้อควรพึงระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

127



4 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 

 
จากภาพที่ 1  จะเห็นได้ถึงขั้นตอนการวิจัย โดยตั้งแต่เลือกโครงการตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลจริง

ของโครงการ จัดข้อมูลท าการเปรียบเทียบศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์หาสาเหตุและ
การก าหนดมาตรการแก้ไข และสรุปผลและท าการเสนอแนะข้อควรพึงระวังและมาตรแก้ไขปัญหาในอนาคต 
ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 
  จากการด าเนินงานศึกษาวิจัย โดยท าการวิเคราะห์ สาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนด 
ของพ้ืนที่เช่าและส่วนประกอบ สาเหตุหลักท่ีท าให้งบประมาณเกินก าหนดมาจาก ตั้งงบประมาณต่ า 31.53% 
พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 26.40% ไม่ได้ตั้งงบประมาณ  21.91% เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 
10.87% และ ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 9.30% ตามล าดับ ในส่วนโรงแรม A สาเหตุหลักท่ี
ท าให้งบประมาณเกินก าหนดมาจาก พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 57.10% ต้ังงบประมาณต่ า 16.07% ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ 15.03% ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 6.15% และ เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน 5.65% ตามล าดับ และในส่วนของ โรงแรม B สาเหตุหลักท่ีท าให้งบประมาณเกิน
ก าหนดมาจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 34.61% เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 29.87% ต้ัง
งบประมาณต่ า 16.97% ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 15.63% พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 2.92% 
ตามล าดับ ดังตารางสรุปต่อไปนี้ 
 
 

เลือกโครงการตวัอยา่งแลว้รวบรวม
ขอ้มูลจริงของโครงการ 

 

       จดัขอ้มูลท าการเปรียบเทียบ  
              ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

              การวิเคราะห์หาสาเหตุ  
    และการก าหนดแนวทางการแกไ้ข 
 

 
           สรุปผลและท าการเสนอแนะขอ้ควรพึงระวงั 
     และแนวทางแกไ้ขปัญหาในอนาคต 
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ตัง้งบประมาณต ่า พืน้ที่ก่อสร้างเพิ่มขึน้ ไม่ได้ตัง้งบประมาณ เพิ่มปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน 

ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้าง
ผู้ออกแบบใหม่ 

พืน้ท่ีเช่า โรงแรม A โรงแรม B พืน้ท่ีเช่า โรงแรม A โรงแรม 

B 
พืน้ท่ีเช่า โรงแรม A โรงแรม B พืน้ท่ีเช่า โรงแรม 

A 
โรงแรม 

B 
พืน้ท่ีเช่า โรงแร

ม A 
โรงแรม B 

31.53% 16.07% 16.97% 26.40% 57.10% 2.92% 21.91% 15.03% 34.61% 10.87% 5.65% 29.87% 9.30% 6.15% 15.63% 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานศึกษาวิจัยสาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนด
ของแต่ละส่วน 

31.53%
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2.92%

21.91%
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  ง้ง  ร มา   ่า พืน้ท่ี ่  ร างเพ ่ม  น้  ม่     ง้ง  ร มา เพ ่ม ร มา      าพแ  
 ร   ท   าพ  งงาน

      แ  ท างาน ม่ท น  าง
      แ    ม่

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ สรุปผลการด าเนินงานศึกษาวิจัยสาเหตุของงบประมาณก่อสร้าง

จริงเกินที่ก าหนดของแต่ละส่วน 
 
  จากภาพที ่ 2 กราฟจะเห็นได้ว่าพื้นที่เช่าและส่วนประกอบ มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนด
เนื่องมาจาก ตั้งงบประมาณต่ า มากที่สุดถึง 31.53%  สาเหตุหลักคือ  Marina ตั้งงบประมาณต่ ากว่าความจริง
ท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมา 3,043,478 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ Hardscape Area ตั้งงบประมาณต่ ากว่า
ความจริงท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมา 2,159,129 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากขาดประสบการณ์และเป็นงาน
พิเศษเฉพาะทางและการประมาณราคาต้นทุนไม่แม่นย าเพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาตลาด ณ 
ช่วงเวลาด าเนินโครงการ แนวทางแก้ไขในอนาคต  ว่าจ้างคนพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการท างาน Marina และ
ให้เขาจัดท างบประมาณ ออกมาก่อนที่จะออกแบบและประมูลงาน และจัดท าโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost 
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Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ท าให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน 
และตรวจสอบงานของ ปริมาณงาน (QS) อย่างละเอียด มีการเช็คราคากับพ้ืนที่ข้างเคียงเพ่ือทราบงบประมาณ
และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบ(Drawing)และ/หรือรายการ(Specification) 
  
  จากภาพที่ 2 กราฟโรงแรม A มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดเนื่องมาจาก พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
มากที่สุดถึง 57.10% สาเหตุหลักคือ  ส่วน Guest Rooms พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 625 ตาราเมตรท าให้ค่า
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมา 7,780,553 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ ส่วน Back of House (BOH) พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
743 ตาราเมตรท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมา 3,473,313 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากความต้องการของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหารโรงแรมและต้องการให้มีความสนใจของลูกค้ามีพ้ืนที่เก็บของมากขึ้น แนวทางแก้ไขใน
อนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่างบประมาณท่ีมีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติมก่อนก่อสร้างจริง 
 
  จากภาพที่ 2 กราฟ โรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดเนื่องมาจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ มากที่สุดถึง 34.61% สาเหตุหลักคือ ส่วนของ Other (Transportation, Logistics & Custom, Speed 
Boat & Service apartment) ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมา 4,439,207 เหรียญดอลล่า
สหรัฐ เนื่องจากเคยท าครั้งแรกและไม่ทราบว่าจะมีต้นทุนตรงนี้ ขาดประสบการณ์และ ไม่มีการจัดท าโครงสร้าง
รายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ท าให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงาน
อย่างชัดเจน และโครงการเร่งรัดงานก่อสร้าง (Fast Track Construction Approach) อีกท้ังท าให้พิจารณาตัว
ประกอบปัจจัยต้นทุนไม่ละเอียดครบถ้วนแนวทางแก้ไขในอนาคตจัดท าโครงสร้างรายการต้นทุน(Cost 
Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ท าให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน 
และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป 
 
  จากภาพที่ 2 กราฟโรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดเนื่องมาจาก เพ่ิมปริมาณ คุณภาพ
และประสิทธิภาพของงาน มากท่ีสุดถึง 29.87% สาเหตุหลักคือ  ส่วนของ Kitchen Equipment เพ่ิมปริมาณ 
คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมา 1,177,059 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และส่วนของ 
Back of House (BOH) เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมา 
1,965,303 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากความต้องการของผู้บริหารโรงแรมและต้องการให้มีของใช้ที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพที่ดี  แนวทางแก้ไขในอนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่างบประมาณท่ีมีอยู่ต้องแจ้งในที่ใน
ประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมก่อนก่อสร้างจริง 
 
  จากภาพที่ 2 กราฟ โรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดเนื่องมาจาก ผู้ออกแบบท างานไม่
ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ มากท่ีสุดถึง 15.63% สาเหตุหลักคือ ส่วนของ Soft Cost (Design & management) 
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ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ ท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมา 2,125,483 เหรียญดอลล่าสหรัฐ 
เนื่องจากความล้าช้าของการท างานของผู้ออกแบบในการออกแบบและท าแบบก่อสร้างออกมาและไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนและความบกพร่องของผู้ออกแบบ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการท างาน
โครงการขนาดใหญ่ ความบกพร่องของสัญญาไม่สามารถเอาผิดกับผู้ออกแบบ แนวทางแก้ไขในอนาคต ก่อน
การว่าจ้างผู้ออกแบบต้องตรวจสอบความสามารถของบริษัทและจ านวนพนักงานและงานที่มีอยู่ แล้วดูว่าเขาจะ
สามารถท างานของเราได้รึเปล่าหรือจ้างผู้ออกแบบหลายๆรายเพื่อว่าหากอีกรายท าไม่ทันจะได้จ้างอีกรายช่วย
ท าในราคาเดี๋ยวกัน และสัญญาให้รัดกุมมากกว่านี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของจ านวนเงิน (USD) งบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดของแต่ละส่วน 
 
  จากตารางที่ 2 การด าเนินงานศึกษาวิจัย โดยท าการวิเคราะห์รวมทั้ง  พ้ืนที่เช่าและส่วนประกอบ 
โรงแรม A และโรงแรม B สาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดมาจาก พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
32.62% ตั้งงบประมาณต่ า 22.82% ไม่ได้ตั้งงบประมาณ  22.09% เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของงาน 12.99% และ ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 9.49% ตามล าดับ 
   
  จากงานวิจัยที่กล่าวมานั้นได้น าแนวคิด เครื่องมือ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) มาวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธีแก้ปัญหา โดยผู้ท าการวิจัยมุ่งเน้นในเรื่องของการทราบถึง
ปัญหาและแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งจะท าให้แก้ไขปัญญา งบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่ก าหนดได้ ซึ่งได้สรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 
 

ล าดบั รายละเอียด 
จ านวนเงิน (USD) จ านวนเงิน

รวม (USD) 
% 

พ้ืนท่ีเช่า โรงแรม A โรงแรม B 

1 ตั้งงบประมาณต ่า 8,593,709 3,764,708 2,308,447 14,666,864 22.82% 

2 พ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 7,194,893 13,377,783 395,974 20,968,650 32.62% 

3 ไม่ไดต้ั้งงบประมาณ 5,972,675 3,520,629 4,707,706 14,201,010 22.09% 

4 เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 2,961,873 1,323,852 4,063,037 8,348,762 12.99% 

5 ผูอ้อกแบบท างานไม่ทนัจา้งผูอ้อกแบบใหม ่ 2,534,402 1,440,477 2,125,483 6,100,362 9.49% 

รวม 27,257,552 23,427,449 13,600,647 64,285,648 100.00% 
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  1) ปัญหาตั้งงบประมาณต่ า เนื่องจากขาดประสบการณ์และเป็นงานพิเศษเฉพาะทาง และการประมาณ
ราคาต้นทุนไม่แม่นย าเพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาตลาด ณ ช่วงเวลาด าเนินโครงการ แนว
ทางแก้ไขในอนาคต  ว่าจ้างคนพ้ืนที่ ที่มีประสบการณ์ในการท างานและให้เขาจัดท างบประมาณ ออกมาก่อนที่
จะออกแบบและประมูลงาน และจัดท าโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จาก
โครงสร้างรายการงานที่ท าให้เกิดต้นทุนท้ังหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน และตรวจสอบงานของ ผู้
ตรวจสอบปริมาณงาน (QS) อย่างละเอียด มีการเช็คราคากับพ้ืนที่ข้างเคียงเพ่ือทราบงบประมาณและมีการเผื่อ
รายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป ถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบ(Drawing) และ/หรือรายการ (Specification)  
 
  2) ปัญหา พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความต้องการของผู้ออกแบบและผู้บริหารโรงแรมและต้องการ
ให้มีความสนใจของลูกค้า มีพ้ืนที่เก็บของมากข้ึน แนวทางแก้ไขในอนาคต ถ้ามีความต้องการที่มากกว่า
งบประมาณท่ีมีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมก่อนก่อสร้างจริง ถ้าไม่มี
งบประมาณเพ่ิมเติมก็ไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ก่อสร้างได้ 
 
  3) ปัญหา ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากเคยท าครั้งแรกและไม่ทราบว่าจะมีต้นทุนตรงนี้  ขาด
ประสบการณ์และ ไม่มีการจัดท าโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้าง
รายการงานที่ท าให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานอย่างชัดเจน และโครงการเร่งรัดงานก่อสร้าง (Fast Track 
Construction Approach) อีกท้ังท าให้พิจารณาตัวประกอบปัจจัยต้นทุนไม่ละเอียดครบถ้วน แนวทางแก้ไขใน
อนาคตจัดท าโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ท าให้เกิด
ต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป 
 
  4) ปัญหา เพ่ิมปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของ เนื่องจากความต้องการของผู้บริหารโรงแรมและ
ต้องการให้มีของใช้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่ดีแนวทางแก้ไขในอนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่า
งบประมาณท่ีมีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมก่อนก่อสร้างจริง 
 
  5) ปัญหา ผู้ออกแบบท างานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ เนื่องจากความล้าช้าของการท างานของ
ผู้ออกแบบในการออกแบบและท าแบบก่อสร้างออกมา และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนและความ
บกพร่องของผู้ออกแบบ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการท างานโครงการขนาดใหญ่ ความบกพร่องของสัญญา
ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ออกแบบ แนวทางแก้ไขในอนาคต ก่อนการว่าจ้างผู้ออกแบบต้องตรวจสอบ
ความสามารถของบริษัทและจ านวนพนักงานและงานที่มีอยู่ แล้วดูว่าเขาจะสามารถท างานของเราได้รึเปล่า 
หรือจ้างผู้ออกแบบหลายๆราย เพ่ือว่าหากอีกรายท าไม่ทันจะได้จ้างอีกรายช่วยท าในราคาเดียวกัน และจัดท า
สัญญาให้รัดกุมมากกว่านี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) การศึกษาที่ได้ท าการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่มีความซับซ้อนอยู่มาก ซึ่งยังต้องการผู้
เชียวชาญและผู้ที่ประสบการณ์ตรงที่ท างานที่ประเทศมัลดีฟส์และยังต้องเป็นคนมีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในการสื่อสารให้มาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิเช่น ทั้งทางเรื่อกฎหมาย 
ประสานงานหน่วยราชการ สอบราคาวัสดุท้องถิ่น ภาษี การท าเข้าวัสดุ ต่าง ๆ 
 2) การศึกษาได้ท าการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาซึ่งปัญหาลึกๆอาจจะยังมีปัญหาอ่ืน เช่น 
ใช้งบประมาณที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า เช่น ใช้วัสดุแพงเกินความจ าเป็น ออกแบบเผื่ออย่างไม่มีเหตุที่เหมาะสม ลงทุนใน
สิ่งที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์ขาดทางเลือกให้เจ้าของโครงการพิจารณา และไม่มีการจัดท ากรองบประมาณ
โครงการ (Budget Framework) ของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน จึงไม่สามารถควบคุมมูลค่างานตามสัญญา
หนึ่งสัญญาใดให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่จริง บางครั้งใช้งบประมาณที่เผื่อไว้ฉุกเฉินในช่วงก่อสร้างไปจน
หมดขาดเงินส ารองท าให้ต้องจ่ายเงินเพ่ิมเติมเรื่อยไปไม่มีการจัดสรรแบ่งงานและงบประมาณแต่ละส่วนให้ผู้ที่
รับผิดชอบอย่างครบถ้วน ท าให้เกิดงานตกหล่นที่ขาดผู้ด าเนินการ เป็นต้น 
 3 การศึกษาได้ท าการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งอาจยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากการล่าช้าของ
งานท าให้ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าด าเนินงานของผู้รับเหมา เป็นต้นถ้ามีการใช้
น า เอ า วิ ธี  PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE) แ ล ะ  CPM (CRITICAL PATH 
METHOD) มาช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างก็จะเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 

    หนังสือ 
 
ยุทธนา เกาะกิ่ง . (2561). การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) :  
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิสูตร จิระด าเกิง. (2558). ต้นทุนงานก่อสร้าง 2558: ซีเอ็ดยูเคชั่น  
วิสูตร จิระด าเกิง. (2555). การบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง 
                   (Construction Cost Management): หนังสือทั่วไป ภาษาไทย 
                   ที่ชั้น 3 โซน B (หอสมุดกลาง) 
ทยุติ อิสริยฤทธานนท์. (2550). การบริหารต้นทุนโครงการ (Cost Management) 
  อีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สู่ความส าเร็จ:  
  Article บทความ http://www.eptg-acsc.co.th 
จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์. (2549). การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดท า 
  งบประมาณ: พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

133



10 

 

 

 
     วิทยานิพนธ์ 
 
ดลฤดี สิงห์สี, (2560). “การลดเวลาการวางแผนงานทที่เก่ียวข้องกับบระบบไฟฟ้าก าลังและ 
                   ระบบไฟฟ้าสื่อสาร กรณีศึกษา : โครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  
                   น าเอาวิธี   PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE)  

 แ ล ะ  CPM (CRITICAL PATH METHOD)” วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต .      
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์. การจัดการทางวิศวกรรม. 

สุพัตรา วีรปรีชาเมธ, (2535). “การวิเคราะห์ระบบการควบคุมต้นทุนในโครงการก่อสร้าง 
ขนาดกลาง” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. 

ชยุดา จิรรัตนโสภา, (2555). “การสร้างระบบควบคุมต้นทุนของโครงการ 
ในงานก่อสร้างของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330. 

สมชาย วรธงไชย, (2555). “การวางแผนและติดตามควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง”  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

134



 

 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้้าในตู้เลี้ยงปลาด้วยเทคโนโลยี IoT 
Water Quality Monitoring System for Fish Tank using IoT Technology 

 
นายภณ   ค าพลศักดิ ์ 
Mr.Phana   Khampholsak 
นายเอกพล  กิ่งแก้ว 
Mr.Ekapon   Kingkaew 
นายกิตติศักดิ์    อนุวงศ์สกุล 
Mr.Kittisak  Anuwongsakul 

 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
College of Innovative Technology And Engineering 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Dhurakij  Pundit University 

 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม  

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
 College of Innovative Technology And Engineering 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Dhurakij  Pundit University 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้เป็นการออกแบบและประดิษฐ์ชุดสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลา ซึ่งอาศัยการ
ท างานของอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส าหรับควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ  ภายในตู้ปลา เช่น 
ตรวจสอบความเป็นกรด – เบสของน้ าด้วย pH Sensor ตรวจสอบความขุ่นของน้ าด้วย Turbidity sensor 
การวัดระดับน้ าในตู้ปลา และการแจ้งผลขึ้นไปยัง AWS IOT ชุดสาธิตที่จัดท าข้ึนในครั้งนี้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ าว่าเหมาะกับการเลี้ยงปลา การหมุนเวียนน้ าในตู้ปลาเมื่อน้ ามีความขุ่น และการเติมน้ าเข้าในตู้ปลาเมื่อ
ระดับน้ ามีการลดลงถึงระดับที่ก าหนด (เพ่ือลดเวลาในการดูแล ซึ่งปัญหาส าคัญของผู้เลี้ยงปลาประสบ
เหมือนกันคือการต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก) ในการดูแลปลา การเปลี่ยนน้ า การตรวจคุณภาพน้ าทีเ่หมาะสม ซึ่ง
นอกจากจะท าให้เสียเวลาแล้วยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ า ส าหรับการดูแลปลาค่อนข้างมาก  

135



2 
 

 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเครื่องมือ
ส าหรับควบคุมและตรวจสอบระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลาที่ได้จัดท าขึ้น 
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาและยังช่วยให้ผู้เลี้ยงปลาประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากใน
การดูแลปลา 
  
บทน้า 
 การเลี้ยงปลาภายในตู้ปลาสวยงาม การเลี้ยงเพ่ือการค้าหรือการเลี้ยงเพ่ือเป็นงานอดิเรก มักจะมี
ปัญหาของการตรวจสอบคุณภาพน้ าในตู้ปลาและตรวจสอบระดับน้ า ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทีทั้งผู้เลี้ยงและผู้ค้า
ประสบเหมือนกันคือต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการดูแลปลา ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ าให้มีสภาพ
เหมาะสมกับการด ารงอยู่ของปลา การให้อาหาร การเปิด-ปิด ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้เลี้ยงปลาจะเสียเวลา
แล้ว ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ า และไฟฟ้า ส าหรับการดูแลปลาค่อนข้างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยี
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีความก้าวหน้าไปมาก และได้ถูกน ามาประยุกต์เพ่ือใช้สร้างเครื่องมือส าหรับการ
ควบคุมและตรวจสอบระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ระบบตู้ปลาแล้ว ยังท าให้ผู้เลี้ยงรู้สึกว่าการเลี้ยงปลาสวยงามไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป 
 ระบบดูแลตู้ปลาที่ได้จัดท าขึ้นในชุดสาธิตครั้งนี้ได้มีการจัดท าระบบการหมุนเวียนน้ าในตู้ปลาเพ่ือลด
ความขุ่นของน้ าเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดพบค่าความขุ่นของน้ าเกินจากท่ีก าหนดและเติมน้ าเข้าในตู้เพ่ือปรับสภาพ
น้ าให้มีค่า pH ที่เหมาะสมและรักษาระดับน้ าให้อยู่ในระดับที่ก าหนด ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้งประกอบด้วย  
 (1) ระบบตรวจวัดค่า pH ของน้ าเพ่ือใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ าในตู้ปลานั้น ๆ  
 (2) ระบบตรวจสอบระดับน้ า เมื่อน้ าในตู้ปลาลดระดับลง ระบบจะเติมน้ าเข้าในตู้ปลาอัตโนมัติ 
 (3) ระบบส่งข้อมูลระยะไกล เพ่ืออัพโหลดข้อมูลจากจุดติดตั้ง เซนเซอร์ มายัง บอร์ดEsp-32  เพ่ือ       
อัพโหลดขึ้นฐานข้อมูล โดยใช้ โมดูล NRF24L01 ในการส่งข้อมูลระยะไกล  
  โดยระบบตรวจคุณภาพน้ าดังกล่าวมาข้างต้นจะท างานตามค่าที่ถูกก าหนดไว้จากการเขียนโปรแกรมสั่ง
การให้ระบบท างานตามที่ต้องการ โดยข้อมูลที่ได้รับจากระบบตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ จะถูกส่งไปที่ Node 
MCU ซึ่งมีหน้าที่เป็นเกตเวย์ ส่งผ่านโปรโตคอล MQTT ผ่านเครือข่ายไร้สาย เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลไว้บน
ฐานข้อมลูบนระบบคลาวด์  และประมวลผลเมื่อส่งค่ากลับมาแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหน้าเว็บไซต์ 

ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าโครงงานที่ผู้จัดท าสามารถพัฒนาระบบเพ่ือน าไปใช้ในตู้
เลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ได้ หรือน าไปประยุกต์ใช้กับบ่อน้ าทั่วไปได้ โดยการใช้ประโยชน์จากระบบ
ต่าง ๆ ที่น ามาติดตั้งให้กับอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง  (Internet of  Things : IoT) 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ปลาสวยงามเป็นที่นิยมอย่างมากที่ประชาชนหามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ท างาน เพ่ือความ
เพลิดเพลิน ความสบายใจ เกิดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว แต่ปัญหาที่พบมากของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม คือ 
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ปัญหาน้ าเสียในตู้ปลา ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปริมาณของเสียไม่ว่ามาจากการขับถ่ายของปลา หรืออาหารที่เหลือ
จากการกิน เกิดการเน่าเสียเป็นสารพิษ ท าให้น้ าเป็นกรดมากขึ้น น้ าขุ่นมากขึ้น หากไม่มีการก าจัดของเสียต่าง 
ๆ อาจเป็นอันตรายต่อปลาสวยงามได้   

วิธีการป้องกันน้ าขุ่น หรือน้ าที่เป็นกรดมากเกินไป คือ การเปลี่ยนถ่ายน้ า ถ้าสามารถท าได้ทุกวัน จะ
ท าให้น้ าในตู้ปลามีคุณภาพดี เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา แต่ปัญหาที่พบคือผู้เลี้ยงไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ าได้
ทุกวัน ท าให้มีการพัฒนาระบบดังกล่างขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกของการเลี้ยงปลาให้กับผู้ เลี้ยงปลาโดย
อ้างอิงจากทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 
 การตรวจวัดค่าความเป็นกรด - เบส (pH) 

ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่บอกปริมาณของกรดที่ปนอยู่ในน้ า ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในน้ า  น้ าบริสุทธิ์จะมีค่า pH เท่ากับ 7   ถ้าน้ ามีสิ่งเจือปนอยู่ด้วยอาจจะมีค่าพี
เอชต่ ากว่า 7 แสดงว่า น้ านั้นเป็นกรด แต่ถ้ามีค่าพีเอชมากกว่า 7 แสดงว่า น้ านั้นเป็นเบส ซึ่งสภาพกรด – เบส
ที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้ปลาอ่อนแอ หรือป่วย และอาจตายได้  
 ความขุ่นและความโปร่งใส (Turbidity and Transparency) 
 ความขุ่นของน้้า หมายถึงปริมาณสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ า ความขุ่นของน้ าจะมีผลต่อการบดบังแสง 
ท าให้ความสมบูรณ์ของตู้ปลาลดลงและยังมีผลอุดตันระบบหายใจ ความขุ่นของน้ าเกิดจากอนุภาคของสาร
แขวนลอยกับอนุภาคดิน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ แร่ธาตุต่าง ๆ สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แพลงค์ตอน แบคทีเรีย 
เป็นตัวที่ควบคุมให้ปริมาณแสงอาทิตย์ส่องผ่านลงสู่แหล่งน้ านอกจากนี้ความขุ่นของน้ าจะมีผลต่อการหายใจ
ของสัตว์น้ า เนื่องจากอนุภาคสารแขวนลอย มีโอกาสอุดตามช่องเหงือก ท าให้ประสิทธิภาพการหายใจลดลง 
ผลต่ออัตราการเจริญเติบโต การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และอัตราการฟักไข่ลดลง ความขุ่นท าให้น้ าผิวบนดูดซับ
ความร้อนได้ดีท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 
 ค่าของความขุ่นนิยมแสดงในรูปของหน่วย (Unit) ซึ่งหมายถึง ระดับความลึกของน้ าที่สามารถมองเห็น
แสงสว่างจากแสงเทียนมาตรฐาน น้ าที่ใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 หน่วย ส่วนน้ าขุ่นปานกลางจะมีค่ าความ
ขุ่นระหว่าง 25-100 หน่วย และน้ าขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 หน่วยขึ้นไป ความขุ่นที่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์น้ าจนถึงแก่ชีวิตจะต้องมีมากกว่า 20,000 หน่วยขึ้นไป 

การ Monitor และ ตรวจสอบคุณภาพน้้า  
  ในการดูแลตู้ปลาหรือปลาสวยงามในตู้ ถ้ามีระบบที่มีความเสถียรเพียงพอ จะช่วยลดความยุ่งยากใน
การดูแลตู้และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ดูแลไม่จ าเป็นต้องคอยตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเป็นประจ า โดยเฉพาะถ้ามีจ านวนตู้ปลาปริมาณมาก ดังนั้น จึงมีการใช้ฮาร์ทแวร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ 
ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้ า เช่น เซ็นเซอร์วัดค่า pH, เซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่น, เซ็นเซอร์วัดระดับน้ า 
อุปกรณ์เหล่านี้ท างานร่วมกับระบบ Cloud Computing ท าให้สามารถเก็บค่าต่างๆ และแสดงผลในรูปแบบ
ของ Website เพ่ือให้ง่ายต่อการมอนิเตอร์และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  
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           Cloud Computing 
           เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล ท างานด้วยการใช้งานอินเตอร์เน็ต
มากยิ่งขึ้น Cloud Computing ถูกน ามาใช้อย่างมากมายในกิจกรรมงานต่างๆ ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามา
เกี่ยวข้อง ระบบคลาวน์ เปรียบเสมือนศูนย์กลางคลังข้อมูลที่ให้บริ การพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น 
แพลตฟอร์ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีบริการดูแลข้อมูลและจัดสรรทรัพยากร ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเสียค่าบริการตามปริมาณการใช้งานหรือเวลาการใช้งานที่ผู้
ให้บริการก าหนดไว้ ซึ่งยืดหยุ่นต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก  
   การพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ส้าหรับระบบชลประทานอัตโนมัติ (Sensory Network 
Development for Autonomous Irrigation System) 
 การออกแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ
ควบคุม โดยติดตั้งโหนดเซนเซอร์ในบริเวณแปลงเพาะปลูกส าหรับตรวจวัดค่าต่าง ๆ เช่น ค่าความชื้นสัมพันธ์
ในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นในดินและความเข้มแสง จากนั้นส่งค่าการตรวจวัดผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สายด้วย
โมดูล  ZigBee ไปยังโหนดโคออร์ดิเนเตอร์เพ่ือการประมวลผลและรายงานผลโดยที่ โหนดโคออร์ดิเนเตอร์ที่
ออกแบบขึ้น สามารถสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือน าข้อมูลจากการตรวจวัด
ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจ าลองส าหรับระบบควบคุมแบบฟัซซีในการควบคุมช่วงเวลาการให้น้ า
ของระบบควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติ โดยใช้ค่าความชื้นในดินและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศจากเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายที่ติดตั้งในแปลงเกษตรกรรม ผลการจ าลองการท างานที่น าเสนอแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
อัลกอริทึมและความเป็นไปได้ในการประยุกต์เพ่ือการใช้งานได้จริง 
 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนการออกแบบ  

ทางผู้จัดท าได้วางระบบตู้ปลาที่ได้จัดท าขึ้นในชุดสาธิตครั้งนี้ให้มีระบบการหมุนเวียนน้ าในตู้ปลาโดย
จะระบายน้ าออกเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดพบค่าความขุ่นของน้ าเกินจากที่ก าหนดและเติมน้ าเข้าในตู้เพ่ือปรับ
สภาพน้ าให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลาและรักษาระดับน้ าให้อยู่ในระดับที่ก าหนด มีการตรวจวัด
ค่า pH ให้มีเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 
ขั้นตอนการท้างาน   

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลา จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ 3 ชนิด  และใช้sensor node 2 ชุด 
ส่งไปยัง gateway และอัพค่าข้ึน AWS IOT ซ่ึง sensor ทั้ง 3 ชนิดประกอบด้วย  

1) เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ า ท าหน้าที่วัดความขุ่นภายในตู้เลี้ยงปลาและส่งค่าขึ้น AWS IOT  เมื่อ
ค่าความขุ่นเกินจากค่าที่ก าหนดระบบจะสั่งงานให้ มอเตอร์ปั๊มน้ าระบายน้ าในตู้ปลาออก เพ่ือถ่ายเทน้ าที่ขุ่น
ออกจากตู้ปลา และเติมน้ าใหม่เข้า และจะโชว์ค่าความขุ่นและค่า pH บนจอแสดงผลที่ติดตั้งไว้ 
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2) เซนเซอร์วัดระดับน้ า ท าหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ าถ้าต่ ากว่าระดับที่ ก าหนด ระบบจะสั่งงานให้ 
มอเตอร์ปั๊มน้ าเข้าตู้ปลาเพื่อรักษาระดับให้คงที่ตลอดเวลา 

3) เซนเซอร์วัดค่า pH ท าหน้าที่ในการวัดค่า pH ของน้ าภายในตู้ปลา แล้วส่งค่าขึ้น AWS IOT   
4) ระบบสามารถสั่งงานจาก Web browser เพ่ือ เปิด-ปิด ไฟภายในตู้ปลาได้ 

 ทางคณะผู้ จัดท า ได้ ท าการทดลองด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และใช้ อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาควบคุมระบบการจัดการ ระบบการจัดการในเรื่องของค่ าสั่งต่าง ๆ เช่น ระบบ
ตรวจวัดน้ าขุ่น ระบบการเปลี่ยนน้ าตู้ปลา ระบบวัด pH น้ า เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยได้ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบต่าง ๆ จากโครงงานต่างๆ รวมถึงศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากนั้นจึงได้
เขียนโปรแกรมส าหรับการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการลดภาระการเลี้ยงปลาตู้ โครงงานนี้จึงได้น าไมโครคอนโทรลเลอร์
มาควบคุมระบบการท างานต่าง ๆ โดยมีภาพรวมของระบบการท างานดังนี้ 

 
รูปที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้างพ้ืนฐานของชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลา   

 
ระบบตรวจวัดความขุ่น 

 
รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อระบบวัดน้ าขุ่นกับวัดระดับน้ า 

 ระบบชุดนี้ประกอบไปด้วย Turbidity Sensor เพ่ือวัดความขุ่นของน้ าในตู้ปลา หากน้ าในตู้ปลามี
ความขุ่นของน้ าถึงค่าที่ก าหนดก็จะสั่งให้มีการะบายน้ าในตู้ปลาออกเพ่ือลดความขุ่นของน้ า เมื่อน้ าที่ระบาย
ออกลดลงถึงจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับน้ าไว้ ระบบก็สั่งงานให้มีการเติมน้ าน้ าเข้ามาในตู้ปลาเพ่ือรักษาระดับ
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น้ าไว้ในระดับที่พอดีและลดความขุ่นของน้ าในตู้ปลา ค่าความขุ่นของน้ าที่วัดได้ในแต่ละครั้งนั้นจะถูกส่งขึ้นไป
เก็บไว้ที่ AWS IOT และแสดงเป็นกราฟในหน้า Web browser  
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้้า 

 
รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อระบบตรวจวัดคุณภาพน้ า 

 ระบบนีจ้ะมี pH Sensor ที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด – เบสของน้ า ก าหนดค่า pH ของน้ า เท่ากับ 
7.0 ± 1 ถ้าเกินจากค่าที่ก าหนดไว้ โปรแกรมที่ได้ตั้งไว้ก็จะท าการส่งค่าที่ได้ขึ้นไปยัง AWS ผ่านโมดูล ESP32 
และแสดงค่าเป็นกราฟผ่านหน้า Web browser  
ระบบแสดงผล 

 

รูปที่ 4 แสดงการเชื่อมต่อระบบแสดงผลผ่านจอ LCD 
 

 ชุดสาธิตที่ได้จัดท าขึ้นนอกจากการส่งค่าที่วัดได้ขึ้นไปเก็บบน AWS IOT แล้วยังมีการแสดงผลของค่า 

Turbidity และค่า pH ที่จอ LCD ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ชุดสาธิตเพ่ือแสดงค่าที่วัดได้แบบเรียลทาร์ม โดยค่าที่แสดงบน

จอ LCD เป็นค่าทีถู่กส่งกลับมาจากจาก AWS IOT  

ผลการทดลอง 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงผลค่า pH Meter และค่า Turbidity Meter 

 
จากการทดลองในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าได้จ าลองชุดตู้เลี้ยงปลาที่มีความจุขนาด 10 ลิตรเพ่ือศึกษา

ทดลองระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลา โดยช่วงนาทีที่ 1-3 เป็นค่าน้ าปกติที่เครื่องวัดได้ นาทีที่ 4 เติม
มูลสัตว์ลงในน้ าเพ่ือจ าลองสภาวะความขุ่นและค่า pH ของน้ า นาทีที่ 4 ถึงนาทีที 12 ระบบเริ่มหมุนเวียนน้ า
ตามท่ีได้ตั้งโปรแกรมไว้ นาทีที่ 13-15 น้ ากลับสู่สภาวะน้ าปกติ 

จากการทดลองเห็นได้ว่าชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลา ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นสามารถท างานได้จริง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้เลี้ยงปลาที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมความขุ่นของน้ าในตู้
ปลาและวัดค่า pH น้ าได้แม่นย าตามที่ก าหนดไว้  
 จะเห็นได้ว่ากราฟ pH Meter ที่แสดงผลนั้นจะสัมพันธ์กับกราฟ Turbidity Meter กล่าวคือเมื่อน้ ามี
ความขุ่นระบบก็จะระบายน้ าที่ขุ่นออกแล้วเติมน้ าเข้ามาในตู้ปลาเพ่ือลดความขุ่นของน้ าและรักษาระดับน้ าให้
พอดีกับเซนเซอร์ที่ก าหนดไว้ และ pH Sensor จะวัดค่าของน้ าภายในตู้ปลาแล้วส่งขึ้นมาเก็บที่ AWS นอกจาก
ค่าที่ส่งขึ้นไปแสดงที่หน้าเว็บแล้วนั้น ยังได้มีการส่งค่าแบบเรียลทาร์มไปยังจอ LCD ที่ได้ติดตั้งไว้เพ่ือให้ผู้เลี้ยง
สามารถที่จะดูค่าท่ีวัดได้โดยทันที 
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ชิ้นงานชุดตรวจสอบคุณภาพตู้เลี้ยงปลา 

 
รูปที่ 6 ชิ้นงานเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย 

         

รูปที่ 7 จอ LCD แสดงค่า Turbidity ที่วัดได้    รูปที่ 8 จอ LCD แสดงค่า pH value ที่วัดได ้
 
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาต่อยอดผู้ใช้งานสามารถท่ีจะน าไปพัฒนาต่อยอดส าหรับการเลี้ยงปลาที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ขึ้นโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างตัวเพื่อความเหมาะสมของสถานที่และคุณสมบัติที่ก าหนด หรืออาจจะมีการเพ่ิม
ปริมาณของเซนเซอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผังโรงงาน เพ่ือลดระยะทางและต้นทุนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดความสัมพันธ์ในการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ มาเป็นการ
วิเคราะห์ทางเลือกการวางผังโรงงานกรณีศึกษาโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม  สหกรณ์นิคมหลังสวน การศึกษาพิจารณา
ปัจจัยในการเลือกผังโรงงาน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ 2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ 3.
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย 4. การใช้พื้นท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน 

ผลการศึกษาผังโรงงานโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการให้คะแนนน้ าหนักของความส าคัญแต่ละ
ปัจจัย ผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบที่ 3 ซึ่งมีผลการปรับปรุงปัจจัยด้านการลดต้นทุนในการผลิตด้านพลังงาน สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้าในการล าเลียงวัตถุดิบจากเดิม 2,831.06 บาทต่อวัน ลดลงเหลือ 2,173.35 
บาทต่อวัน คิดเป็น 30.44 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่ในการใช้งานจาก 110.1 ตารางเมตร 
เป็น 178.9 ตารางเมตร มีพ้ืนที่มากขึ้น   68.08 ตารางเมตร คิดเป็น 62.03 เปอร์เซ็นต์ 

ค าส าคัญ : ผังโรงงาน, กระบวนการ, ผลิตภัณฑ์ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this ressearch was to analyze the alternative plant layout case study 
factory to efficiently and effectively reduce the distance and cost of production. By establishing 
a relationship improving the new plant layout to be an alternative plant layout options for the 
palm oil extraction case study factory at Lang Suan Cooperative Estate. The study considers 5 
factors for choosing plant layouts which are 1.  material flow efficiency 2.  material moving 
distance 3. moving expense 4. utilizing space efficiency and 5. cost reduction factors in energy 
production.   

 The study results of plant layout by expert inquiry scoring the weight of each 
important factor.  Experts choose the third factor which results in the improvement of cost 
reduction factors in energy production can reduce the energy cost for raw material 
transportation from 2,831.06 baht per day to 2,170.35 baht per day (30.44 percent) and increase 
the space efficiency of the area of use from 110.1 square meters to 178.9 square meters (62.03 
percent) 
Keyword : Plant layout, Process, Products 

 
1. บทน้า 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในประเทศไทย มีพ้ืนที่ในการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดย
ในปี 2543 มีเนื้อที่ยืนต้น 1.66 ล้านไร่ จนกระท่ังถึง ปี 2560 มีเนื้อที่ยืนต้น  4.92 ล้านไร่ ให้ผลปาล์ม 11.70 ล้าน
ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศ 11 ล้านตัน โดยผลปาล์มร้อยละ 80  ส่งขายลานเท ก่อนส่งต่อไปยังโรง
สกัดน้ ามันปาล์ม และแปรรูปเป็นน้ ามันปาล์มดิบ CPO ร้อยละ 17 ได้ 1.99 ล้านตัน โดยมีความต้องการใช้ 1.87 
ล้านตัน โดยน าไปใช้ผลิตน้ ามันพืช 1.01 ล้านตัน และใช้ผลิตใบโอดีเซล(B100) 0.86 ล้านตัน  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553)แสดงถึงอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มี
ความน่าสนใจ และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

ส าหรับโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ที่ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปมาจากทะลายปาล์มสด โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เช่น น้ ามันปาล์มดิบ CPO และผลิตภัณฑ์รอง เช่น ทะลาย
เปล่า เมล็ดใน กะลา เส้นใย และขี้เค้ก เป็นต้น โรงงานนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การผลิตเป็นแบบการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous  Production) ซึ่งมีก าลังการผลิต 15/30 ตันทะลายต่อชั่วโมง  จากการศึกษา
แผนผังโรงงานพบว่า ในกระบวนการผลิตมีการไหลตัดกันของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การไหลของวัสดุระหว่าง
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แผนกใช้ระยะทางมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ท างานของแผนกต่าง ๆ ให้ชัดเจน มีการจัดวางสิ่งของไม่
เป็นระเบียบ เส้นทางการเดินของคนในโรงงานผลิตมีการทับซ้อน 

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนผังโรงงาน
สกัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโรงงานสกัดให้สามารถตอบสนองความต้องการและมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งสิ่งแรกที่โรงงานสกัดสามารถด าเนินการได้คือ การลดเวลาและระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างจุดต่อจุด โดยการปรับปรุงแผนผังโรงงานเพ่ือท าให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุดิบได้มากและ
รวดเร็วขึ้นในเวลาเท่าเดิม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในผังโรงงานปัจจุบัน 
       2. เพ่ือลดระยะทาง และต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       3. เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ในการปรับปรุงผังโรงงานใหม่          

3.อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย 
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การไหลและความสัมพันธ์วิเคราะห์ปัญหาผังโรงงาน เพ่ือ

น าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบผังโรงงาน เพ่ือน าเสนอการปรับปรุงโดยใช้หลักการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ 
(Systematic Layout Planning) เพ่ือให้การไหลของกระบวนการมีระยะทางที่สั้นที่สุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ คือการออกแบบโดยก าหนดขั้นตอนเป็นล าดับชัดเจน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล
จนถึงการเลือกผังโรงงาน (ประจวบ กล่อมจิตร,2555) โดยประกอบด้วยขั้นตอนดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา 
โรงงานกรณศีึกษา เป็นโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม โดยตั้งอยู่ที่ ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การผลิตเป็นแบบ การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous  Production)การวาง
ผังโรงงานตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักท่ีผลิตดังนี้ 

 
 
หมายเหตุ  
ภาพที่ 2 ภาพกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิผลิตภัณฑ์-ปริมาณ (P-Q Chart) 
จากภาพที่ 3 แผนภูมิ P-Q ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นลักษณะเส้นโค้งต้ืน โดยน้ ามันปาล์มดิบมีปริมาณ

ผลผลิตมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 26.6, รองลงมาคือทะลายเปล่ามีปริมาณผลผลิตร้อยละ 23.4, เส้นใยกับSludge 
Cake มีปริมาณผลผลิตที่เท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 18, กะลามีปริมาณผลผลิตร้อยละ 7.3 และเส้นใยมีปริมาณผลผลิต

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 
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ร้อยละ 2 ตามล าดับ ถึงแม้ปริมาณการผลิตจะมีปริมาณการผลิตที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษา
ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มดิบเพราะเมื่อพิจารณาจากมูลค่าน้ ามันปาล์มดิบมีราคาขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน 

การวิเคราะห์ขั นตอนกระบวนการผลิต  
ผู้วิจัยได้ใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) แสดง

ขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้ง 6 ประเภทของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีราละเอียดดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) 

จากภาพที่ 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) แสดง
ภาพรวมความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของกระบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ 
กระบวนการผลิต คือ อบ แยกทะลาย กวน บีบ น ้ามัน สั่นแยกตะกอน ต้มตกตะกอน เหวี่ยงแยกไล่ความชื้น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตรองจากน ้ามันปาล์มดิบคือผลิตภัณฑ์ทะลายเปล่ามีกระบวนการผลิตสั้นที่สุด โดยมี
กระบวนการผลิต คือ อบ แยกทะลาย  ผลิตภัณฑ์ใยปาล์ม คือผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตรองจากทะลายเปล่า 
โดยมีกระบวนการผลิต คือ อบ แยกทะลาย กวน บีบน ้ามัน แยกเส้นใย ผลิตภัณฑ์น ้า Sludge คือผลิตภัณฑ์ที่มี
ปริมาณการผลิตเท่ากันกับใยปาล์ม โดยมีกระบวนการผลิตคือ อบ แยกทะลาย กวน บีบน ้ามัน สั่นแยกตะกอน ต้ม
ตกตะกอน เหวี่ยงแยกน ้ามัน  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผังโรงงาน โดยพิจารณาการไหลของวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ผังโรงงาน และแผนภาพการไหล (Flow Diagram) ในกระบวนการสกัดน ้ามันปาล์มดิบในปัจจุบัน 
 

จากภาพที่ 5 แผนภาพการไหล ใช้วิเคราะห์รูปแบบและเปรียบเทียบการไหลของผลิตภัณฑ์ เป็นแผนภาพ
แสดงที่ตั้งของเครื่องจักร สถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ได้บันทึกไว้ในแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการผลิต และมีการระบุการเคลื่อนที่ของวัสดุด้วยการสร้างแผนภาพการไหล 

หมายเลข 1 หม้ออบปาล์ม   หมายเลข 9 ตะแกรงสั่นแยกตะกอน 
หมายเลข 2 แยกผลปาล์ม    หมายเลข 10 คอกเก็บกะลา 
หมายเลข 3 ระบบล าเลียงทะลายเปล่า  หมายเลข 11 หม้ออบปาล์ม 
หมายเลข 4 หม้อกวนเครื่องบีบปาล์ม  หมายเลข 12 คอกเก็บเส้นใย 
หมายเลข 5 เครื่องดูดเส้นใยปาล์ม   หมายเลข 13 ถังเก็บเมล็ดใน 
หมายเลข 6 ถังเก็บและกะเทาะเมล็ด  หมายเลข 14 หม้อไอน้ า 
หมายเลข 7 เครื่องแยกเมล็ดในและกะลา  หมายเลข 15 ถังเก็บน้ าสลัจ 
หมายเลข 8 ถังอบเมล็ดใน   หมายเลข 16 ถังพักน้ ามันปาล์มดิบ 1000 ตัน 
 
 
 
 
 

1 

 

3 

2 4 5 

6 

7 8 

9 10 

11 

13 

15 

10 

12 

16 

14 

149



7 
 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิความสัมพันธ์ของเครื่องจักร 

จากภาพที่ 6 แสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรของโรงงานกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดจ านวนความสัมพันธ์ (Relationship Chart and Relationship Diagram) จากการหาจ านวนรวมของ
ความสัมพันธ์ทั้งหมด จากสมการ(1) (ประจวบ กล่อมจิตร. 2555.) เมื่อได้จ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้ว 
ท าการก าหนดระดับความสัมพันธ์โดยมีเกณฑ์การก าหนดระดับความสัมพันธ์และวิธีการค านวณ ดังตารางที่ 1  

                     (1) 

โดยที่ N คือ จ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมด 
   n คือ จ ำนวนเคร่ืองจกัรทัง้หมด 

  ดังนั้น             

        = 78 
จากการค านวณโดยใช้สมการที่ (1) ได้ว่าจ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดเท่ากับ 78 รหัส 
ตารางที่ 1 ตารางเทียบปริมาณความสัมพันธ์ 
ระดับ  ความหมาย  เกณฑ์การก้าหนดระดับ  วิธีการค้านวณ  จ้านวนระดับ

ความสัมพันธ ์ 
A  ความส าคัญสมบูรณ์  2-5% 5% × 78 = 3.9  4 

E  ความส าคัญพิเศษ  3-10% 10% × 78 = 7.8  8 

I  มีความส าคัญ  5-15% 15% × 78 = 11.7  12 

O  ธรรมดา  10-20% 20% × 78 = 15.6  16 

U  ไม่ส าคัญ  ปริมาณที่เหลือของกิจกรรม    

X  ไม่ต้องการ  ตามข้อจ ากัดของกจิกรรม    

XX  ไม่ต้องการอย่างมาก  ตามข้อจ ากัดของกจิกรรม    
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ภาพที ่7 แผนภาพความสัมพันธ์ของเครื่องจักร 

จากภาพที่ 7 เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ A มีจ านวน 2 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ E มี
จ านวน 5 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ I มีจ านวน 5 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ O มีจ านวน 2 คู่ 
และเครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ XX คือ ห้ามอยู่ใกล้กันอย่างมาก มีจ านวน 3 คู่  

การประเมินผลและเลือกผังโรงงาน 
การเลือกผังโรงงานใช้การประเมินผลเชิงปริมาณเพ่ือคัดเลือกแผนผังโรงงานที่เหมาะสม ทางผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย การใช้พ้ืนที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนในการผลิต เพ่ือออกแบบ และจัดท า
ผังโรงงานในการแก้ปัญหาทั้ง 3 แบบ โดยจัดท าแบบสอบถามผู้บริหารเปรียบเทียบความส าคัญในการก าหนด
คะแนนแต่ละปัจจัยและเปรียบเทียบผังโรงงานภายใต้แต่ละปัจจัยเพื่อเลือกผังโรงงานที่ดีที่สุด 

 

 
ภาพที่ 8 การจัดผังโรงงานแบบที่ 1 
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ปริมาณพ้ืนที่ในการใช้งานในการออกแบบผังโรงงานแบบที่  1 ใช้พ้ืนที่ในการใช้งานในการออกแบบผัง
โรงงานแบบที่ 1 รวม 146.955 ตารางเมตร การไหลของวัตถุดิบลดลงได้ 5.5 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบที่ 1 มีค่าใช้จ่ายรวมในการเคลื่อนย้าย เท่ากับ 73,900 บาท ประกอบด้วย การ
เคลื่อนย้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เท่ากับ 600 บาท การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน ้า เท่ากับ 72 ,000 บาท การ
เคลื่อนย้ายสกรูล าเลียง เท่ากับ 1,300 บาท 

 
ภาพที่ 9 การจัดผังโรงงานแบบที่ 2 
 ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ของผังโรงงานแบบที่ 2 ใช้พ้ืนที่รวม 197.25 ตารางเมตร เพ่ือใช้ในการรองรับ
วัสดุระหว่างกระบวนการ (Work in Process) หรือรองรับการวางเครื่องจักรที่จะซื้อเพ่ิมในอนาคต การไหลของ
วัตถุดิบลดลงได้เท่ากับ 20 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบที่ 2 มีค่าใช้จ่ายรวมใน
การเคลื่อนย้าย เท่ากับ 65,100 บาท ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้ารวมติดตั้ง เท่ากับ 600 บาท 
การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน ้า เท่ากับ 62,400 บาท การเคลื่อนย้ายสกรูล าเลียงมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 1,300 
บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องไล่ความชื้น เท่ากับ 800 บาท 

 
ภาพที่ 10 การจัดผังโรงงานแบบที่ 3 
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จากภาพที่ 10 ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ของผังโรงงานแบบที่  3 ใช้พ้ืนที่ในการใช้งานมีขนาดพ้ืนที่รวม 
178.4 ตารางเมตร การไหลของวัตถุดิบลดลงได้เท่ากับ 5.2 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผัง
โรงงานแบบที่ 3 มีค่าใช้จ่ายรวมในการเคลื่อนย้าย เท่ากับ 67,100 บาท ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า เท่ากับ 600 บาท การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน ้า เท่ากับ 61,000 บาท การเคลื่อนย้ายสกรู
ล าเลียง เท่ากับ 1,300 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องดูดเส้นใย เท่ากับ 300 บาท การเคลื่อนย้ายถังเก็บและกะเทาะ
เมล็ด เท่ากับ 700 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลา เท่ากับ 700 บาท การเคลื่อนย้ายถังอบเมล็ด
ใน 1,2 เท่ากับ 900 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องไล่ความชื้น เท่ากับ 800 บาท การเคลื่อนย้ายถังต้มตกตะกอน 
เท่ากับ 800 บาท 

การประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์ที่ใช้ในผังโรงงานแบบที่ 1 2 และ 3 จะพิจารณาจาก
อุปกรณ์ล าเลียงที่มีการใช้มอเตอร์เกียร์แบบโซ่ ขนาด 3 แรงม้า 2.2 กิโลวัตต์ ในการล าเลียงวัตถุดิบ ประกอบด้วย 
กระพ้อล าเลียง และสกรูล าเลียง ระหว่างเครื่องจักรสู่เครื่องจักร และเครื่องจักรสู่พ้ืนที่จัดเก็บ โดยท าการค านวณ
และวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความยาวของอุปกรณ์ล าเลียง ดังแสดงผลในตาราง 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความยาวของอุปกรณ์ล าเลียงในโรงงานของผังโรงงานแบบที่ 1 2 และ3 

เคร่ืองจักร 
 

ผังโรงงานแบบท่ี 
1 2 3 

1.เครื่องล าเลียงทะลายเปล่า (เมตร)  7 7 7 
2.จากเครื่องแยกทะลาย-ไปหม้อกวน (เมตร)  5 5 5 
3.จากเครื่องบีบน ้ามัน-ไปเครื่องดดูเส้นใย (เมตร)  13.5 13.5 10 
4.จากเครื่องกะเทาะ-ไปเครื่องแยกเมลด็ใน (เมตร)  2 2 2 
5.จากเครื่องแยกเมล็ดใน-ไปคอกเก็บกะลา (เมตร)  9.5 8 11.5 
6.จากเครื่องแยกเมล็ดใน-ไปเครื่องอบเมล็ดใน (เมตร)  3 2 1.2 
7.จากเครื่องอบเมล็ดใน-ไปถังเก็บ (เมตร)  11 11 7 

รวม  51 48.5 43.7 

 
ตารางที่ 3 การค านวณค่าไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์ 

งานแบบที ่ เมตรx ฟุต  ฟุต x 550วัตต ์ ค่าใช้พลังงาน  
(ท างาน 8 ช่ัวโมง)  

รวมค่าไฟฟ้า 
(บาท/วัน)  

1 57 x 3.28 186.96 x 550 = 102,828  822.64 x 3.44  2,831.06  
2 48.5 x 3.28 159.08 x 550 = 87,494  699.92 x 3.44  2,408.78  
3 43.7 x 3.28 143.336 x 550 = 78,834.8  630.64 x 3.44  2,170.35  

หมายเหตุ ในการคิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า จะท าการอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในปี 2560 หน่วยละ 3.44 บาท 
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การประเมินค่าใช้จ่ายฉนวนหุ้มท่อไอน ้า ของผังโรงงานแบบที่ 1 2 และ3 จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและติดตั้ง เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไอน ้าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะต้องย้ายท่อส่งไอน ้าตามไป
ด้วย ซึ่งประกอบด้วย ค่าฉนวนกันความร้อน ค่าอุปกรณ์ และค่าแรง ซึ่งจะรวมอยู่ในค่ารับเหมา หลังการปรับปรุง
ผังโรงงานแบบที่ 1 ใช้ท่อไอน ้ายาว 72 เมตร ผังโรงงานแบบที่ 2 ใช้ท่อไอน ้ายาว 62 เมตร ผังโรงงานแบบที่ 3 ใช้
ท่อไอ้น ้ายาว 61 เมตร ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้งจะคิดตามระยะทางบาทต่อเมตร 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปและใช้เครื่องมือวิเคราะห์กระบวนการผลิตของผังโรงงานปัจจุบัน พบปัญหาการ
วางเครื่องจักรไม่เป็นระเบียบ มีการท างานที่ซ ้าซ้อน มีระยะทางในการท างานมาก และไม่มีการก าหนดทางเดินที่
ชัดเจน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้และระยะทางการไหลวัสดุสามารถลดลงได้โดยการ
ปรับปรุงผังโรงงานใหม่ผู้วิจัยได้พัฒนาผังโรงงานเพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับปรุงโรงงานขึ้น 3 ผัง โดยค านึงถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดในการปรับจัดผังโรงงาน ตามหลักการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ Systematic 
Layout Planning (SLP) จากนั้นได้ท าการเปรียบเทียบองค์ประกอบรวมในการปรับปรุง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง การลดระยะทางการไหล การจัดระเบียบให้เกิดพ้ืนที่ว่าง การก าหนดทางเดิน ก าหนดทางเข้า -ออก 
การลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน โดยมีการก าหนด 5 ปัจจัยในการปรับปรุงเพ่ือเลือกผังโรงงานดังนี้  

1. ประสิทธิภาพการไหลของวัสดุ คือ การไหลของวัสดุจะไหลไปในทิศทางเดียวกัน และแยกผลิตภัณฑ์
ผลักและรองไว้เป็นส่วนๆ เพ่ือการจัดระเบียบของผลิตภัณฑ์ 

2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ทุกชนิดในโรงงานที่สามารถ ท าไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนถึงการจัดเก็บเข้าคลัง 

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย คือ การประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละผังที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักร ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น 

4.การใช้พ้ืนที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ การวางผังโรงงานโดยกสรน าเครื่องจักรที่ไม่จ าเป็นเป็น หรือ
ไม่ได้ใช้งานออก เพื่อท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างไว้ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน จากนั้นการจัดวางผังค านึงถึงหลักต่าง ๆ ท าให้เกิด
พ้ืนที่ว่าง เป็นสัดส่วน แบ่งเป็นโซนผลิต และโซนพื้นท่ีว่าง เพื่อท าให้เกิดประโยชน์การใช้พื้นที่สูงสุด 

5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน คือ การประเมินค่าไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลด
ขนาดความยาวของอุปกรณ์ล าเลียงวัตถุดิบให้สั้นลง ประกอบด้วย กระพ้อล าเลียง สกรูล าเลียง และการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้งฉนวนหุ้มท่อไอน ้า 

โดยการประเมินผู้วิจัยได้ก าหนดระดับการให้คะแนนความพึงพอใจ ค่าคะแนน 5 เท่ากับ “มากที่สุด” ค่า
คะแนน 4 เท่ากับ “มาก” ค่าคะแนน 3 เท่ากับ “ปานกลาง”ค่าคะแนน 2 เท่ากับ “น้อย”และค่าคะแนน 1 เท่ากับ 
“น้อยที่สุด” 
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ตารางที ่4 ตารางประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัย 

ปัจจัย  ค่าน ้าหนัก
ความส าคญั  

ผังโรงงาน 1 ผังโรงงาน 2 ผังโรงงาน 3 

ผล
ประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

ผล
ประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

ผล
ประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

1. ประสิทธิภาพการไหลของวัตถดุิบ  3  3 9 4 12 4 12 

2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดบิ  2  3 6 5 10 4 8 

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครือ่งจักร  1  3 3 5 5 4 4 

4. การใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ  4  3 12 5 20 4 16 

5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน  5  2 10 3 15 5 25 

รวม  40  62  65 

 
จากผลการวิจัยผังโรงงานที่ถูกเลือกคือผังปรับปรุงโรงงานแบบที่ 3 ซึ่งมีผลประเมินคะแนนการพิจารณา

ปัจจัยรวมเท่ากับ 65 คะแนน ส่วนผังโรงงาน 2 มีผลประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัยรวมเท่ากับ 62 คะแนน 

และผังโรงงาน 3 มีผลประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัยรวมเท่ากับ 40 คะแนน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง (แผนภาพผังโรงงานแบบที่ 3 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ีผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง 

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง  ผลต่าง  ร้อยละผลต่าง  

การลดต้นทุนในการผลิตด้าน

พลังงาน (บาท/วัน) 

2,831.06 
 

2,170.35 
 

660.71 
 

30.44 
 

เพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ในการใช้งานผัง
โรงงาน (ตารางเมตร)  

110.1 
 

178.9 
 

68.3 
 

62.03 
 

ลดระยะทางการเคลื่ อนย้ าย
วัตถุดิบ (เมตร)  

167.9 
 

162.7 
 

5.2 
 

3.19 
 

 

จากตารางที่ 5 หลังจากปรับปรุงผังโรงงาน ด้านการลดต้นทุนในการผลิตด้านพลังงาน สามารถลดต้นทุน

ในการผลิตในด้านพลังงานไฟฟ้าในการล าเลียงวัตถุดิบได้ถึงวันละ 660.71 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 30.44 ซึ่งใน 

1 เดือน ทางโรงงานต้องท าการผลิตประมาณ 26 วัน จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ประมาณ 17,178.46 บาท 

ด้านประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ว่างจากเดิมที่มีอยู่ 110.1 ตารางเมตร เพ่ิมขึ้นเป็น 178.9 ตาราง

เมตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.03 ท าให้สามารถรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ (WIP) กรณีพ้ืนที่การท างาน

ปกติไม่เพียงพอหรือรองรับการวางเครื่องจักรในอนาคตได้มากขึ้น ด้านระยะทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สามารถ

ลดระยะทางจากเดิม 167.9 เมตร ลดลงเป็น 162.7 เมตร ลดลงร้อยละ 3.19 ท าให้การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบใช้เวลา

น้อยลง 

5. ข้อเสนอแนะ  
1. การปรับปรุงผังโรงงานที่มีผลกระทบกับการสนับสนุนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้าย

เครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานไอน้ าในการผลิต จะต้องค านวณค่าใช้จ่าย และค านึงถึงทิศทางของท่อจากอาคารไอน้ า
หรือหม้อเก็บพลังงานไอน้ า เพ่ือให้เดินท่อไปใช้งานกับเครื่องจักรนั้นๆ ได้ และเพ่ือให้มีแรงดันไอน้ าที่เพียงพอใน
การผลิต 

2. เพ่ือลดความยุ่งยากในการจัดพ้ืนที่การท างาน ควรเริ่มจากการยึดเครื่องจักรที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
เช่น หม้ออบปาล์ม เครื่องแยกผลปาล์มกับทะลายและอาคารไอน้ า เป็นต้น จากนั้นจึงจัดพ้ืนที่การท างานให้
สัมพันธ์กัน เรียงกันอย่างเป็นระบบและไม่ข้ามข้ันตอนการผลิต โดยพิจารณาจากการไหลในกระบวนการผลิต  

3. ผู้ที่เลือกผังโรงงานที่จะท าการปรับปรุง จะต้องมีอ านาจสูงสุดและเชี่ยวชาญการผลิตเป็นอย่างดี เช่น 
เจ้าของโรงงาน หรือผู้บริหารจัดการ  
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4. การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้น้ าหนักจุดคุ้มทุนในการปรับปรุงการผลิตมาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายถึง
ปัจจัยในการปรับปรุงกับผลตอบแทนที่จะได้ในอนาคตให้มีเหตุผลที่สอดคล้องกัน 
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บทคดัย่อ 
  

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี

เชิงพันธุกรรมในการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือได้แหล่งท่องเที่ยวตามประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องการไป

มากที่สุดภายใต้เวลาที่จ ากัด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว การจัดประเภทแหล่ง

ท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ และการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นมีข้อจ ากัดด้วยต าแหน่งที่ตั้ง ระยะทาง และ

เวลา เพ่ือก าหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลา

ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการทดลองการพัฒนาระแบบแนะน าเส้นทางท่องเที่ยว

โดยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ที่น าเสนอการแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

สามารถหาเส้นทางที่ตรงตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ที่ 4.09 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค ำส ำคญั : วิธีเชิงพันธุกรรม, ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
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Abstract 

 

This article aims to develop a tourist route guidance system in Kanchanaburi. With 

genetic methods to search for travel routes to get tourist attractions according to the type 

that tourists want the most under limited time And to study the satisfaction of tourists groups 

Classification of tourist attractions of each area And the search for tourist routes is limited by 

location, distance and time to determine the tourist destination that corresponds to the type 

that tourists want the most and is under the conditions that make tourists the most satisfied. 

Based on the results of the experiment, the development of the recommended route by the 

Genetic Algorithm which presented the tourist route in Kanchanaburi Can find directions that 

meet the needs And the satisfaction of the tourists effectively The average satisfaction is at 

4.09, which has a high level of satisfaction. 

Keywords :  Genetic Algorithm , Satisfaction of tourists groups, Tourism in Kanchanaburi 

 
บทน ำ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างมาก ท าให้นักทัศนาจร และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจตลอดเวลา เพราะมี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทจุดชมทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ 
รัฐบาลก าหนดนโยบายในการผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยใน
สายตานักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ
เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว  
ในวงกว้างและเจริญเติมโตอย่างต่อเนื่อง  
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จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติอัศจรรย์ แดนสวรรค์ตะวันตก” ค าขวัญคือ
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่นน้ าแควแหล่งแร่น้ าตก (ททท. ส านักงานกาญจนบุรี, 
2559) จังหวัดกาญจนบุรี  มี พ้ืนที่ รวม 19,483 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ  
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่นน้ าแคว
ใหญ่และแม่นน้ าแควน้อยไหลมาบรรจบกันเป็นแม่นน้ าแม่กลองที่บริเวณอ าเภอเมือง จึงเป็นเมืองแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา ป่าไม้ ถ้ า และน้ าตก กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวระดับสูง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามและหลากหลาย
ประเภท ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนกาญจนบุรี ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก การ
เดินทางรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในกาญจนบุรีนั้น มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ เช่น น้ าตกเอราวัณ น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น น้ าตกไทรโยคน้อย และน้ าตกไทรโยคใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร และ
ด่านเจดีย์สามองค์ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแม่
กลอง เมืองมลิกา และสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วัดถ้ าเสือ วัดถ้ าเขาน้อย วัดสุนันทวนาราม  

ด้วยเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่กว้างและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และหลายเส้นทาง ส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาของกลุ่มนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละที่อยู่ห่างไกลมีข้อจ ากัดในการเดินทางด้วยกรอบเวลา และขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต้องการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ตรงตามความสนใจของตนให้มากที่สุด นอกจากนั้นจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมายและมีเส้นทางที่ซับซ้อน บางแหล่งที่ตั้งห่างไกลกันมาก ท าให้นักท่องเที่ยวประสบปัญหาการวาง
แผนการเดินทาง เพราะนักท่องเที่ยวมีเวลาที่จ ากัด ขณะเดียวกันต้องการท่องเที่ยวหลายๆที่ ท าให้ต้องเลือก
เส้นทางในการเดินทางที่เหมาะสม คุ้มค่า และประหยัดเวลา เพ่ือจะท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และรู้สึกท่ีอยากจะมาเท่ียวอีกในครั้งต่อๆไป ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังแสดงในรูปที่ 1 

 

  

ภาพที่ 1 : สะพานข้ามแม่น้ าแควและน้ าตกไทรโยคน้อย (ททท. ส านักงานกาญจนบุรี, 2559) 
 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้เสนอระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคทางเมตะฮิวริสติกส์ที่เรียกว่าวิธีเชิงพันธุกรรมวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เทคนิคการ
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ค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความซับซ้อนและยากท่ีจะสร้างแบบจ าลองด้วยสมการคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นกระบวนการค้นหาที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจ าลองหรือลักษณะเฉพาะของข้อมูลแบบใดแบบหนึ่ง 
(Goldberg, D.E., 1989) โดยใช้หลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติจากการจ าลองแนวคิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีหรือมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมจะด ารงอยู่ได้ดีกว่าสิ่ งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการ ปรับปรุงค้นหาค าตอบในการแก้ปัญหา และสร้างความพึงพอใจของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว การที่นักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดเส้นทางสู่สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีเชิงพันธุกรรม
แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาค่าของค าตอบจนกระทั่งพบค าตอบที่ดีที่สุดได้ วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การน าไปใช้กับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและสร้างแบบจ าลองระบบแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมในการค้นหาเส้นทางเพ่ือได้แผนการท่องเที่ยวที่ตรง
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถน าวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้วางแผนการใช้
เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือลดเวลาในการเดินทาง เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวได้โดยขจัดเวลาที่ ไม่จ าเป็น
ออก ได้จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1. เพ่ือพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม 
2. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางที่เหมาะสมตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
อุปกรณ์และวธิกีารด าเนินงานวจิยั 

3.1 การวางแผนการท่องเที่ยว 
การวางแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหัวใจหลักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากกาญจนบุรีมีพ้ืนที่กว้างและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทการท่องเที่ยว   
เพ่ือเป็นการวางแผนที่ดีในการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว จากการวางแผนเรื่องการจัดเส้นทางท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือหาเส้นทางที่สั้นที่สุด และประหยักเวลา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดเส้นทาง
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอน
การวางแผนได้ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 การวางแผนจากเว็บไซต์ 
Google Map นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อทราบแหล่ง 

ท่องเที่ยวแล้วสามารถค้นหาระยะทางเพ่ือวางแผนการเดินทาง โดยสามารถค้นหาใน Google Maps คือ
บริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายเป็นบริการเกี่ยวกับแผนที่
ผ่านเว็บบราวเซอร์ของ Google เป็นบริการฟรีผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่าน
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คอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยสามารถใช้บริการแผนที่ของ Google Maps ดูต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว ค้นหา
เส้นทางที่ใกล้ที่สุด ค้นหาสถานที่ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง หรือสามารถค้นหาข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ 
ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ และต าแหน่งของธุรกิจ ส่วนประกอบที่ส าคัญที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ือใช้งานเป็นอย่างมาก คือแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนผิวโลก
ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 

Google Map API คือช่องทางการเชื่อมต่อช่องทางหนึ่ง ที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ  
API จากที่อ่ืน เป็นตัวกลางที่ท าให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน หรือเชื่อมการท างาน
เข้ากับระบบปฏิบัติการตัวอย่าง เช่น Twitter มีหลายเว็บที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ twitter ทั้งเป็นการอ่าน
ข้อมูลจาก twitter หรือ ส่งข้อมูลเข้า twitter เองก็ตาม ซึ่งล้วนอาศัยการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย 
API นั้นเอง และอีกหนึ่งตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือบริการของ Google อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถ
น าข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะน ามาใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือ
เว็บไซต์ห้างร้านต่างๆ เพ่ือเป็นอีกช่องทางที่ให้ลูกค้ารู้ว่าบริษัทฯ หรือห้างร้านนั้น  ทั้งนี้ Google API มี
ความสามารถที่น่าสนใจ  

 
3.1.2 สอบถามผู้รู้ 
กาญจนบุรี จังหวัดที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แล้วอากาศดี เที่ยวได้ทั้งปี ทุกฤดู กล่าวได้ว่า
กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ 
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ าแคว ซึ่งเป็นสถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาล าเนาไพร ถ้ าหรือน้ าตก จึงท าให้นักท่องเที่ยว
มากันอย่างต่อเนื่องจึงสอบถามนักท่องเที่ยวที่เคยมาหรือคนในพ้ืนที่สามารถแนะน าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ดี 

 
3.2 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 

  การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศ (ททท. ส านักงานกาญจนบุรี, 2559)  ท าให้สังคมดี
ขึ้น  โดยเอ้ือประโยชน์  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ  สร้างความเจริญให้กับชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวมีมาตรฐานสู่ระดับสากลท าให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว น าพาประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงขึ้น อีกท้ังเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการ
ท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศคู่ค้าส าคัญระดับภูมิภาค  ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าวท าให้จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง
แสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่2 : แสดงอันดับผู้มาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 3 : ภาพการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง 

ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรียังมีการวางแผนโครงการหลายโครงการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เช่น 
โครงการครั้งหนึ่งวานนั้นกาญจนบุรี กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายในกลุ่ม Silver Age สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ด้วยการน าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่ า และมูลค่าให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวพร้อมผูกเชื่อมโยงให้สัมผัสและเข้าถึงวิถีชุมชนท่องถิ่น, โครงการเมืองกาญจน์ งาน – เที่ยว ครบ 
เป็นการกระจายพ้ืนที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา กระจาย
การเดินทางของนักท่องเที่ยวและรายได้จากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สู่ช่วงวันธรรมดา 
กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท่องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ อันจะส่งผลดีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาด เป็นการกระจาย
พ้ืนที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานการตลาดและการประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสื่อมวลชน 
 

3.3 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระบบอัตโนมัติ 
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ในการพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมเพ่ือความ
พึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการศึกษาวิธี 
เชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นวิธีการค้นหาค าตอบที่เหมาะสมโดยใช้หลักการคัดเลือกแบบ
ธรรมชาติจากการจ าลองแนวคิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  มีลักษณะการท างานเลียนแบบกระบวนการ
วิวัฒนาการทางธรรมชาติ (L. A. Sadeh, 1965) ในแต่ละขั้นตอนได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาระบบแนะน า
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพ่ือความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว  
สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและเวลาที่จ ากัด เพ่ือ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการวิจัยครั้งนี้ไดค้้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1 หลักการและข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 

  วิธีเชิงพันธุกรรมมีลักษณะการท างานเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ โดยอิงหลักการ
คัดเลือกตามธรรมชาติของดาร์วิน(Darwin’s theory of natural selection) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ John Holland ในปี ค.ศ. 1975 และได้ใช้ชื่อว่า “วิธี
เชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm)” แต่วิธีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนักเพราะในขณะนั้น GA ยังคงเป็นแนวคิด
ที่ใหม่ แต่หลังจากที่ David Goldbergได้ตีพิมพ์หนังสือที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของ GA ตลอดจนวิธีการ
น าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นส่วนท าให้คนทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาที่อาศัยหลักการทางพันธุกรรม
มากยิ่งขึ้น จนกระท่ังในที่สุดGA จงึกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักวิจัยอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา 

กระบวนการของวิธีเชิงพันธุกรรม โดยเริ่มต้นจากการก าหนดปัญหาในรูปของยีนและโครโมโซม และ
การก าหนดฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในกระบวนการวิวัฒนาการชุด
ค าตอบ จากนั้นจะก าหนดชุดค าตอบชุดแรก (Initial Generation) ในรูปของโครโมโซมด้วยการสุ่ม และน าชุด
ค าตอบนั้นเข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วยตัวด าเนินการ (Operator) 
ได้แก่ การสืบพันธุ์ (Reproduction) การผสมยีน (Crossover) กับการกลายพันธุ์ (Mutation) และน าไป
ประเมินความเหมาะสมด้วยฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

3.3.1.1 ขั้นตอนการสร้างโครโมโซม 
เริ่มต้นโดยการสุ่มค่าค าตอบซึ่งเป็นค่าค าตอบที่อยู่ในขอบเขตของค าตอบ (Solution 

space) ขึ้นมาตามจ านวนของประชากรที่ก าหนดไว้แล้วท าการเข้ารหัส  (Encoding) ค่าค าตอบให้เป็น 
“โครโมโซม (Chromosome)” ซึ่งโครโมโซม แต่ละตัวจะประกอบไปด้วยยีนเรียงต่อกัน โดยรูปแบบการ
เข้ารหัสของโครโมโซมเป็นเลขฐานสอง (Binary bit string) และเรียกกลุ่มของ โครโมโซมเหล่านี้ว่า “ประชากร 
(Population)”รูปแบบโคร โมโซมแสดงดังรูปที่ 4 
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ภาพที ่4 : โครโมโซมแบบเลขฐานสอง 

 
3.3.1.2 ขั้นตอนกระบวนการทางพันธุกรรม  

กระบวนการทางพันธุกรรมนั้น ประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ การสลับสาย
พันธุ์(Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation)โดยการสลับสายพันธุ์นั้น จะท าการสุ่มโครโมโซม จาก
ประชากรมาสองโครโมโซม และท าการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างโครโมโซม ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนยีนใน
โครโมโซม ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
ภาพที่ 5 : แผนผังการท างานของ (GA L. A. Sadeh, 1965) 

ส าหรับวิธีการในการแลกเปลี่ยนยีนนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การสลับสายพันธุ์แบบจุดเดียว 
(One point crossover) ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มจุดที่จะท าการแลกเปลี่ยนยีน ดังแสดงในรูปที่ 5 ส่วนกระบวนการ
กลายพันธุ์นั้นจะสุ่มโครโมโซมมาหนึ่งค่า แล้วท าการสุ่มเปลี่ยนค่าของยีน ซึ่งจะท าให้เกิดโครโมโซมใหม่อีกหนึ่ง
โครโมโซม โดยการกลายพันธุ์ที่แสดงในรูปที่ 6 นั้นเป็นการกลายพันธุ์แบบจุดเดียว (One point mutation) 
และโครโมโซมใหม่ที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า “โครโมโซมลูก (Offspring)”  

 
3.3.1.3 ขั้นตอนการค านวณค่าความเหมาะสม 

การก าหนดฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function)  เป็นการก าหนดเกณฑ์การ 
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ประเมินความเหมาะสมของโครโมโซม ฟังก์ชันความเหมาะสมอยู่ในรูปแบบที่สามารถค านวณได้ด้วย
คอมพิวเตอร์ เช่น ฟังก์ชันเชิงเส้น หรือฟังก์ชันเมทริกส์ โดยใช้ข้อมูลจากโครโมโซม ได้แก่ ยีนและต าแหน่งของ
ยีนในโครโมโซม นอกจากนี้ฟังก์ชันความเหมาะสมยังสามารถรวมการค านวณข้อจ ากัด (Constraints) เช่น 
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จ าเป็น โดยค่าความเหมาะสมหาได้จากสมการที่ (1) 

 

 
 

3.3.1.4 ขั้นตอนการคัดเลือก 
กลไกการคัดเลือกของ GA นั้นจะพิจารณาจากค่าความเหมาะสมในการอยู่รอด ถ้า

โครโมโซมใดมีค่าความเหมาะสมในการอยู่รอดสูง โอกาสที่จะถูกเลือกให้เป็นประชากรในรุ่นถัดไป จะมีโอกาส
รอดสูงตามไปด้วย ในทางตรงข้าม ถ้าค่าความเหมาะสมในการอยู่รอดต่ ามาก โครโมโซมนั้นก็ไม่มีโอกาสอยู่
รอดเป็นประชากรในรุ่นถัดไป วิธีการในการคัดสรรโครโมโซมเพ่ือเป็นประชากรในรุ่นใหม่นั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น 
การคัดเลือกแบบแบ่งเป็นช่วง (Truncation selection) การคัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างทั่วถึง (Stochastic universal 
sampling) การคัดเลือกแบบแข่งขัน (Tournament selection) และการคัดเลือกด้วยวงล้อเสี่ยงทาย (Roulette 
wheel selection) เป็นต้น  

3.3.1.5 ขั้นตอนตรวจสอบเงื่อนไขการสิ้นสุดการท างาน 
เงื่อนไขในการสิ้นสุดการท างานนั้น GA จะสิ้นสุดการท างานก็ต่อเมื่อได้ด าเนินการ

จนครบตามจ านวนรุ่นของประชากร (Number of generation) ตามที่ผู้ใช้ก าหนด หรือผู้ใช้อาจจะก าหนดให้
สิ้นสุดการท างานเมื่อค่าค าตอบในหลาย ๆ รอบท่ีผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

3.4 การออกแบบระบบ 
  การออกแบบระบบ โดยน าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เป็นเทคนิคทาง
ปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนและยากที่จะสร้างแบบจ าลองด้วยสมการคณิตศาสตร์  เนื่องจากเป็นกระบวนการค้นหาที่ไม่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับแบบจ าลองหรือลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่มีจ านวนมากๆ ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เป็นวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบที่มีความซับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.4.1 การเตรียมและรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษา และรวบรวมแหล่งท้องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือพัฒนาระบบ

แนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวตาม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเส้นทางที่
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หลากหลาย เพ่ือเป็นไปตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกรอบเวลาที่

จ ากัด จึงได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

การเตรียมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ Google Maps ในการหาระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางที่สั้นที่สุด
จากแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพ่ือน ามาค านวณระยะทางและเวลาโดยรวมของการท่องเที่ยว 
แสดงตัวอย่างข้อมูลเวลาที่ใช้ (นาที) ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลเวลาการเดินทาง (นาที) 

 

  แหล่งท่องเที่ยวหรือโหนดแต่ละโหนดจะถูกจัดกลุ่มว่าอยู่ในเซตการท่องเที่ยวประเภทใด เช่น เชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ โดยที่โหนดหนึ่งๆ สามารถถูกจัดเข้าประเภทการท่องเที่ยวได้หลาย
ประเภทโดยใช้ฟัซซีเซต กล่าวคือค่าความเป็นสมาชิกของโหนดในแต่ละเซตประเภทการท่องเที่ยวจะมีค่าอยู่
ในช่วง 0 ถึง 1 ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการเที่ยว และค่าความสุขในการเที่ยวเพ่ือเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้
เอกภพสัมพัทธ์ของฟัซซีเซตได้มาโดยการส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว 
และประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 30 คน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามก าหนดค่าความเป็นสมาชิกของแต่
ละแหล่งท่องเที่ยวว่าอยู่ในการท่องเที่ยวประเภทใด ซึ่งแบบสอบถามได้ท าการวัดคุณภาพความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการหาค่ า Cronbach’s alpha 
(ครอนแบคอัลฟา) หรือค่า “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น” (coefficient of reliability) ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.8 โดย
ที่ผลรวมของค่าความเป็นสมาชิกของแต่ละประเภทการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวต้องเท่ากับ 1  ส่วน
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เวลาที่ใช้ในการเที่ยว กับค่าความสุข เช่น 60 นาที เท่ากับ 1 คะแนน จากนั้นน าค่าความเป็นสมาชิกที่ได้ 
หาค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป  
 

ตารางที่ 2 : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เวลา และค่าความสุขการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

หมำยเหตุ :  

 

 

 
3.4.2 การค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว 
  ขั้นตอนการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ซึ่ง

เป็นวิธีหนึ่งของเมตะฮิวริสติกส์ (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008) ที่นักวิจัยนิยมเป็นอย่างมาก เป็นวิธีที่
มีความยืดหยุ่นในการหาผลเฉลยของปัญหาการตัดสินใจใดๆ ที่มีความซับซ้อนและมีตัวแปรตัดสินใจจ านวน
มากได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ผลเฉลยที่ได้อาจไม่ใช่ผลเฉลยที่ให้ค่าเหมาะที่สุด หรื อไม่
สามารถรับประกันผลเฉลยที่ดีในทุกครั้งที่ท าการประมวลผลได้ แต่ผลเฉลยที่ได้เป็นที่ยอมรับ และค้นหาได้
ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม  

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

1 = เชิงวัฒนธรรม 4 = แหล่งช๊อปปิ้ง 

2 = เชิงนิเวศน ์ 5 = แหล่งส าหรับเด็ก 

3 = เชิงประวัติศาสตร์ 6 = อาหารและเครื่องดื่ม 
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ภาพที่ 6 : โครงสร้างทั่วไปของวิธีเชิงพันธุกรรมอย่างง่าย (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008) 

ขั้นตอนที่ 1  : ออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวที่สั้นที่สุดด้วย Google map
เพ่ือค านวณระยะทางในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมมา ได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริงของ
งานวิจัยนี้ 

ขั้นตอนที่ 2: การประมวลผลโดยใช้เครื่องมือโปรแกรมMATLAB การน าข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาหา
ระยะทางที่สั้นที่สุดทั้ง 20 แหล่ง ประมวลผลโดยโปรแกรมMATLAB ด้วยฟังก์ชันเชิงวิวัฒนาการผ่านการ
ทดสอบ เพ่ือให้ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามทฤษฎี Genetic Algorithm โดยพระบวน
การ Objective function วิธีการส าหรับประเมินค่าความเหมาะสม เพ่ือให้คะแนนส าหรับค าตอบต่างๆ ที่
เป็นไปได้ของปัญหาดังนั้นเมื่อโครโมโซม 1 ชุด จะประเมินคะแนนได้ดังแสดงกระบวนการพัฒนาต่อไปนี้ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3: การเปรียบเทียบผลการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว ในแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
อย่างไรเพ่ือได้ค่าท่ีคงท่ีและสามารถน าไปใช้ในการเลือกเส้นทางท่องเที่ยว 

1. เปรียบเทียบผลของระยะทางว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร แล้วค านวณออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
กลุ่มนักท่องเที่ยวจะเดินทางไป ตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวด้วยเวลาที่เหมาะสม  

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบถึงการเลือกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท เพ่ือวางแผนการ
เดินทาง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผล เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดขอลกลุ่มนักท่องเที่ยว 

3. แต่ละแหล่งท่องเที่ยวได้ก าหนดค่าความสุขไว้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามค่าความสุขที่ก าหนดในแต่ละสถานที่ ส่วนความพึงพอใจเกิดจากการสรุปแบบประเมินตามที่
นักท่องเที่ยวประเมินเพ่ือเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการไปเที่ยวแต่ละครั้ง 
 
ผลการวจิยั 

การวิจัยครั้งนี้ ได้น าวิธีเชิงพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาระบบ เป็นการค้นหาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามประเภทที่สนใจ โดยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทดลองใช้จ านวน 50 คน  ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและ
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ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบและวัดความพึงพอใจว่าผลลัพธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ตรงกับความสนใจ
มากน้อยแค่ไหน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ให้คะแนน 1 ถึง 5 
ซึ่งหมายถึงตรงกับความสนใจน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดตามล าดับ พร้อมทั้งได้ท าการวัด
คุณภาพความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการหาค่า 
Cronbach’s alpha (ครอนแบคอัลฟา) หรือค่า “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น” (coefficient of reliability) 
ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.8 ซึ่งผลการทดลองพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรม ก าหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกนั้นได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และได้ผลการทดลองที่ดีขึ้นตามล าดับ ดังภาพ
แสดงผลการทดลองต่อไปนี้ 

 

 
 
 

 

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดลองที่ใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยว เส้นทางที่ระบบแนะน า 

(สถานท่ีท่องเที่ยว) 
ค่าความสุข 

1 2 3 4 5 6 

ผู้สูงอาย ุ
0.4 0 0.2 0 0.4 0 20 1 3 18 4.15 
0.2 0 0.4 0 0 0.4 10 1 16 17 3.95 

หนุ่ม-สาว 
0 0.2 0 0.4 0 0.4 8 15 17 16 2.56 
0 0.4 0 0.2 0 0.4 5 15 17 8 3.60 

ครอบครัว 
0 0.2 0 0 0.4 0.4 13 16 15 17 4.00 
0 0.2 0 0.4 0.4 0 11 19 1 13 5.00 

วัยท างาน 
0.4 0 0 0.2 0 0.4 18 17 16 2 3.80 
0 0.2 0 0.4 0 0.4 16 17 15 8 4.00 

        ภาพที่ 7 : แสดงผลการทดลอง โดยใช้ GA 

และจุดคือ ค่าคะแนนของแต่ละสมาชิกในโปรแกรมท่องเที่ยวนั้นๆ ยิ่งลบยิ่งด ี
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ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ใช้แต่ละกลุ่มพบว่า มีความชื่นชอบและพอใจต่อประเภทการท่องเที่ยวที่

ต่างกัน จึงได้น าระบบแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือประมวลผลแต่ละประเภท แต่ละสถานที่ ซ่ึงตอบโจทย์และ

อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก่อน-หลัง ในแต่ละประเภท

ท่องเที่ยว หรือตามความชอบของกลุ่มนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประมาณเวลาในการใช้เวลาแต่ละสถานที่ เพ่ือ

บริหารจัดการเวลาการท่องเที่ยวของแต่ละวันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นตนต่าง

ต่างจังหวัด และชาวต่างประเทศ จึงท าให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการเที่ยวแต่ละครั้ง 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
จากการทดสอบในการพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิง

พันธุกรรมเพ่ือความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้น พบว่าระบบดังกล่าวจะสามารถอ านวยความสะดวก 
ให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องการวางแผนการเลือกเส้นทางตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างทั่วถึง และคุ้มค่าใน
เวลาที่จ ากัดกับระยะทางที่สั้นที่สุด และนอกจากนี้วิธีการที่น าเสนอยังสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกด้วย  
 การพัฒนาระบบดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในด้านเวลาเปิด-ปิดสถานที่ท่องเที่ยว และสภาพการจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆ  หากมีการน าไปพัฒนาต่อควรศึกษาช่วงเวลาในการเดินทาง เวลาเปิด-ปิด ช่วงเทศกาล ช่วงเช้า 
ช่วงบ่าย สภาพจราจร  ในแต่ละเส้นทางเพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถวางแผนการเดินทางเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างก้าว

กระโดด และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว ท าให้พฤติกรรมการช าระเงินของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป โดยผู้ประกอบการต่างน าเสนอช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้
ได้มากที่สุด จึงส่งผลให้ธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่อย่างการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Wallet) ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมี
การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มคนเจน
เนเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจประเภทนี้ โดยการวิจัย
ครั้งนี้ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of 
acceptance and use of technology หรือ UTAUT) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The theory of planned 
behavior) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait theory) และแนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น (The concept of 
generation) โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการเพ่ิมปัจจัยด้านคุณลักษณะอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) และความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for interaction) เพ่ือ
ท าให้สามารถศึกษาถึงความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ด้านเจนเนอเรชั่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มคนเจนเนเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่ม
คนเจนเนอเรชั่นวาย 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 19-
53 ปี หรือเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 404 คน แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติด้วยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) 
และวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยมีตัวแปรหุ่น (Dummy variable)  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  (Intention and 
behavior of usage) อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของ
ผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Attitude toward use) และความ
วิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) แต่ในส่วนของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
(Performance expectancy) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง (Perceived behavioral control) และความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for 
interaction)นั้น ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% นอกจากนี้ยังพบว่าความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีของเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างกันจริง  

นักการตลาดและผูประกอบการธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สามารถน าผลของ
งานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธ์การท าการตลาดได้อยางมีประสิทธิภาพกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หลัก นั่นคือกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย  
 
ค าส าคัญ: กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์, กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ABSTRACT 

Nowadays, the numbers of mobile phone internet user in Thailand are 
dramatically increased. Technological advances are changing consumers' payments behavior. 
One of them is new payment method such as Electronic Wallet (e-Wallet) which becoming 
more popular. Therefore, this financial transaction is likely to grow in the future. This study 
was conducted to further study the factors of intention and behavior of Electronic Wallet (E-
Wallet) usage of Generation X and Generation Y, since they are the primary target group of 
this industry. 

In this study, the conceptual framework had been developed from the Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), The theory of planned behavior, Trait 
Theory and The concept of Generation which 2 trait factors had been added; Technology 
anxiety, Need for interaction, in order to study intention and behavior of Electronic Wallet (E-
Wallet) usage. Furthermore, this study also analyzed the users separately based on their 
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generation. The users were separated into two groups; Generation X and Generation Y, and all 
of these sample groups were analyzed. 

This is a quantitative study with sample group of responders ranging between 19 
- 53 year of age or Generation X and Y. The statistical tools used to analyze the data are 
multiple regression analysis and multiple regression analysis with dummy variables. The result 
of this study was concluded from the analysis of data gathered from sample groups of 404 
respondents by offline and online questionnaires. It showed that the 3 factors which are; effort 
expectancy, attitude toward use and technology anxiety have an effect on intention and 
behavior of electronic wallet (e-Wallet) usage. 

However, the factor of performance expectancy, subjective norm, perceived 
behavioral control and need for interaction had negative effect on intention and behavior of 
usage. In addition, the result also concluded that intention and behavior of usage of different 
generation has different effect on intention and behavior of usage.  

 In conclusion, Marketers and Entrepreneurs can implement the result of this 
research to plan marketing strategies more effectively to their primary target consumer. 
 
Keywords: Generation X, Generation Y, Electronic Wallet (E-Wallet) 
 
บทน า 

ปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศไทยต่างน าเสนอช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงส่งผลให้ธุรกรรมการเงินผ่าน  “e-Wallet”  หรือกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้บริโภคมีการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับการช าระเงินออนไลน์วิธีอ่ืนๆ (ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,2559)  และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต 

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) คือ มูลค่าของเงินที่ถูกบันทึกอยู่ในรูปของสื่อการช าระเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายช าระด้วยเงินสด ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายต่าง
แข่งขันกันเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ e-Wallet ของตน ทั้งนี้ก็เพราะว่า สัดส่วนของคนไทยที่ใช้ e-
Wallet เพ่ือการช าระเงินนั้นยังคงมีน้อย ดังนั้นหากผู้ประกอบการใดสามารถท าให้มีผู้ใช้         e-Wallet ของ
ตนเองเป็นจ านวนมากก่อนคู่แข่งรายอ่ืน ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรม e-
Wallet มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต เนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ก าลัง     พลักดันโครงการ 
National e-Payment และหากมองในแง่ของผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจประเภทนี้ นั่นคือ
กลุ่ม GenerationX และGenerationY (Van den Bergh and J Behrer, 2011) ทั้งนี้แล้ว การแยกศึกษาใน
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รายเจนเนอเรชั่น ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากหากองค์กรสามารถวางกลยุทธ์การท าการตลาดให้สอดคล้อง
กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จะท าให้การตลาดมีประสิทธิภาพ มีโอกาสจะประสบความส าเร็จมากขึ้นในตลาด
(Christopher Vollmer and Geoffrey Precourt, 2008)  

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคลและปัจจัยด้านการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ตามแบบแผน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้
งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Wallet) ของผู้บริโภค GenerationX และ GenerationY  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Wallet) ของผู้บริ โภค  GenerationX และ 
GenerationY เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการท าการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ส าหรับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ในไทย 
รวมถึงการน าไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอ่ืนๆในอนาคต  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
กรอบทฤษฎีงานวิจัย (Theoretical Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
จากกรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์(e-Wallet) ของผู้บริโภค GenerationX และ GenerationY สามารถสรุปเป็นสมมติฐาน
งานวิจัยได้ดังนี้ 

Performance Expectancy 

Effort Expectancy 

Subjective Norm 

Perceived Behavioral Control 

Technology anxiety 
 

 Need for Interaction 
 

Attitude toward Use 

H1+ 

Generation 

Intention and Behavior 
of usage 
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H1: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม
การใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก 

H2: ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก 

H3: ทัศนคติของผู้ ใช้  (Attitude toward use) ส่งผลต่อความตั้ งใจและพฤติกรรมการใช้งาน 
(Intention and Behavior of usage) ในทางบวก 

H4: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน 
(Intention and Behavior of usage) ในทางบวก 

H5: การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived Behavioral Control) ส่งผลต่อความ
ตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก 

H6: ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม
การใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางลบ 

H7: ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ของผู้ที่มีเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ที่ต่างกัน 

H8: ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for Interaction) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางลบ 

H9: ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for Interaction) ของผู้ที่มี            
เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of 
usage) ที่ต่างกัน 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน e-wallet ทั้งในรูปแบบ 
Card-based และ Network-based จากผู้ให้บริการประเภท ค ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ ผู้ที่เคยใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ให้บริการประเภท 
ค ในการช าระค่าสินค้าหรือบริการในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ณ จุดขาย อาศัยใน
จังหวัดกรุงเทพ โดยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-53 ปี ในปีปัจจุบัน  

เพ่ือให้ได้มาซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane ในการค านวณปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 โดยจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา จึง
ค านวณได้ตามสูตร และพบว่างานวิจัยนี้ควรจะมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 ตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม

คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Wallet) โดยเป็นแบบสอบถามที่ ให้ เลือกค าตอบ (Multiple choices) ส่วนที่  2 และ  ส่วนที่  3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความตั้งใจในการใช้งาน โดยวัดทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค าถาม
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ (Likert Scale)  
สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปร และรวมกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กัน ขั้นตอนที่ 2 ท าการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson Correlation) ขั้นตอน
ที3่ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regressions) และขั้นตอนที่4 วิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) โดยใชตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เพ่ือทดสอบความเป็น
ตัวแปรก ากับ (Moderating Variable) ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามได้ทั้ งหมด 404 ชุด แบ่งเป็บแบบสอบถามออนไลน์  214 ชุด และ
แบบสอบถามออฟไลน์ 190 ชุด มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ของผูตอบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.2% 
รองลงมาเป็นเพศชาย 43.6% และมีเพศทางเลือก 2.2% และมีข้อมูลด้านอื่นๆ ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอายุระหว่าง 19-36  ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มคน               
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 64.1% รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 37-53 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มคนเจน
เนอเรชั่นวาย 35.9%  

ผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้นส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน  / นักศึกษา 39.9% รองลงมามีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน 20.5% มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 19.6% มีอาชีพเป็นข้าราชการ 8.9% รองลงมามี
อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8.7% มีอาชีพแม่บ้าน 1.0% และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 1.5%  
การวิเคราะห์ขอมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 404 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้งานอยู่ที่สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง จ านวน 
114 คน คิดเป็น 28.2% ซึ่งถือได้ว่ามีความถี่ในการใช้งานในระดับ  ปานกลาง รองลงมามีความถี่ในการใช้งาน
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อยู่ที่เดือนละ 1 – 3 ครั้ง จ านวน 111 คน คิดเป็น 27.5% ล าดับถัดมามีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 89 คน คิดเป็น 22.0% และจากข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพ่ือซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออฟไลน์ จ านวน 292 คน คิดเป็น 
72.3% และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 112 คน คิดเป็น 27.7%  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งาน พบว่าแบรนด์ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยใช้งานมากที่สุด คือ Rabbit Line Pay มีความถี่สูงถึง 271 รองลงมาคือ TrueMoney Wallet มี
ความถี่ 208 แบรนด์ที่เป็นที่นิยมในล าดับถัดมา คือ mPay (AIS) มีความถ่ี 50 Airpay มีความถ่ี 38 Samsung 
Pay มีความถ่ี 14 และแบรนด์อื่นๆ มีความถ่ี 18 โดยแบรนด์อื่นๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมตอบมากที่สุด คือ 
Paypal และรองลงมาคือ แบรนด์ Bluepay โดยประเภทของสินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ e-
Wallet ในการช าระเงินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีความถี่  261 รองลงมา
คือสินค้าเพ่ือความบันเทิง มีความถี่ 169 ตามด้วยสินค้าด้านการคมนาคม มีความถี่ 168 สินค้าสาธารณูปโภค 
มีความถ่ี 115 สินค้าแฟชั่น     มีความถ่ี 76 และสินค้าประเภทอ่ืนๆ มีความถ่ี 6 ตามล าดับ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple regressions) เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)  

Adjusted R 
Square 

ตัวแปรต้น B t Sig. 

0.602 ความคาดหวังด้านความพยายามผู้ใช้งาน  0.288 6.573 0.000 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  -0.037 -1.031 0.303 
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  -0.037 -1.050 0.295 

ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี -0.176 -4.760 0.000 
ความต้องการการมีปฏสิัมพันธ์  0.069 1.926 0.055 

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน  0.530 11.873 0.000 

จากการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 พบว่าค่า Adjusted R Square ของความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้
งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งเป็นตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 0.602 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัย 3 
ปัจจัย ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ความวิตกกังวลในการ
ใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Attitude toward use)   
สามารถอธิบายการแปรผันของปัจจัยความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  (Intention and behavior of 
usage) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ได้ 60.2% ในส่วนของอีก 39.8% ที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของ
ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้น  

โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือน าไปใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ได้ ดังนี้ 
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ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน = (0.010)  + 0.288 (ความคาดหวังด้านความพยายามของ
ผู้ใช้งาน) - 0.176 (ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี) + 0.530 (ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน) 

จากความสัมพันธ์ข้างต้น หมายความว่า ถ้าทุกปัจจัยเพิ่มข้ึนอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน จะเพ่ิมสูงขึ้น 0.652 หน่วย โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน มากท่ีสุดคือ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้งาน รองลงมา คือ ความคาดหวังด้าน
ความพยายามของผู้ใช้งานระบบ และตามด้วยความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) โดยใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) 
เพื่อทดสอบความเป็นตัวแปรก ากับ (Moderating Variable) ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพล   ต่อความ
ตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระท่ีจะน ามาใช้คูณกับตัวแปรหุ่น มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี และความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ โดยตัวแปรหุ่นแทนเจนเนอเรชั่น ที่เป็นตัวแปรก ากับ โดย
ก าหนดให้ 0 แทนผู้ที่มีช่วงอายุในเจนเนอเรชั่นวาย และ 1 แทนผู้มชี่วงอายุในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  

เนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นนี้ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จ านวน 145 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง
เจนเนอเรชั่นวายจ านวน 259 คน ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ผู้วิจัยจึงได้ท าการถ่วงน้ าหนักของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Weighted case) เพ่ือให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์แล้วน าข้อมูลไป
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ(Multiple regressions) ซึ่งจะแสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรหุ่น เพ่ือทดสอบความเปนตัวแปร
กํากับ ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  

Adjusted 
R Square 

ตัวแปรต้น B t Sig. 

0.609 (Constant) 0.018 0.551 0.582 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  0.046 0.965 0.335 
ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ 0.287 6.527 0.000 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  -0.041 -1.142 0.254 
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  -0.021 -0.610 0.542 

ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี -0.090 -1.755 0.008 
ความต้องการการมีปฏสิัมพันธ์  0.031 0.745 0.457 
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน  0.539 12.115 0.000 

ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีx  เจนเนอเรช่ัน -0.193 -2.734 0.007 
ความต้องการการมีปฏสิัมพันธ์ x  เจนเนอเรช่ัน 0.163 2.067 0.065 

 
พบว่าค่า Adjusted R Square ของความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งเป็นตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 

0.609 ซึ่งมีค่ามากข้ึนกว่าโมเดลก่อนหน้าที่ยังไม่มีตัวแปรก ากับ (Moderating Variable)  แสดงให้เห็นว่าการที่
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มีตัวแปรก ากับนั่นคือเจนเนอเรชั่น ท าให้สามารถอธิบายอธิบายการแปรผันของความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งาน ได้ดีมากข้ึนกว่าเดิม โดยพบว่ามีปัจจัย 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานอย่างมี
นัยส าคัญ ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Attitude toward use)   
โดยสามารถอธิบายการแปรผันของปัจจัยความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานได้ 60.9% และในส่วนของอีก 
39.1% ที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้น  

ค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ สามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้น
เพ่ือน าไปใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ได้
ดังนี้ โดยก าหนดให้  เจนเนอเรชั่นวาย = 0  และ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ = 1 

พฤติกรรมความตั้งใจใช้งาน = (0.018) + 0.287 (ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ)    
+ 0.539 (ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้งาน) - 0.090 (ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลย)ี -  0.193 (ความ
วิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี) (เจนเนอเรชั่น) 

โดยจากความสัมพันธ์ข้างต้นมีความหมาย ดังนี้ ในส่วนของเจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง หากทุกปัจจัย
เพ่ิมข้ึนอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) จะเพ่ิม
สูงขึ้น 0.754 หน่วย และในส่วนของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ หากทุกปัจจัยเพ่ิมขึ้นอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) จะเพ่ิมสูงขึ้น 0.561 หน่วย  

ซึ่ งสามารถสรุปได้ว่าความวิตกกังวลในการใช้ เทคโนโลยี  (Technology anxiety) ของผู้ที่มี                    
เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  (Intention and behavior of 
usage) ที่ต่างกันจริง โดยกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มคน                   
เจนเนอเรชั่นวาย จึงท าให้มีแนวโน้มเกิดความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  (Intention and behavior of 
usage)  น้อยกว่ากลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยส าคัญ 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่พบว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพในการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Wallet) ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schaper L. K. และ Pervan G. P. (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศออสเตรเลีย โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี 

จากผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ส่งผล
ทางบวกต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน  (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ AbuShanab E. และ Pearson J. M. (2007) ที่ศึกษาการยอมรับการใช้งานธนาคารออนไลน์ 
(Internet banking) ในประเทศจอร์แดน โดยพบว่าปัจจัยด้านความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งาน
ระบบส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานอย่างมีนัยส าคัญ 
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จากผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของผู้ใช้ (Attitude toward use) ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang, Y. S. และ
คณะ (2006) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
service) โดยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งาน ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานอย่างมีนัยส าคัญ 

จากผลการวิจัยพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shin, D. H. 
(2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile Wallet) โดยผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี 

จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang, S.และ
คณะ (2012) ที่ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้งานการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) 
ในประเทศจีน โดยพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมตนเอง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี 

จากผลการวิจัยพบว่าความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ส่งผลทางลบต่อ
ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมอ่ืนๆ  เช่น งานวิจัยของ Chen, K. Y. และ Chang, M. L. (2013)  

จากผลการวิจัยพบว่าความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for interaction) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานและทฤษฎี
คุณลักษณะ (Trait Theory) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lassar W. M., Manolis C., และ Lassar S. S. 
(2005) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล (Personal characteristics) กับการ
ยอมรับการใช้งานธนาคารออนไลน์ (Online Banking) โดยพบว่าปัจจัยด้านความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านวิชาการ (Academic Contribution)  
งานวิจัยที่จะศึกษาเพ่ิมเติมอาจพิจารณาน าปัจจัยตัวแปรก ากับ (Moderator) ด้านอ่ืนๆ เช่น เพศ         

มาพิจารณาเพิ่มเติม เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น  
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อาจยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่แน่ชัดได้ 

ดังนั้นสามารถท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือน ามาสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม  
ในการศึกษาครั้งถัดไปสามารถศึกษากลุ่มตัวอย่างในเจเนเรชั่นอ่ืนๆ เช่น กลุ่มคนเจนเนอเรชั่น                 

มิลเลเนี่ยล หรือเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งานกระป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
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ในการศึกษาครั้งถัดไปสามารถศึกษาครอบคลุมถึงผู้ให้บริการประเภทบัญชี ก และบัญชี ข และบัญชี 
ค ประเภทสถาบันการเงิน เพ่ือท าให้การศึกษานั้น มีความครบถ้วนทุกประเภทของการให้บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น  

ด้านการบริหาร (Managerial Contribution) 
สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพ่ือให้ตรงตาม

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มคน                
เจนเนอเรชั่นวาย โดยภาคธุรกิจควรด าเนินกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านทัศนคติในการใช้งาน 
กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการ e-Wallet และผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจ e-Wallet ควรใช้เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย คือ การสร้างการรับรู้ (Perception) ที่ดีให้เกิดขึน้กับผู้ใช้งาน โดยท าได้ผ่านการโฆษณาถึงประโยชน์
ในการใช้งาน เช่น การสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ด้านความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องพกพาเงินสด เป็นต้น 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 
กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการ e-Wallet ควรใช้ คือ การเพ่ิมความง่ายและความสะดวกสบายในการใช้งาน 

เช่น การสแกนลายนิ้วมือเพ่ือยืนยันตัวตน เป็นต้น รวมไปถึงควรมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
สามารถดาวโหลดได้ทุกระบบ ทั้ง Android และ ios มาใช้งาน และเรียนรู้วิธีการใช้งานได้รวดเร็ว และที่ส าคัญ
คือการวาง     กลยุทธ์ไม่ได้เป็นเพียงแอพพลิเคชั่นทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค ด้วยการรองรับการจ่ายเงินในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกความต้องการ อ านวยความสะดวกให้
ผู้บริโภคสามารถใช้จ่ายผ่าน e-Wallet กับสินค้าหลากหลายประเภท และหลากหลายร้านค้า  เพ่ือท าให้  
ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการใช้บริการมากขึ้น 

ด้านความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการ e-Wallet ควรใช้ คือการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบต้องท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงมีหน้าจอแสดงผลที่เข้าใจง่าย และมีคู่มือ
การใช้งานเริ่มต้น ทั้งนี้ควรดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาทดลองใช้บริการ e-Wallet ค่ายตนเอง ผ่านการท า
การตลาดอย่างครอบคลุม โดยนอกจากจะท า โปรโมชั่นน าเสนอสิทธิพิเศษแล้ว ยังต้องมี Marketing 
Campaign อ่ืนๆที่ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายหันมาทดลองใช้งานด้วย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยแบบ

ผสานวิธี ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรของการของการวิจัยครั้งนี้

คือ ผู้บริโภค ที่ใช้ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” จ านวนทั้งสิ้น 6 คน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ ผู้บริโภคที่ใช้ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 

400 คน ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการให้

ข่าวและประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้าน

คุณประโยชน์ ด้านคุณค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ 

“Huawei” ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารและข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน

พฤติกรรมหลังการซื้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ซึ่งประกอบด้วย การ

ตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1) ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริม

การขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  “สมาร์ทโฟน 

ยี่ห้อ Huawei ”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผู้ใช้  

มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 โดยใช้สมการถดถอยแบบ Multiple Linear Regression  

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study 1) The influence of integrated marketing 

communication affecting the buying decision process of Huawei smartphones 2) The influence 

brand image affecting the buying decision process of Huawei smartphones’ consumers in Bangkok 

metropolitan area. This study was employed mixed methods research of qualitative and 

quantitative research. The sample was six customers for  qualitative research and four-hundred 

customers for quantitative research. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect 

data. Percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance and Multiple 

Regression Analysis were the statistical methods to analyze data.  
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The overall integrated marketing communication in terms of advertising, publicity and 

public relations were at a high level. The overall brand image in term of attributes, benefits, and 

value were at a high level. The overall buying decision processes of Huawei smartphones’ 

consumers in Bangkok metropolitan area in terms of information search, evaluation of alternatives, 

purchase decisions, and post purchase behavior were at a high level. In addition, problem 

recognition was at the highest level. The results of the hypothesis testing can be concluded as 

follows: customers of different genders, ages, educational levels, occupation, and average income 

per month had a different effected on the buying decision processes of Huawei smartphones in 

Bangkok metropolitan area in term of problem recognition, information search, evaluation of 

alternative, purchasing decisions, and post-purchase behavior at a statistically significant level of 

0.05. 

1) The integrated marketing communication in terms of advertising, personal selling, sale 

promotion, publicity public relations, and direct marketing affected to consumers’ buying decision 

process of Huawei smartphone in Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 

0.05. 

2) The brand image in term of attributes, benefits, and value, culture, personality, and 

user affected to consumers’ buying decision process of Huawei smartphone in Bangkok 

metropolitan at a statistically significant level of 0.05 

Using multiple linear regression as follow     

 

Keyword: integrated marketing communication, brand image, buying decision process 
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บทน า 

 “สมาร์ทโฟน” กลายเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อวิถีชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในปัจจุบัน

อย่างปฏิเสธไม่ได้ และยังพบว่าเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อผู้ผลิตจากจีนที่จ าหน่ายในท้องตลาด นับว่ามีจ านวนยี่ห้อมาก

ที่สุด เนื่องจากปัจจุบัน จีนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน อย่างมาก และส่งสมาร์ทโฟน 

ออกจ าหน่ายไปทั่วโลก ได้แก่ ยี่ห้อ HUAWEI  OPPO VIVO XIAOMI เป็นต้น  นับจากปี 2017  (IC-Insights, 

2017) “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI”  กลายเป็นยี่ห้อที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด และมีความโดดเด่นอย่างมาก

ในบรรดายี่ห้อสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ผลิตจากจีน โดยนับตั้งแต่ที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาสมาร์ทโฟน 

ร่วมกับ Google ภายใต้ Concept Google Nexus ในปี 2015 (GSM-Arena, 2015) ที่ผ่านมา โดยถัดมาในปี 

2016 ได้ออกจ าหน่ายอีกหลายรุ่นอาทิ รุ่น P8, P8 Plus , P9 Plus โดยได้ร่วมมือกับ Leica ผู้น ากล้องถ่ายภาพ

จากเยอรมัน ในการน าเทคโนโลยีการถ่ายภาพมาใช้ 

จากการแถลงผลประกอบการในประเทศไทย เมื่อธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ 

HUAWEI”  มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด ในด้านรายได้เติบโตขึ้น 400% คิดเป็นจ านวนเครื่องสมาร์ทโฟนรว

มทุกรุ่น ที่จ าหน่ายได้ เติบโต 720% ส่วนแบ่งการตลาดเติบโต 1.2% เป็น 10.7% (Brand-Inside-Asia, 2017) ซ่ึง

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว มิอาจสรุปได้ว่ามาจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียว เนื่องจากพบว่า มีสมาร์ท

โฟนอีกหลายยี่ห้อที่มีจุดเด่นด้านการออกแบบ , คุณสมบัติด้านการถ่ายภาพ หรือประสิทธิภาพการประมวลผล 

เทียบได้กับสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei เช่น ยี่ห้อ One Plus  (Kishalaya, 2017) จากประเทศจีน หรือ ยี่ห้อ LG  

(Andrew, 2017) จากประเทศเกาหลี  ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติไม่มากนัก แต่ยังไม่สามารถเทียบ

ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดขึ้นของ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI”  แม้ว่าจะมียี่ห้อสมาร์ทโฟนมีอีกหลายๆยี่ห้อที่มี

คุณสมบัติ และวางต าแหน่งทางการตลาดไว้ใกล้เคียงกัน จึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า

ถึงปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, pp. 440-447) และ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Kotler, 2003, pp. 418-419) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, pp. 

178-182) “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ หัวเหว่ย”  ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อนักการตลาดใน

การก าหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะสามาร์ทโฟนตราสินค้าที่มาจากจีน ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า

ในตลาด ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาทราบถึงผลการวิจัย และน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาแก่ องค์กร ผู้

ที่มีความสนใจ หรือนักการการตลาดที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ และ

บริการที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน

ยี่ห้อ หัวเหว่ย” ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า  ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ หัวเหว่ย 

” ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  

  เลือกชนิดการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา ซึ่งคัดเลือกผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ยี่ห้อ Huawei จาก กลุ่มผู้ใช้ที่มาจาก Facebook Fanpage ได้แก่  Huawei Mate 10 Pro Thailand Club, 

Huawei Mate-Series Thailand (Mate 9, Mate 10) Huawei nova 2i Thailand Club และ Huawei GR5 

2017 Thailand Club ที่ ส าหรับงานวิจัยนี้ จ านวนทั้งสิ้น 6 คน คละเพศ ชาย และหญิง (ขจรศักด์, 2560, pp. 50-

51) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1.1. การหาผู้เข้าร่วมวิจัย (ขจรศักด์, 2560, p. 78) โดยเลือกใช้พลวิจัยที่เป็นปกติ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ใช้ 

“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei” ซ่ึง อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดเพศ และมีระยะเวลาการใช้งานสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei 

รุ่นใดก็ได้ มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป  

 1.2. การใช้แบบสัมภาษณ์ และการตั้งค าถาม ผู้วิจัยเลือกใช้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (สุภางค์

, 2561, pp. 76-78) เลือกเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้การตั้งค าถามแบบปลายเปิด กึ่งมีโครงสร้าง Semi-

Structure Questionnaire โดยน ากรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้น ามาประยุกต์ในการตั้งค าถามแบบ

ปลายเปิด (Open-End)  

 1.3. การรวมรวมข้อมูล (ขจรศักด์, 2560, pp. 93-119) การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

รวบรวมข้อมูล โดย (1) การสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปเป็นผู้สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปเป็น

สมาชิกของ facebook fanpage Huawei Mate 10 Pro Thailand Club, Huawei Mate-Series Thailand 

(Mate 9, Mate 10) Huawei nova 2i Thailand Club และ Huawei GR5 2017 Thailand Club เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในประสบการณ์ของพลวิจัยที่ถูกสังเกต  (2) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

โดยด าเนินบทสนทนาระหว่างนักวิจัย และพลวิจัย เพ่ือเข้าถึงความรู้ ความคิด ควารู้สึก ความสนใจ หรือค่านิยมของ

พลวิจัย ได้อย่างลึกซ้ึง (3) การถักถามซักไซร้ไล่เรียง (Probe)  (4) ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง (5) ใช้แบบบันทึกการ

สัมภาษณ์ (ขจรศักด์, 2560, p. 109) 
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 1.4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (สุภางค์, 2561) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือการเลือกหาจุดที่น่าสนใจ อันจะ

ท าให้เข้าใจง่าย 2) มีการสรุปย่อปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล   

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากร (ผู้บริโภค) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง ที่อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei อยู่ในปัจจุบัน ทุกรุ่น เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี

พฤติกรรมการใช้งานจริง  และมีความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มาจากผู้บริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และก าลังใช้สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei รุ่นที่ออกจ าหน่ายตั้งแต่ปี 2016 (Siamphone, 2018)  ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร  ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดย

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา, 2546, pp. 24-27)  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่

ซึ่งมีความหลากหลายตามของลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ สถาน

บันเทิง โดยคัดเลือกเขตที่มีประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต จาก 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามที่

ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ให้ครบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด (กัลยา, 2546, pp. 18 - 19) 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 

ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ โดยทั้ง 5 ค าถาม เป็นลักษณะค าถามปลายปิด 

(Close-ended Question) แบบที่มีให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous choices) และแบบที่มีให้เลือกหลาย

ค าตอบ (Multiple choices) จ านวน 5 ข้อ 
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 แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  

ด้านการโฆษณา  ด้านการขายโดยพนักงาน  ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์  ด้าน

การตลาดทางตรง จ านวน 25 ข้อ 

 แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 รูปแบบค าถามการจัดล าดับทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า

ของ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei” ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผู้ใช้  จ านวน 23 ข้อ 

 แบบสอบถาม ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei”  

ใช้รูปแบบค าถามการจัดล าดับความคิดเห็นที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei โดยใช้ 

Likert Scale เป็นการให้สเกลค าตอบ ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมิน

ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ  จ านวน 17 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น แนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม    

2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิด ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ตรา

สินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. น าแบบสอบถามไปที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 40 ชุด เพ่ือทดสอบหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม และท าการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่สมบูรณ์ 

4. น าแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดค าถาม โดยใช้ สัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha Coefficient โดย ใช้ วิ ธี สั มประสิทธิ์ แอลฟ่า  (α - Coefficient) สู ตรของครอนบาค 

(Cronbach) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของชุดค าถาม ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุดค าถาม โดยมี

ค่าระหว่าง 0 < α < 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากที่สุด แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ค่า α ที่

ยอมรับได้ที่ 0.70 (กัลยา, 2546, pp. 25-26) โดยจากผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ได้ผลดังนี้ 

การสื่อสารดลาดแบบบูรณาการของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “Huawei”  0.721 
ด้านการโฆษณา        0.858 
ด้านการขายโดยพนักงาน       0.912 
ด้านการส่งเสริมการขาย       0.772 
ด้านการให้ข่าว และประชาสัมพันธ์      0.747 
ด้านการตลาดทางตรง       0.913 
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “Huawei”    0.853 
ด้านคุณสมบัติ        0.820 
ด้านคุณประโยชน์        0.848 
ด้านคุณค่า         0.675 
ด้านวัฒนธรรม        0.955 
ด้านบุคลิกภาพ        0.912 
ด้านผู้ใช้         0.912 
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “หัวเหว่ย”    0.727 
การตระหนักถึงความต้องการ       0.862 
การเสาะแสวงหาข่าวสาร และข้อมูล      0.745 
การประเมินทางเลือก        0.871 
การตัดสินใจซื้อ        0.706 
พฤติกรรมหลังการซื้อ        0.647 
 

5. ระบุหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ตามสมมติฐาน 

 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

รายงานการศึกษาวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสื่อ

ต่างๆ 

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การสื่อสารการตลาดการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการโฆษณา พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้สื่อโฆษณา ของ

“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei”  ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ประเภท Facebook และ Youtube มากกว่าสื่อโฆษณา

ทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทดสอบ และสาธิตการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การทดสอบการ

ถ่ายภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพของ“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei”   ด้านการขายโดยพนักงานขาย  พบว่า การ
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สาธิต และการแสดงการใช้งานที่ เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน ณ จุดขาย ด้านการให้ข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์ พบว่าข่าวรเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของ ผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  และ ก าหนดการ

ออกจ าหน่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ จากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ จะท าการค้นหาข้อมูล

ผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจากช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น เวบไซต์ Facebook และ Youtube น ามาประเมินทางเลือก 

ไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ของผู้ให้สัมภาษณ์  การส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัดสินใจซื้อ“สมาร์ท

โฟน ยี่ห้อ Huawei” จากรายการส่งเสริมการขาย ประเภทการได้รับส่วนลดในราคาพิเศษที่มีสัญญาการใช้บริการ

กับเครือข่าย ในรูปแบบเหมาจ่าย ตามมูลค่า และระยะเวลาที่เครือข่ายนั้นๆก าหนด  และส าหรับการตลาดทางตรง 

พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะพบสื่อโฆษณา ของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei”  ผ่าน Google Ad-word หรือ 

วีดิโอการสาธิตการใช้งาน “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei”  ในรูปแบบวีดิโอคลิปแนะน า หรือข้อมูล ของ “สมาร์ท

โฟน ยี่ห้อ Huawei”   ในขณะค้นหาข้อมูลสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Search Engine 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของ

“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มี

ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่พิเศษของกล้องถ่ายภาพที่สามารถถ่ายภาพออกมาได้สวยงาม ด้านคุณประโยชน์ 

พบว่า กล้องถ่ายภาพของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” สามารถถ่ายภาพได้สวยงาม เทียบได้กับสมาร์ทโฟนยี่ห้อ

ชั้นน าอ่ืนๆในตลาด และมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่รวดเร็ว ด้านคุณค่า พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้

ความเห็นว่า “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” เป็นยี่ห้อสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย มีการออกแบบ

ที่หรูหรา โดดเด่นกว่า สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ยี่ห้ออ่ืน   ด้านวัฒนธรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า องค์กร หรือตราสินค้า “Huawei” เป็นตัวแทนภาพลักษณ์วัฒนธรรมจีนยุคใหม่ ที่เน้น

คุณภาพ เทียบเท่าวัฒนธรรมการผลิตสินค้าของญี่ปุ่น มีคุณภาพในระดับโลก เน้นคุณภาพ ความสวยงามมากกว่า 

มุ่งเน้นด้านราคา   ด้านบุคลิกภาพ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปรียบตราสินค้า “Huawei ในด้านบุคลิกภาพ

เปรียบได้กับ นักธุรกิจที่แต่งกายภูมิฐาน ทันสมัย คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงรวดเร็ว  และด้านผู้ใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” เป็น ยี่ห้อสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ในหลายๆด้าน เช่น การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายภาพจากกล้อง

ถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง พลังงานส ารองส าหรับการใช้งานในระหว่างวัน และดีไซน์ที่สวยงาม ท าให้ตนเองดูมีระดับ 

ขณะใช้งานต่อผู้พบเห็น 
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน 1) เพศ พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ
ทดสอบด้วยค่า T-test พบว่า ในภาพรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” มีค่า sig. 

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุป
ได้ว่า เพศ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
2) อายุ พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 
Huawei ” จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่า ในภาพรวมกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei มีค่า sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 

และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน อายุมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 
Huawei อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   3) ระดับการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”  มีค่า sig. 

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0  และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุป
ได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  4) อาชีพ พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei ” จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”  มีค่า sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุปได้ว่า อาชีพมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน 
ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้
สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”  มีค่า 

sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0และยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

H1  สรุปได้ว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านการ

ตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
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โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการตระหนักถึงความต้องการ ได้ร้อยละ 42.7  โดยสามารถสรุปผลเพ่ือ

ตอบสมมติฐานได้ว่า หากเพ่ิมการโฆษณา และเพ่ิมการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อ การ

ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคให้เพ่ิมมากขึ้น  2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย  และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 

Huawei ” ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล  ได้ร้อยละ 22.5  ซึ่งสามารถ

สรุปผลได้ว่า หากเพ่ิมการโฆษณา และเพ่ิมการขายโดยพนักงานขายมากขึ้น ย่อมมีผลต่อการเสาะแสวงหาข้อมูล

ของผู้บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย  3) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม

การขาย และด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” 

ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท

โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการประเมินทางเลือก  ได้ร้อยละ 11.3  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า หากเพ่ิม

การโฆษณามากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการประเมินทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น และหากมีการลดการส่งเสริมการขายลง ย่อม

ส่งผลการประเมินทางเลือกลดลงตามไปด้วย 4) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน

การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 

Huawei ” ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถพยากรณ์

กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 15.7  ซึ่ง

สามารถสรุปผลได้ว่า หากลดการส่งเสริมการขายลง ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ลดลง

ไปด้วย  และหากมีการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 

Huawei เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 5) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย

พนักงานขาย   และด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 

Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ได้ร้อยละ 9.5 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ 

สามารถสรุปผลได้ว่า หากเพ่ิมการโฆษณามากข้ึน ย่อมส่งผลต่อ พฤติกรรมหลังการซื้อเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจนหากมี

การเพ่ิมการขายโดยพนักงานขายมากขึ้น ย่อมมีผลต่อ พฤติกรรมหลังการซื้อเพ่ิมมากขึ้น และหากมีการลดการให้

ข่าวและประชาสัมพันธ์ลง พฤติกรรมหลังการซื้อย่อมลดลงตามไปด้วย 
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ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

1) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ  ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท

โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ในด้านการตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์

กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 30.5  จากผลการวิเคราะห์ 

สามารถสรุปได้ว่าหากมีการเพ่ิมการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ และด้าน

คุณค่าเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการตระหนักถึงความต้องการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei 

เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย    2) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 17.4  จากผล

การวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า หากเพ่ิมการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และด้าน

วัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การเสาะแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภค ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 

ยี่ห้อ Huawei เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย   3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ 

และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ในด้านการประเมินทางเลือกของ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei 

” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 25.8 สามารถสรุปได้ว่าหากเพ่ิมการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้าน

วัฒนธรรมขององค์กร/ตราสินค้า ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า และ ด้านผู้ใช้  มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการประเมิน

ทางเลือกของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  4) ภาพลักษณ์

ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ 

Huawei ” ด้านการตัดสินใจซื้อมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 8.7 จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าหากมีการลด

การสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติลง ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ลดลงตามไปด้วย และหากมี

การเพ่ิมการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านบุคลิกภาพ ของตราสินค้า และ ด้านผู้ใช้มากข้ึน ย่อมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเพ่ิมมากขึ้น  5) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 23.5 จากผล

การวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าหากมีการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ  ด้านคุณค่า ด้านผู้ใช้ เพ่ิม

มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เพ่ิมมาก
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ขึ้นตามไปด้วย  และหากลดการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านวัฒนธรรมลง ย่อมส่งผลต่อ พฤติกรรมหลัง

การซื้อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ลดลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัย 

ผลจากการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei”  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ แก่ผู้

ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง หรือผลิต และจัดจ าหน่ายสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ผลิต หรือตัวแทนจ าหน่าย สมาร์ทโฟน ควรก าหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย แยกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถทราบถึง การตระหนักถึงความต้องการ การ

เสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค 

เพ่ือน ามาวางแผนการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ และการสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้า ให้ตรงตาม

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้ผลิต สมาร์ทโฟน ควรมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังต่อไปนี้ 

2.1. ด้านการโฆษณา ควนเลือกใช้สื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น Facebook  Youtube โดยเฉพาะการโฆษณาเนื้อหาที่แสดงคุณสมบัติหลัก และ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   

2.2. ด้านการตลาดทางตรง ควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม พนักงานขาย ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ให้ข้อมูล และสาธิตการใช้งานแก่ผู้บริโภค ณ จุดขาย เพ่ือส่งผลต่อการประเมินทางเลือก

ของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ 

2.3. ด้านการให้ข่าว และประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ควรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และท าให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณสมบัติเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือส่งผลต่อข้ันตอนการเสาะ

แสวงหาข้อมูล  การประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

2.4. ด้านการส่งเสริมการขายผู้ประกอบการ ควรจัดรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบการให้ส่วนลด

พิเศษ เมื่อซื้อพร้อมเงื่อนไขค่าบริการรายเดือนกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพราะผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าคุ้มค่า และ

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

2.5. ด้านการตลาดทางตรง บริษัทผู้ผลิตฯ หรือตัวแทนจ าหน่าย สมาร์ทโฟน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ

คล้ายคลึงกัน ควรให้ความส าคัญกับการท าการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อ

ออนไลน์ของผู้บริโภคมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ สื่อออนไลน์ประเภท Facebook Youtube โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติเด่น และวีดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์  ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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3. ผู้ผลิต สมาร์ทโฟน ควรสื่อสาร และให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้  

3.1. ภาพลักษณ์ด้านคุณสมบัติ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการ สื่อสารภาพลักษณ์ ด้าน

คุณสมบัติ เกี่ยวกับคุณภาพของกล้องถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน ให้มีความพิเศษ หรือจุดเด่นที่แตกต่าง จากยี่ห้ออ่ืนๆ 

รวมไปถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อคู่แข่ง  ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค 

3.2. ภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นสื่อสารภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ 

อาทิ ขนาดของหน้าจอ การออกแบบให้มีขนาดกระชับมือ คุณสมบัติการกันน้ า กันฝุ่น เพราะ ภาพลักษณ์ด้าน

คุณประโยชน์ดังกล่าว จะท าให้ผู้บริโภคนึกถึงภาพลักษณษของตราสินค้าเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการซื้อสมาร์ท

โฟนเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิมในขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

3.3. ภาพลักษณ์ด้านคุณค่า บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี

กล้องถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน และนวัตกรรมด้านสมาร์ทโฟน อยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณค่าของ

ตราสินค้า หรือองค์กร ให้เกิดข้ึนในใจผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชองผู้บริโภคอย่างมาก  

3.4. ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความส าคัญกับมาตรฐานการผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับ คุณภาพสินค้าของยี่ห้อชั้นน าในตลาด หรือในระดับสากล เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์

ด้านวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือส่งผลด้านทัศนคติ และส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

3.5. ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความส าคัญกับการสร้าง

ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคซึ่งมีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

3.6. ภาพลักษณ์ด้านผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความส าคัญการสร้างภาพลักษณ์ตรา

สินค้าท่ีสามารถเสริมภาพลักษณ์ ของผู้บริโภคซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน

ยี่ห้อ “Huawei” โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อประเภทออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคมากกว่าสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ

“Huawei” โดยเฉพาะปัจจัยด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ และด้านคุณค่า ซึ่งถือว่าเป็นจุดส าคัญที่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภค 

198



เอกสารอ้างอิง 

Andrew, Hayward. (2017). LG G6 vs Huawei P10 Which is best?   Retrieved from 
https://www.stuff.tv/features/lg-g6-vs-huawei-p10-which-best 

Brand-Inside-Asia. (2017). ผ่ากลยุทธ์ “Huawei” ท าลายก าแพงสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน เป้าหมายไล่บี้ซัมซุงขึ้น
เบอร์ 1.   Retrieved from https://brandinside.asia/huawei-smartphone-to-no1-2020/ 

Etzel, M.J., Walker, B.J., & Stanton, W.J. (2007). Marketing. Newyork: McGraw-Hill/Irwin. 
GSM-Arena. (2015). Huawei Nexus 6P is all-metal, starts at $500.   Retrieved from 

https://www.gsmarena.com/nexus_6p_is_first_allmetal_nexus_starts_at_500-news-
14223.php 

IC-Insights. (2017). 7 of the Top 10 Smartphone Suppliers Headquartered in China.   Retrieved 
from http://www.icinsights.com/news/bulletins/7-Of-The-Top-10-Smartphone-Suppliers-
Headquartered-In-China/ 

Kishalaya, Kundu. (2017). Phone Comparisons: OnePlus 5 Vs. Huawei Mate 9.   Retrieved from 
https://www.androidheadlines.com/2017/07/phone-comparisons-oneplus-5-vs-huawei-
mate-9.html 

Kotler, Philip. (2000). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control 
(Millenium ed.). Upper Saddlle river, New Jersey: Prentice Hall. 

Kotler, Philip. (2003). Marketing Management (11 ed.). New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall. 
Siamphone. (2018). โทรศัพท์มือถือ Huawei รุ่นปี 2016-2018.   Retrieved from 

http://www.siamphone.com/spec/huawei/index.htm 
กัลยา, วาณิชย์บัญชา. (2546). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย (7 ed.). กรุงเทพ: คณะ

พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ขจรศักด์, บัวระพันธ์. (2560). วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด (7 ed.). นครปฐม: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์. 
สุภางค์, จันทวานิช. (2561). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (24 ed.). กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,. 

 

199

https://www.stuff.tv/features/lg-g6-vs-huawei-p10-which-best
https://brandinside.asia/huawei-smartphone-to-no1-2020/
https://www.gsmarena.com/nexus_6p_is_first_allmetal_nexus_starts_at_500-news-14223.php
https://www.gsmarena.com/nexus_6p_is_first_allmetal_nexus_starts_at_500-news-14223.php
http://www.icinsights.com/news/bulletins/7-Of-The-Top-10-Smartphone-Suppliers-Headquartered-In-China/
http://www.icinsights.com/news/bulletins/7-Of-The-Top-10-Smartphone-Suppliers-Headquartered-In-China/
https://www.androidheadlines.com/2017/07/phone-comparisons-oneplus-5-vs-huawei-mate-9.html
https://www.androidheadlines.com/2017/07/phone-comparisons-oneplus-5-vs-huawei-mate-9.html
http://www.siamphone.com/spec/huawei/index.htm


1/1004 
 

 
การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนต าบล 

บ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
สราญวิถีของดีบ้านในดง 

Increasing Competency in Tourism Management of Bannaidong members to 
Promote Community Based Tourism,  

a joyful path and good products of Bannaidong 
 

โสภาพร กล ่าสกุล*  
Sopaporn Klamsakul* 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี* 
Program in Communication Arts of Management Sciences 

Phetchaburi Rajabhat University* 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าขาวิชานิเทศศาสตร์* 

Assistant Professor of Communication Arts* 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี* 

Faculty of Management Sciences Phetchaburi Rajabhat University* 
อีเมล ์sopaporn_s@yahoo.com 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที ยวชุมชนของ
สมาชิกต่าบลบ้านในดง อ่าเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื อพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถใน
การจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง และ 3) เพื อประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความ 
สามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงที 
พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที  1 ศึกษาศักยภาพความพร้อมและขีดความสามารถที จ่าเป็นในการจัดการการท่องเที ยว
ชุมชนของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เครื องมือที ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเพื อสัมภาษณ์ผู้เชี ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านในดงมี
ศักยภาพที โดดเด่นในเรื องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีสินค้าชุมชนที หลากหลาย เป็นพื้นที ต้นแบบชุมชน
สุขภาวะ มีท่าเลที ตั้งสามารถเชื อมโยงกับแหล่งท่องเที ยวต่างๆ ได้ สมาชิกในชุมชนเห็นด้วยกับการพัฒนาให้
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที ยวแต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการท่องเที ยวชุมชน 
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ขั้นตอนที  2 สร้างรูปแบบส่าหรับพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชน
ต่าบลบ้านในดง เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง โดยสร้างจากข้อมูลพื้นฐานที ได้
ศึกษาในขั้นตอนที  1 น่ามาบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื อพัฒนาขีดความสามารถ 5 
ด้าน คือ 1) การจัดการท่องเที ยวชุมชน 2) การสร้างและพัฒนาการท่องเที ยวชุมชน 3) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื อหนุนเสริมการท่องเที ยวชุมชน 4) การสื อสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเที ยวชุมชน และ 5) 
การเงินและการบัญชีส่าหรับการประกอบการท่องเที ยวชุมชน โดยจัดกิจกรรมและวิธีสอนโดยเน้นการ
แลกเปลี ยนเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 

ขัน้ตอนที  3 ประเมินรูปแบบส่าหรับการพัฒนาเพื อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยว
ชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีโดยน่าหลักสูตร 
ให้ผู้เชี ยวชาญจ่านวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อน
น่าไปทดลองใช้เพื อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรกับสมาชิกผู้สมัครใจเข้าร่วมเป็นประกอบการท่องเที ยว
ชุมชน “สราญวิถีของดีบ้านในดง”ต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาขีดความสามารถ การจัดการท่องเที ยว ท่องเที ยวโดยชุมชน 

 
 

Abstract 
 

 The objectives were to 1) explore to the level of management potential and 

readiness of the members and investigate community  based tourism management 

competencies, 2) develop a  training course to increase their competencies, and 3) to 

evaluate the course. This research and development was conducted in three steps as 

followed: 

Step 1:  The investigation of the competencies.100 of stakeholder in Bannaidong 

were selected and the structured Interview were used as a tool to collect data. It was found 

out that community has outstanding potential in safe agriculture. Organic farming There are 

various community products. Is the prototype area of the health community There is a 

location that can be linked to various tourist destinations and members needs 

development. 
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Step 2: The design of the competencies training course. The basic data from the first 

step were used and integrated the five essential competencies to design activities  and 

learning and sharing method for the course. It was found out that there are 5 essential 

competencies as follows: management, creating and developing community – based tourism  

,human resources, communication and marketing, and finance and accounting. 

Step 3: The evaluation of the course. The course were used to five experts evaluated 

the course which had the high level of validity and reliability. The try out course was  

revised before conducting the course. The traing course can be used as a tool to increase 

competencies of  Bannaidong members to promote community based tourism . 

Keywords :  competency development, tourism management, community based tourism 
 
บทน า 

รัฐบาลมีนโยบาลส่าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที ยวชุมชนเพื อสร้างรูปแบบการจัดการการ
ท่องเที ยวที มีเอกลักษณ์โดยค่านึงถึงความยั งยืนของสิ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที ยวที 
ไม่ท่าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที มีอยู่ และคนในท้องถิ นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร
การท่องเที ยว (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน , 2561) ทั้งนี้เพราะรัฐบาล
เล็งเห็นว่า การท่องเที ยวถือเป็นงานบริการที เจริญอย่างรวดเร็วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้าง
ภาพลักษณ์และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของแห่งท่องเที ยวชุมชนใหม่ๆ ทั้งที 
พัฒนาจากแห่งท่องเที ยวตามธรรมชาติและแห่งท่องเที ยวที ชุมชนสร้างขึ้น จากแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที ยวของประเทศไทยตามแผนการพัฒนาการท่องเที ยว ฉบับที  2 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที  1 ได้
กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ยว และสินค้า บริการ ด้านการท่องเที ยวรวมถึงการส่งเสริมความ
ยั งยืนของแหล่งท่องเที ยว สิ งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย มาตรการที  1.1 การพัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที ยว และสินค้า บริการ ในทุกรูปเเบบ โดยมีแนวทางตามข้อ 1.1.2 ระบุไว้ชัดเจนถึงแนวทางสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที ยวในรูปแบบที มุ่งเน้นนักท่องเที ยวคุณภาพ เช่น การท่องเที ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) การท่องเที ยวเชิงสิ งแวดล้อมและนิเวศ (Ecotourism) เป็นต้น ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกท้ังเป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม 
 การท่องเที ยวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคม 
กล่าวคือ มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญสู่
ท้องถิ นทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี และอีกประการที ส่าคัญคือช่วยอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีที ดีงามของแต่ละพ้ืนถิ นให้เป็นที รู้จักและคงอยู่สืบไป โดยเฉพาะการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถี
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ความเป็นอยู่ของชุมชนถือเป็นการหนุนเสริมให้ชุมชนมีรายได้ สมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกัน
พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที ยวและสิ งแวดล้อม เกิดการจัดการทรัพยากรท่องเที ยว
โดยชุมชนเพื อยกระดับการท่องเที ยวให้เกิดคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นเมืองที น่าท่องเที ยวของประเทศ
ไทยจัดอยู่ในกลุ่มเมืองหลักของการจัดกลุ่มเมืองท่องเที ยว จากสถิติมีจ่านวนนักท่องเที ยวผู้มาเยือนจังหวัด
เพชรบุรีถึง 6,156,485 คน (ส่านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2561) ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเด่นที เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติที งดงามทั้ง ทะเล น้่าตก ภูเขา มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมที เหมาะต่อการท่องเที ยว ตรงตามปัจจัยพ้ืนฐานทางการท่องเที ยวที ว่าการ
ท่องเที ยวต้องประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ 3A’s (Burkart, A. J. and S. Medrik, 1981) คือ
Accessibilities คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที ยวได้โดยสะดวก กล่าวคือต้องมีการคมนาคมที ดี เพื อให้
นักท่องเที ยวสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที ยว  Amenities คือ สิ งที สร้างความเพลิดเพลิน เจริญตา 
เจริญใจให้แก่นักท่องเที ยว Attractions คือสิ งสวยงามต่างๆ สถานที ท่องเที ยวที สามารถดึงดูดใจนักท่องเที ยว 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิ งสวยงามที เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้่าตก ภูเขา ทะเล 2) สิ ง
สวยงามที มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัดวาอาราม ราชวัง และ 3) สิ งสวยงามอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
 บ้านในดงเป็นต่าบลเล็กที ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี วิสัยทัศน์ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนคือ ต่าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครันมี
คุณภาพชีวิตที ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที ดี ก้าวน่าเศรษฐกิจ  โดยร่วมกันพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และที ส่าคัญคือทั้ง 6 หมู่บ้านของต่าบลบ้าน
ในดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านในดงจึงมีโครงการส่งเสริมและ พัฒนาเพื อ
ยกระดับต่าบลบ้านในดงให้เป็นแห่งท่องเที ยวชุมชนตามแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที ยว (มาตรา 16 (8)) (องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านในดง, 2560) เพื อเป็นแหล่งท่องเที ยวชุมชนน่าเสนอ
ของดีบ้านในดง ทั้งที เป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้นจึงเห็นควรเตรียมความ
พร้อมเกี ยวกับผู้ประกอบการท่องเที ยวชุมชนโดยการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของ
สมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดี
บ้านในดง พัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที ดีและช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที ยวชุมชนของดีบ้านในดงให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของนักท่องเที ยวและชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพื อศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที ยวชุมชนของสมาชิกต่าบลบ้านในดง 
อ่าเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื อพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบล

บ้านในดง เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง  

 3. เพื อประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงที พัฒนาขึ้น 
 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยเรื อง การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้าน

ในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง  มีขั้นตอนการ

ด่าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก่  

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขีดความสามารถที่จ าเป็นในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนต าบล
บ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 ด่าเนินการโดยศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฏีเกี ยวกับขีดความสามารถในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ท่องเที ยวชุมชนจากต่ารา แล้วสร้างเครื องมือเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื อสัมภาษณ์ผู้เชี ยวชาญ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยน่าเครื องมือเสนอผู้เชี ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ ความชัดเจนของ
ข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื องมือวิจัย เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ  (key 
informant) โดยแบ่งเป็น กลุ่มนักวิชาการ (10 คน) ผู้บริหาร/ผู้น่าชุมชน (10 คน) สมาชิกผู้ประกอบการ
ท่องเที ยวชุมชน (10 คน)นักท่องเที ยว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านในต่าบลบ้านในดง (30 คน) โดย
สอบถามจนเกิดความซ้่าของข้อค่าตอบ หลังจากเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะน่าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบ เพื อความ
ถูกต้องสมบูรณ์และสะดวกต่อการน่าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื อสร้างหลักสูตรในล่าดับต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรส าหรับพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิก
ชุมชนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้าน
ในดง  

หลักสูตรฝึกอบรมในการวิจัยนี้เป็นการสร้างจากข้อมูลพื้นฐานที ได้จากการศึกษาขั้นตอนที  1 ซึ งมี
กระบวนการด่าเนินงาน  3 สว่นคือ การสร้างโครงร่างหลักสูตร  การประเมินโครงร่างหลักสูตรและการพัฒนา
โครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี ยวชาญและผู้วิจัย  
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ขั้นตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิก
ชุมชนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้าน
ในดง 
 การประเมินหลักสูตรโดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบใน
หลักสูตร โดยผู้เชี ยวชาญด้านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจ่านวน 5 ท่าน โดยเครื องมือที ใช้เป็นแบบประเมินสร้างขึ้นจาก
การศึกษารายละเอียดของหลักสูตร ใช้เกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ (1น้อยที สุด – 5 มากที สุด)การก่าหนดค่า
เฉลี ยของคะแนนความเหมาะสมคือ 3.50 ขึ้นไปถือว่าโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนข้อที คะแนนต ่า
กว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงเหตุผลรายข้อโดยผู้วิจัยจะท่าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เชี ยวชาญเพื อน่า
ข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1.ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที ยวชุมชนของสมาชิกต่าบลบ้านในดง อ่าเภอ ท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี บ้านในดงมีพ้ืนที อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที สร้างรายได้ให้แก่
อ่าเภอและจังหวัดเป็นจ่านวนมาก จากการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื อหนุนเสริมเรื องการท่องเที ยวพบว่า ต่าบล
บ้านในดงมีศักยภาพที สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที ยวชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถี
ชีวิตการท่าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที หลากหมาย เช่น ไร่หม่อนโดย
ปลอดสารเคมี ศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านในดง บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงป้ามลลุงไฉน ไร่มะม่วง ไร่กล้วยหอมทอง
ปลอดสารคุณภาพส่งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาดสีเขียว ของดีบ้านในดง” จ่าหน่วยสินค้า
คุณภาพของชุมชนทุกเย็นวันอังคาร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจนได้รับเลือกเป็นต้นแบบชุมชน 1 ใน 6 
พ้ืนที ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะในโครงการกิจกรรมของส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ชุมชนมีความพร้อมที จะพัฒนาตนเองเพื อให้เกิดการจัดการท่องเที ยวเชิงสุขภาพเพื อเป็นการหนุนเสริมกิจกรรม
ให้ชุมชนเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพัฒนาทรัพยากรที เป็นทุนของชุมชนเพื อสร้างรายได้ บนพ้ืนฐานรักษ์
สิ งแวดล้อม ประสานก่าลังของคนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผลประโยชน์เช่น กิจกรรมเพื อสุขภาพ การ
ผลิตอาหารปลอดภัย การส่งเสริมแหล่งท่องเที ยวชุมชนวิถีธรรมชาติ ต่าบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นชุมชนที มีลักษณะเด่นหลายด้าน มีแหล่งท่องเที ยวที สามารถน่ามาปรับใช้ในกิจกรรมและรูปแบบการ
ท่องเที ยวเชิงสุขภาพได้ โดยแต่ละหมู่บ้านที วัฒนธรรมและทรัพยากรที พร้อมจะพัฒนาเพื อการท่องเที ยวชุมชน 
เช่น หมู่ที่ 1 บ้านในดง ผลผลิตทางการเกษตรที ขึ้นชื อของหมู่ 1 ต้องยกให้เมล่อนของโครงการ 901 เก็บ
ผลผลิตที มีคุณภาพขายผู้บริโภคต่างติดใจ มีบ้านต้นแบบวิถีพอเพียง คือบ้านป้ามลท่าเกี ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ งมีคนมาดูงานประจ่า เป็นแหล่งเรียนรู้ หมู่ที 1 ยังมีกลุ่มท่าน้่าพริก พริกแกงอยู่หลายกลุ่ม และมีการ
รวมกลุ่มกันน่าวัสดุเหลือใช้มาท่าไปประกวดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย หมู่ที่ 2 บ้านชายนา เป็นที ตั้ง
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ของวัดชายนาพุทธสถานที เคารพของชาวบ้านในดง และเป็นหมู่บ้านที ขึ้นชื อเรื องของการท่าขนมหวานที อร่อย 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ มีกลุ่มปั้นแป้งที ชาวบ้านรวมตัวกันท่าเป็นอาชีพหารายได้เสริม มีสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หมอดินที สามารถเป็นแห่งเรียนรู้ในการท่าปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ สิ งที โดดเด่นของหมู่ที  4 คือ 
โรงงานกล้วยหอม N&N ที ผลิตขายบริษัท CP ในร้าน 7-11 หมู่ที่ 5 บ้านในดง จะเด่นเรื องการปลูกผลไม้
เศรษฐกิจส่งออก มีแหล่งแกะสลักไม้เบญจพรรณที ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับสถานที ต่างๆ หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ค่าง มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื อขับเคลื อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที ตามโครงการไทยนิยมยั งยืน มีการ
เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ผลผลิตส่วนหนึ งน่าไปจ่าหน่ายที ตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง มี ไร่ปลูกมัลเบอรี  หรือลูก
หม่อน นอกจากนี้ต่าบลบ้านในดงยังเป็นพื้นที ที ตั้งอยู่ใกล้อ่าเภอท่ายาง สามารถเดินทางไปยังชายหาดบึกเตียน 
ชายหาดชะอ่า โครงการพระราชด่าริชั งหัวมัน ตลาดท่าย์น้่าข้ามภพ และที ท่องเที ยวต่างๆ ได้อย่างสะดวก  

2. การพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบล

บ้านในดงเพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง พัฒนาจากการศึกษาศักยภาพและความ

พร้อมในการพัฒนาต่าบลบ้านในดงเป็นแหล่งท่องเที ยวชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลส่าคัญต่างมีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันว่าควรพัฒนาให้ต่าบลบ้านในดงเป็นแหล่งท่องเที ยวโดยชุมชน และควรเริ มจากการสร้างให้คนใน

ชุมชนมีความเข้าใจและความสามารถในการจัดการท่องเที ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบการพัฒนาใน

ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมชื อ “การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดี

บ้านในดง” โดยสังเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถที จ่าเป็นในการพัฒนา

ผู้ประกอบการท่องเที ยวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนต่าบลบ้านในดง ซึ งสามารถจัดกลุ่ม

ขีดความสามารถหลักที ควรได้รับการฝึกอบรมได้ 5 หน่วย จ่านวน 48 ชั วโมง ดังนี้ หน่วยที  1  ด้านการจัดการ

ท่องเที ยวชุมชน หน่วยที  2  ด้านการสร้างและพัฒนาการท่องเที ยวชุมชน หน่วยที  3  ด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์สร้างคน สร้างงานเพื อหนุนเสริมการท่องเที ยวชุมชน หน่วยที  4  ด้านการสื อสารและการ

ส่งเสริมการตลาดการท่องเที ยวชุมชน และหน่วยที  5  ด้านการเงินและการบัญชีส่าหรับการประกอบการ

ท่องเที ยวชุมชน  

3.การประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงที พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี ยวชาญจ่านวน 5 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสูตร จากนั้นผู้วิจัยน่าข้อเสนอแนะจากผู้เชี ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรก่อนน่าไปใช้เพื อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรกับสมาชิกผู้สมัครใจเข้าร่วมเป็น
ประกอบการท่องเที ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบ้านในดง” โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านในดง 
อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรตี่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
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การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการการท่องเที ยว

โดยชุมชน ซึ งสามารถเชื อมโยงไปสู้เศรษฐกิจร้างสรรค์โดยชุมชนเพื อชุมชนให้มีรายได้เพิ มขึ้นจากการจัดการ

ท่องเที ยวบนฐานทรัพยากรที มีของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ  McGrath (2013) และ Agha, S., 

Alrubaiee, L., & Jamhour, M. (2012) ที ว่าการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถ

สร้างโอกาสและความได้เปรียบให้แก่องค์กร โดยหลักสูตรที พัฒนาขึ้นนี้ผู้วิจัยได้น่าผลการศึกษาและผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนที สนในเป็นผู้ประกอบการท่องเที ยวโดย

ชุมชนต่าบลบ้านในดงมาจัดท่าโครงร่างหลักสูตรเพื อพัฒนาขีดความสามารถที จ่าเป็นต่อการด่าเนินงาน ทั้ง 5 

ด้าน ตามแนวคิดของ Boyatzis (1982) ที ว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้องมีสมรรถนะหรือขีดความสามารถ 

ประกอบด้วยสิ งที มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื อท่าให้องค์กรประสบความส่าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที ตั้งไว้ ได้แก่ ความรู้ทั วไป คุณลักษณะประจ่าตัวความเชื อมั นในตนเอง บทบาทหน้าที ทางสังคม

หรือทักษะอื น ๆ ที มีความจ่าเป็นต่อการปฏิบัติงานและขีดความสามารถเชิงการจัดการ (the actual 

managerial competency) ประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด่าเนินงาน

ในความรับผิดชอบได้ดีกว่าปกติหรือดีขึ้น ซึ งเป็นวิธีการการผสมผสานกันระหว่างการใช้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ งเป็นแนวคิดที มีทิศทางสอดคล้องกับ Spenser and Spenser (1993) ที กล่าว

ว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถของคนในองค์กรต้องมีสมรรถนะในด้านความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐาน 

(threshold competency) ตามที องค์กรต้องการ โดยลักษณะพฤติกรรมและทักษะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ

บุคคลจะเชื อมโยงกับผลของงาน (Spenser and Spenser, 1993, p.9) ระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมี

ผลต่อการด่าเนินการเพื อให้เกิดความส่าเร็จของงานตามเป้าหมายที ก่าหนดไว้  

หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้ านใน 
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล  แนวคิดการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยคาดหวังว่าเมื อน่าไป
ด่าเนินการฝึกอบรมจนสิ้นสุดกระบวนการแล้วจะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถที จ่าเป็นในการเป็น
ผู้ประกอบการท่องเที ยวโดยชุมชนได้และการก่าหนดหน่วยการฝึกอบรมซึ งก่าหนดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็นหลัก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหน่วยการฝึกอบรม เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนรู้และ
วิธีการฝึกอบรม สื อประกอบ การฝึกอบรมและการวัดและประเมินผล  ซึ งสอดคล้องกับ Blanchard and 
Thacker (2007, p.77) ที ว่าหลักสูตรที ดีต้องมีการน่าเสนออย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรควรมีการก่าหนด 
หน่วยการฝึกอบรมหรือหมวดวิชาและรายวิชาที จะท่าการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม
และระยะเวลาที ใช้ในการอบรมของแต่ละรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรต้องมีเป้าหมายที สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน โดยมีการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานมีวิธีการศึกษาเพื อให้ได้ข้อมูล
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สมรรถนะที ต้องการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมสามารถน่าไปสู้การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่น
เปลี ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และสามารถประเมินผลได้  นอกจากนี้ชูชัย สมิทธิไกร (2551, หน้า 152) ยังมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต้องมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตั้งแต่การระบุปัญหา ก่าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม จัดล่าดับความส่าคัญของภารกิจหรือหน้าที ที เป็น
ปัญหาที จะต้องได้รับการฝึกอบรม การก่าหนดหัวข้อวิชา หมวดวิชาวัตถุประสงค์รายวิชา ขอบเขตและ
ระยะเวลา ก่าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ก่าหนดแนวการฝึกอบรมก่าหนดเทคนิคและสื อในการฝึกอบรม
โดยเรียงล่าดับหัวข้อวิชาและก่าหนดการฝึกอบรมก่อนหลังตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เพื อให้ผลการอบรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ก่าหนดไว้และการก่าหนดแนวการประเมินผล จากข้อสังเกตการพัฒนาหลักสูตรใน
ครั้งนี้จะเห็นว่า มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี ยวชาญ พบว่าผู้เชี ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันใน
หัวข้อการฝึกอบรมว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึงมากที สุดและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่อย โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื อปรับแก้ให้ในบางประเด็นเพื อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนน่าหลักหลักสูตรไปใช้พัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงแก่สมาชิกต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

การฝึกอบรมใช้การเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ การกระตุ้นให้เกิด
ความคิด ระดมสมอง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2551 , หน้า 176) ที กล่าวว่าการอภิปราย
กลุ่ม (group discussion)การระดมความคิดเห็น แลกเปลี ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ งกันและกัน  
เพื อค้นหาข้อสรุปหรือข้อเสนอเกี ยวกับประเด็นต่างๆ เป็นรูปแบบการสร้างการเรียนรู้ที ดีซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Malcolm S. Knowles (1980) ที ว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ที มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที จะน่ามาเป็น
แหล่งเรียนรู้ที ส่าคัญมีคุณค่ามากที สุดทั้งของตนเองและผู้อื น รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื อให้เกิดการเรียนรู้จากการ
รับฟังและปฏิบัติจริงเพื อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทักษะนี้ยังสอดคล้องกับ Silberman (1998, p. 1) 
ที ว่าการได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ การได้ฝึกปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการท่างาน ไดฝ้ึกการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที ใกล้เคียงความจริงมากที สุด 
แล้วจะแก้ไขและพัฒนาอย่างไร ซึ งผู้เรียนผู้ใหญ่จะมีมโนทัศน์ (concept of the learner) ที มองตนเองว่า
สามารถควบคุมและชี้น่าตนเองได้ (self-directing) วิทยากรจึงอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือค้นหาค่าตอบ
ร่วมกันกับผู้อบรม(mutual inquiry) มีหน้าที ในการสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมชี้น่าตนเองตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่าการท่าหน้าที ส่งผ่านหรือเป็นสื อส่าหรับความรู้แล้วท่าหน้าที ประเมินผลว่าผู้
เข้ารับการอบรมคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น นอกจากนี้วิทยากรใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์  กรณีศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติเพื อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง  ซึ งสอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2551 , หน้า 176) และ
แนวคิดของสมคิด บางโม (2553, หน้า 85) ที มีแนวคิดคล้ายกันว่าเทคนิคการฝึกอบรมโดยให้วิทยากรและผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันควรบูรณาการในหลายรูปแบบ จะเห็นว่าหน่วยฝึกอบรมใน
หลักสูตรครอบคลุมสมรรถนะที จ่าเป็นของผู้ประกอบการเพื อให้เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน รวมทั้งมีการบูรณา
การรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหน่วยฝึกการอบรมและจากผลการ
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ประเมินโครงร่างหลักสูตรข้างต้นมีความเหมาะ สมและความสอดคล้องกันทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าโครงร่าง
หลังสูตรการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 
จังหวัดเพชรบุรี นี้สามารถน่าไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 

หลักสูตรการอบรมมีวิธีการเรียนรู้ที หลากหลายให้ความส่าคัญในการแลกเปลี ยนเรียนรู้โดยเน้นผู้เข้า
อบรมเป็นส่าคัญ ซึ งการอบรมนี้มีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการ
จัดการเรียนรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่มเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด ช่วยกัน
ท่า ช่วยกันแก้ไขปัญหามากกว่าการนั งฟังการบรรยายจากวิทยากรโดยใช้หลักการอบรมส่าหรับผู้เรียนผู้ใหญ่ 
ซึ งสอดคล้องกับ Knowles & Holton & Swanson(2005, p.116)ได้กล่าวว่าการจัดการสอนผู้ใหญ่ตามหลัก
ของทฤษฎีแอนดราโกจี (andragogy) หรือทฤษฎีการเรียนการสอนของผู้ใหญ่(adult learning theory) มี
ความเชื อที ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้มีวุฒิภาวะด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการและความสามารถที จะเป็นผู้ชี้น่า
ตนเอง (self-directing) จึงจัดการเรียนรู้ให้ผู้ประกอบการแลกเปลี ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ
ร่วมกันแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์เพื อเสริมสร้างสมรรถนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน่าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานตามภารกิจในการด่าเนินกิจการและพัฒนาตนเอง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Delahaye (2005, 
p. 16) ที กล่าวว่าการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่จะให้ความส่าคัญเกี ยวกับประสบการณ์ในการท่างาน การพัฒนาความรู้
และทักษะในการท่างานอย่างต่อเนื องเพื อความส่าเร็จในชีวิต  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีหลักสูตรฝึกอบรมและ
กระบวนการจัดการอบรมที มีคุณภาพสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของสมาชิกผู้เข้ารับอบรม 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาการน่าหลักสูตรขีดความสามารถในการจัดการท่องเที ยวของสมาชิกชุมชนต่าบล 
บ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง ไปทดลองใช้
จริงและประเมินขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน และหลังรับการฝึกอบรมว่ามีพัฒนาอย่างไร 
           2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื อพัฒนาขีดความสามารถที มีความเฉพาะด้านโดยแยกส่วน
เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื อการท่องเที ยวชุมชน การพัฒนาอาชีพ
เพื อหนุนเสริมการท่องเที ยวชุมชน การบริหารโฮมสเตย์ชุมชน เพื อให้ผู้ประกอบการท่องเที ยวโดยชุมชนมี
ทางเลือกในสิ งที ตนเองต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง 

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมการท่องเที ยวโดยชุมชนเพื อการพัฒนาและการด่ารงค์อยู่อย่างมั นคงใน
สุขวิถีของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที ยวที สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ยวให้ตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเที ยวต่าบลบ้านในดง 
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บทคัดย่อ 

 
 บทความนี้น าเสนอการเปรียบเทียบข้อดี  ข้อจ ากัด และฟังชั่นเด่นของแอปพลิเคชั่นเกมออนไลน์
(Kahoot,Quizizz,Quizlet Live) ที่สามารถใช้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนโดยใช้รูปแบบการเรียน
ใช้เกมเป็นฐาน(Game-based Learning)  ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ แอปพลิเคชั่นออนไลน์ การเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้เกมเป็นฐาน  

  
 

Abstract 
 

 This article aim to compare the advantages, limitations, and worthy features of online 
game applications that can be used to create incentives for learning Chinese by using the 
game-based learning model. Presents the value of Active-Learning and propose application 
techniques to support teaching and learning that are suitable for learner’s characteristics. 
 
Keywords : motivation; Online application; Active-Learning; Game-based 
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การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน 
แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) 

พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล
นั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง 
และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายใน
หรือภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หรือท้ังสองอย่างพร้อมกันได้ (วิกิพีเดีย,2552) 

การเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปเริ่มต้นจากการฟังพูด การอ่านและเขียน โดยจะ
เริ่มต้นเรียนจากระบบสัทอักษรจีน หรืออาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจากระดับเบื้องต้นถึงภาษาจีนระดับสูง และ
จ าแนกการเรียนตามจุดประสงค์ในการใช้งาน กระบวนการส าคัญในบทบาทของผู้สอนนั้น ได้แก่ การวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน การติดตามผู้เรียนและการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ซึ่งการเรียน
ภาษาจีนให้ประสบความส าเร็จนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดในมุมของผู้เรียนที่จะ
ประสบความส าเร็จได้คือ แรงจูงใจในการเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแรงจูงใจนี้แต่ละข้ันตอนล้วนมาจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน ล้วนมีความส าคัญ
ทั้งกระบวนการ  

กิจกรรมในชั้นเรียน คือ ช่วงเวลาที่ผู้สอนจะได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการสอนของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมในชั้นเรียนก็เป็นเวลาที่ผู้เรียนจะใช้เพ่ือเก็บเก่ียวความรู้ เพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้และใช้เพ่ือซักถามข้อสงสัยกับผู้สอนหากเป็นเนื้อหาที่ยากต่อการท าความเข้าใจด้วยตนเอง  
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการของไทยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม( Active Learning ) เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย(นิภา แย้มวจี,2552) ผู้เขียนในฐานะ
ผู้สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เห็นด้วยว่าในการเรียนนั้นผู้เรียนจักต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่
ผู้สอนใช้ในชั้นเรียน ไม่ใช่เพียงการนั่งฟังบรรยายหรือออกเสียงตามเท่านั้น สื่อการสอนหรือเครื่องมือที่ผู้สอน
เลือกใช้ในชั้นเรียนจึงต้องอ านวยความสะดวกต่อการท ากิจกรรมและมีส่วนในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของ 
จากความส าคัญที่น าเสนอไปข้างต้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะน าเสนอเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเรียนแบบเกม
เป็นฐาน(Game-based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนการเรียนสอนในบริบทที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความพร้อมใน
การใช้สื่อออนไลน์ หรือ แอปพลิเคชั่น(application) บนอุปกรณ์มือถือ เพ่ือเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศในล าดับ
ต่อไป 
การเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning)   

Alessi and Trollip  (2001) ให้ความหมายของเกมว่า เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาใช้
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายในโรงเรียน การเล่น
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เกมมีส่วนคล้ายกับการแสดงบทบาทสมมติ จึงเป็นการสร้างสถานการณ์ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และทักษะ 
การแสดงบทบาทสมมติจะสอนโดยเลียนแบบความจริง แต่เกมอาจเลียนแบบความจริงหรือไม่ก็ได้และเกมจะ
ให้ความสนุกสนานท้าทายมากกว่า   

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า เกมคอมพิวเตอร์ บทเรียนเกมคอมพิวเตอร์ หรือ เกมการ
สอน(Instruction game) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการแข่งขัน สามารถใช้้เกมใน
การสอน และเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ในแง่ของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ช่วยเพ่ิม
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้มากข้ึน   

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า Game-Based Learning คือการเรียนรู้ผ่านเกม โดยใช้สื่อเป็น
ตัวกลาง มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน ได้รับความรู้จากการสอดแทรกเนื้อหาลงในสื่อ
นั้นๆ  

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนหรือพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การน าเอกสารหรือต าราเข้าห้องเรียนอาจไม่นิยมในกลุ่มผู้เรียนอีกต่อไป 
เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา (content) ได้ทุกขณะหากเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา ดังนั้นเมื่อผู้เรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แล้ว ผู้สอนก็ยิ่งต้องปรับ
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนผ่านเทคโนโลยีนี้เช่นกัน  
แนะน าสื่อออนไลน์ส าเร็จรูปในการสร้างกิจกรรม 

1. kahoot  คือเว็บไซต์ที่ใช้เพ่ือสร้างการตอบค าถามออนไลน์  รูปแบบของค าถาม มีดังต่อไปนี้  
1) แบบปรนัย (Quiz)  เป็นค าถามปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ ากัดตัวอักษรของค าถามจ านวน 95 ค า 
และค าตอบ 60 ค า แนบรูปภาพ วิดีโอ ได้เฉพาะข้อค าถาม  
2) แบบเรียงล าดับ  (Jumble)  ผู้เรียนจะต้องวางล าดับ 4 ตัวเลือกให้ถูกต้องตามที่ผู้สอนสร้างข้อ
ค าถามไว้  
3) แบบส ารวจความเห็น (Survey) ข้อค าถามชนิดนี้เหมาะส าหรับส ารวจความคิดเห็นในชั้นเรียน  
 
2. Quizizz https://quizizz.com เว็บไซต์ที่ใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์แบบปรนัย น ามา
ประยุกต์ใช้กับการท า กิจกรรม     ในชั้นเรียน หรือ มอบหมายการบ้าน เช่น ประเมินความรู้ก่อนและ
หลังเรียน  ซึ่ง Quizizz จะสร้างค าถามได้เพียงชนิดเดียวคือ แบบปรนัย 2-5 ตัวเลือก สามารถ
รวบรวมค าถามที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อมูลและเก็บเป็นคลังค าถามเฉพาะผู้สอนได้  หรือจะเปิดสิทธิ์
แบ่งปันกับผู้ใช้อื่นๆในระบบได้  

 
3. Quizlet คือ การสร้างบัตรค าอิเล็กทรอนิกส์ (Flashcard) บนเว็บไซต์ เน้นการเรียนรู้ด้านค าและ

ความหมาย หรือ การอธิบายนิยามต่างๆ หรือค าศัพท์เฉพาะทาง  ซึ่ งผู้เรียนสามารถเลือกแบบเรียน หรือ 
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แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รายละเอียดของแต่ละโหมดการเรียนรู้มีความแตกต่าง
ดังนี้  
 3.1 FLASHCARD  ผู้เรียนจะได้เรียนค าศัพท์ผ่านการฟังและการอ่าน โดยโปรแกรมจะอ่านออกเสียง 
พร้อมแสดงความหมายของค าศัพท์ในเวลาเดียวกัน 
 3.2 LEARN เมื่อผู้เรียนเลือกโหมดนี้ จะต้องตอบค าถามซึ่งโปรแกรมจะสุ่มชนิดค าถามให้อัตโนมัติ 
ได้แก่ ค าถามปรนัย ค าถามอัตนัย(พิมพ์ความหมายค าศัพท์ หรือ สะกดค าศัพท์)  
 3.3 WRITE ผู้เรียนจะตอบค าถามด้วยการพิมพ์ค าศัพท์ หากไม่รู้โปรแกรมจะแสดงค าตอบและให้
ผู้เรียนตอบค าถามซ้ าจนกว่าจะถูกต้อง  
 3.4 SPELL ผู้เรียนพิมพ์ตอบค าถามจากเสียงที่ได้ยิน แต่การเรียนรู้โหมดนี้รองรับการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์และแท็บเลตเท่านั้น  
 3.5 TEST ผู้เรียนสามารถทดสอบการเรียนของตนเองผ่านชุดแบบทดสอบชนิดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
กรณีใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ ค าถามมี 3 ชนิดให้เลือก ได้แก่ ค าถามพิจารณาถูก-ผิด (True/ false) ค าถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  (Multiple choice) ค าถามแบบอัตนัย (Written)  กรณีใช้งานบนคอมพิวเตอร์จะเพ่ิม
ค าถามชนิดจับคู่ (Matching) 
 3.6 MATCH ผู้เรียนสามารถทดสอบการเรียนของตนเองผ่านเกมจับคู่เปิดป้ายค าศัพท์ ซึ่งเป็นเกมจับ
เวลาผู้เรียนตอบค าถามให้ถูกต้องโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด  
 3.7 GRAVITY  ผู้เรียนตอบค าถามด้วยการพิมพ์ในกรอบเวลาที่ค าถามเลื่อนลงมาจากบนลงล่าง โดย
การเรียนโหมดนี้ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น  
 3.8 LIVE ผู้เรียนตอบค าถามรูปแบบกลุ่ม ผ่าน URL www.quizlet.live และใช้รหัส (pin) 6 หลัก  
หรือเข้าด้วยการสแกน QR code โดยมีผู้สอนเป็นผู้สุ่มผู้เรียนเข้าเกมเพ่ือสร้างทีม และค าถามจะแสดงที่
อุปกรณ์ของผู้เรียน 
ลักษณะการใช้งานของแต่ละโปรแกรม  

โปรแกรม kahoot  
1. ด้านการสร้างค าถาม ภายหลังที่ผู้สอนลงทะเบียนและมีบัญชีผู้ใช้งานแล้วสามารถสร้าง

ค าถามได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการประเมินผู้เรียน โดยเลือกจากประเภทที่เว็บไซต์ก าหนด 
สามารถแนบสื่อมัลติมีเดียในค าถามได้ เช่น รูปภาพ และวิดีโอจากการแนบลิงค์ URL จาก 
YouTube หรือน าเข้าค าถามที่สร้างเรียบร้อยแล้วจากไฟล์ Excel ซึ่งเป็นเทมเพลตของ
เว็บไซต์ 

2. ด้านการตอบค าถาม ผู้สอนสามารถแสดงลิงค์ (URL link web)ให้ผู้เรียนได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Social media  ,QR code และ E-mail  ผู้เรียนสามารถตอบค าถามพร้อมกัน
ในสถานการณ์เดียวกันด้วยการเข้ารหัส (pin) 6 หลัก ที่โปรแกรมก าหนด  เริ่มเกมและจบ
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เกมในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถฝึกตอบค าถามเองด้วยโหมดจ าลองการแข่งขัน 
(Non-live Kahoots) ซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องสมัครเป็นผู้ใช้งานเหมือนผู้สอน 

3. ด้านการแสดงผล  ผู้เรียนจะเห็นค าถามจากอุปกรณ์ของผู้สอนเท่านั้น และผู้เรียนจะเลือก
ค าตอบที่ถูกต้องบนอุปกรณ์ของตนเอง โดยโปรแกรมจะจัดอันดับในการตอบค าถาม 

4. ด้านการรายงานผลเชิงสถิติ ผู้สอนสามารถเก็บสถิติการตอบค าถามของผู้เรียนได้  โดย
สามารถเรียกดูรายงานหลังจบเกม ซึ่งจะรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 

5. ฟังก์ชันเสริมแรงจูงใจในการเรียน  สีสันสดใส และมีดนตรีประกอบ โปรแกรมแสดงรายชื่อ
ผู้เรียนที่ท าคะแนนได้สูงสุดหลังจบเกม โดยวัดจากความเร็วและความถูกต้องในการตอบ
ค าถาม 

6. ด้านการใช้งานอ่ืนๆ  ผู้สอนสามารถตั้งค่ามอบหมายให้ผู้เรียนเข้าเล่นเกมในลักษณะ
แบบฝึกหัดได้  

โปรแกรม Quizizz  
1. ด้านการสร้างค าถาม ผู้สอนสามารถสร้างค าถามแบบปรนัยก าหนดค าตอบได้ตั้งแต่ 2 

ตัวเลือก ถึง  5 ตัวเลือก และสามารถแนบไฟล์รูปทั้งข้อค าถามและค าตอบได้  นอกจากนี้
ผู้สอนยังสร้างค าถามจากการน าเข้าข้อมูลจากไฟล์รูปแบบ Excel ที่เว็บไซต์พัฒนาให้เพ่ือ
แทนการพิมพ์ในเว็บไซต์ทีละข้อ  

2. ด้านการตอบค าถาม ผู้สอนเปิดค าถามโดยแจ้งรหัส (pin) 6 หลัก  กรณีต้องการให้ผู้เรียน
ตอบค าถามพร้อมกันในเวลาที่ก าหนด ค าถามและค าตอบจะแสดงที่อุปกรณ์มือถือของผู้เรียน 
ซึ่งระบบจะสุ่มข้อและค าตอบ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถให้ URL ของแบบทดสอบเพ่ือ
มอบหมายเป็นการบ้าน หรือ แบบฝึกหัดหลังเรียนได้  

3. ด้านการแสดงผล หน้าจอของผู้เรียนแต่ละคนจะแสดงภาพอารมณ์ (meme) เมื่อตอบถูก 
หรือ ผิด พร้อมทั้งแสดงคะแนนและอันดับในการแข่งขัน  

4. ด้านการรายงานผลเชิงสถิติ ผู้สอนสามารถเก็บสถิติการตอบค าถามของผู้เรียนได้  โดย
สามารถเรียกดูรายงานหลังจบเกม ซึ่งจะรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel แสดงค่าร้อยละของ
ค าตอบที่ถูกต้อง 

5. ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียน  สีสันสดใส และมีดนตรีประกอบระหว่างตอบค าถาม 
โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้เรียนที่ท าคะแนนได้สูงสุดขณะเล่นเกมและจัดอันดับหลังจบเกม โดย
วัดจากความเร็วและความถูกต้องในการตอบค าถาม 

6. ด้านการใช้งานอ่ืนๆ สามารถพิมพ์ค าถามรูปแบบเอกสารหากไม่พร้อมเข้าใช้รูปแบบ
ออนไลน์  ผู้สอนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงค าถามได้ และรวบรวมค าถาม
เป็นคลังข้อสอบได้ 
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โปรแกรม Quizlet Live 
1. ด้านการสร้างค าถาม  ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างชุดค าศัพท์โดยพิมพ์ค าศัพท์และความหมายให้

เรียบร้อย และสามารถน าเข้าค าถามจากไฟล์ที่โปรแกรมอนุญาต ได้แก่ MS Word,MS 
Excel,Google Docs  ในการสร้างชุดค าศัพท์สามารถใส่รูปภาพประกอบการอธิบายได้  และ
เสียงจากผู้สอนได้ (กรณีสมัครบัญชีผู้ใช้แบบมีค่าใช้จ่าย) เมื่อสร้างชุดค าศัพท์เรียบร้อย 
โปรแกรมจะสร้างค าถามให้โดยอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นบัตรค า (flashcard) 

2. ด้านการตอบค าถาม  ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนแข่งตอบค าถาม โดยใช้รหัส(pin) 6 หลัก เข้า
เกมเช่นเดียวกับ Kahoot หรือ Quizizz  แต่ต้องเข้าใช้ในโหมด Quizlet Live เท่านั้น และ
ต้องเล่นในรูปแบบทีม ขั้นต่ าทีมละ 2 คน หรือต้องมีผู้เล่นในเกมจ านวน 4 คนขึ้นไป  

3. ด้านการแสดงผล  ค าถามและค าตอบจะแสดงที่อุปกรณ์ของผู้เรียน ทุกคนในทีมจะต้อง
ช่วยกันตอบค าถาม โดยพิจารณาจากตัวเลือกที่แสดงบนอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งในการตอบ
ค าถามทุกคนจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และค าตอบที่ถูกต้องโปรแกรม
จะสุ่มกระจายไปยังทุกคนในทีม ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม หากออก
จากเกม สมาชิกที่เหลือจะตอบค าถามไม่ได้ ผู้เล่นที่ออกจากเกมจะต้องกลับเข้าเกมใหม่ด้วย
รหัสเดิมที่ก าหนดไว้ก่อนเข้าเกม 

4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ  ที่อุปกรณ์ของผู้สอนจะแสดงกระดานการตอบค าถาม(dashboard) 
โดยจะเรียงล าดับชื่อกลุ่มและคะแนนของลุ่มที่ตอบถูกต้องมากท่ีสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด  

5. ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างการแข่งขัน
จะต้องช่วยกันหาค าตอบภายใต้เวลาที่จ ากัด หากทีมใดทีมหนึ่งตอบค าถามได้ครบทุกข้อ เกม
จะยุติโดยอัตโนมัติ และผลการแข่งขันจะแสดงที่อุปกรณ์หลักของผู้สอนทันที 

6. ด้านการใช้งานอ่ืนๆ  ผู้เรียนไม่สามารถเล่น Quizlet Live นอกชั้นเรียนได้ เนื่องจากผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ควบคุมเกมจากอุปกรณ์หลัก 

 
ตารางเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจ ากัดของแต่ละโปรแกรมได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  

รายการเปรียบเทียบ Kahoot Quizizz Quizlet Live 

1.ด้านการสร้างค าถาม 
- ความหลากหลายของชนิดค าถาม 
- แสดงค าถามแบบสุ่มไม่ซ้ า 
- น าเข้าข้อมูลจากไฟลร์ูปแบบอื่นๆ 
- ใส่ภาพประกอบค าถาม 
- ข้อจ ากัดความยาวของอักษร 

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
- 
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2.ด้านการตอบค าถาม 
- ตอบค าถามแบบแข่งขันหรือรปูแบบเกม 
- ก าหนดเวลาเริม่และจบการตอบค าถาม 
- มีรูปแบบจ าลองการแข่งขัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- 

3.ด้านการเรียกดสูถิติการตอบค าถาม 
- วิเคราะห์การตอบค าถามเชิงสถิต ิ
- แบบรายงานผลง่ายต่อการน าไปวเิคราะห ์

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.ด้านการแสดงผล 
- ค าถามแสดงท่ีอุปกรณผ์ู้เรยีน 
- ค าตอบแสดงท่ีอุปกรณผ์ู้เรยีน 
- ค าถามเรยีงแบบสุ่มข้อ 
- แสดงอันดับและคะแนนของผูเ้รียน 
- มีภาพอารมณ์แสดงการตอบค าถาม 

 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

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

 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 

6.ความยืดหยุ่นการใช้งานด้านอื่นๆ  
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็  
- ผู้เรยีนไมจ่ าเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน 
- มีค่าใช้จ่ายกรณีต้องการใช้ครบทุกฟังก์ช่ัน 
- รองรับระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน 
- ใช้กับกลุ่มผู้เรียนได้หลากหลาย 
- สามารถพิมพ์ข้อค าถามรูปแบบเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

ตารางเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจ ากัดของแต่ละโปรแกรม  
ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน 
 จากการเปรียบเทียบลักษณะการใช้โปรแกรมสร้างเกมตอบค าถามไว้ข้างต้น เมื่อน ามาปรับใช้ในชั้น
เรียน ผู้สอนจะท าหน้าที่คล้ายพิธีกรของรายการเกมโชว์และท าหน้าที่ดึงความสนใจผู้เรียนมายังศูนย์กลาง  
กิจกรรมที่เป็นมิตร บรรยากาศที่ผ่อนคลายจะจูงใจให้ผู้เรียนติดตามกิจกรรมนั้นๆ และจากตารางเปรียบเทียบ
ที่เสนอไว้พบว่าแต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ก่อนน าเกมเข้าสู่บทเรียนผู้สอนอาจจะต้อง
เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและลักษณะของผู้เรียน ซึ่งการเลือกใช้สื่อมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการ
รับรู้ของมนุษย์(Perception Theory) โดยเติมศักดิ์  คทวณิช  (2546) ได้นิยามความหมายของการรับรู้ 
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หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า ซึ่งการรับรู้เป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรมใดๆของบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้
สภาพแวดล้อม และการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนั้น   
 กระบวนการรับรู้ของบุคคลเริ่มต้นจากอวัยวะรับรู้ ได้แก่ ตา หู ปาก จมูก และผิวหนัง เมื่ออวัยวะรับรู้
ได้สัมผัสจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าก็จะท าหน้าที่ส่งสื่อสัมผัสไปยังสมองส่วนกลางท าการแปลการรับรู้ลักษณะ
ของสิ่งเร้า และตอบสนองพฤติกรรมตามทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อสิ่งเร้านั้น กล่าวคือ เราสามารถจ าสิ่งที่เรียนได้จาก
การอ่าน 10 %  20 % จากสิ่งที่เราได้ยินเสียง 30 % จากสิ่งที่เราได้เห็น และ เราสามารถจดจ าได้มากถึง 90 % 
เมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติหรือมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งทีได้ลงมือท า  ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงความแตกต่างในการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่าง 

จากภาพที่ 1 เห็นได้ชัดว่า การรับรู้ของบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการมองเห็น ได้พูดและได้ลงมือปฏิบัติ  ดังนั้น
การออกแบบสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนรวมถึงสื่ อการสอนมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมใดหากมีการสื่อสารเพียงทางเดียว ปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
อาจเกิดความเบื่อหน่าย และขาดแรงจูงใจในการเรียน   
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้โปรแกรม Kahoot Quizizz และ Quizlet Live 
 เนื่องจากเกมมีหลากหลายประเภท ผู้เล่นมีโอกาสได้รับทั้งความรู้ ได้ฝึกทักษะ จากเนื้อหาที่สอดแทรก
ผ่านเกมที่ผู้สอนคิดและออกแบบ ดังนั้นการน าเกมเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนอาจต้องพิจารณาความสนใจของผู้เรียน
รวมถึงความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งผู้เขียนได้สรุปไว้ดังนี้  

1.ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้     
เนื้อหาที่สอดแทรกในเกม ควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถคาดเดาได้ หรือเคยมีประสบการณ์บ้างใน
หัวข้อนั้นๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้ขาดแรงจูงใจเนื่องจากยากจนเกินไป เช่น ถามความหมายของค าศัพท์ 
จับคู่รูปภาพ เรียงค าในประโยค 
2.ออกแบบเนื้อหาในเกม          
เนื่องจากการเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน สื่อและ
ผู้เรียนด้วยกัน เนื้อหาของเกมควรออกแบบให้อยู่ภายในหัวข้อเดียวกัน ไม่หลากหลายจนเกินไป 
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ไม่เช่นนั้นเมื่อจบเกมจะไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือไม่สามารถบอกสิ่งที่ได้รับจากการเล่นเกม 
หรือ จากการท างานร่วมกัน  
3.ส ารวจความพร้อมของช้ันเรียน   
การเลือกใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ความพร้อมในการใช้โปรแกรมต่างๆ 
อาจต้องค านึงถึงลักษณะของผู้เรียน ความพร้อมของอุปกรณ์ การมีส่วนร่วมในเกมควรง่าย และ
สะดวก 
4. ก าหนดกติกาในการเล่น     
การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดกติกาก่อนเล่น มิเช่นนั้นอาจเกิดความ
เข้าใจผิดระหว่างเล่น หรือมีผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา  
5.ทดลองใช้ 
ผู้สอนทดลองใช้โปรแกรมท่ีออกแบบและส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ปรับปรุงเพ่ิมเติมหาก
ระหว่างที่ทดลองใช้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
6.สร้างโอกาสในการแข่งขัน  
จัดแข่งซ้ าหรือเพ่ิมจ านวนครั้งในการแข่งขัน หากผู้เรียนเกิดการยอมรับโปรแกรมท่ีผู้สอนเลือกใช้และ
เรียกร้องให้มีในชั้นเรียน ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจากแรงจูงใจที่รู้สึกท้าทาย หรือ อยากรู้อยากเห็นเมื่อได้
เรียนรู้ผ่านเกม  
7.ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปกิจกรรมร่วมกัน ผู้สอนและผู้เรียนสรุปกิจกรรมร่วมกันหลังจากมีส่วน
ร่วมในเกมนั้นๆ  
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ทักษะการเรียนภาษาอาหรับได้ดียิ่งขึ้น  

Wen, C. H., & Azlan, M. A. K. (2018) ได้ศึ กษา “Quizlet application as mooc supportive 
instrument in teaching Mandarin as a third language in Malaysia.” พบว่า ผู้เรียนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศมีทัศนคติเชิงบวกต่อแอปพลิเคชั่น Quizlet ที่ถูกน ามาใช้เป็นสื่อผสมในบทเรียน MOOC 
(Massive Open Online Courseware) 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 หัวใจส าคัญในการน าเกมเข้าสู่บทเรียนคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน เนื่องจากเกม
เป็นกิจกรรมที่ท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และถ้าหากมีการแข่งขันในกลุ่มผู้เรียน 
ยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ เนื่องจากผู้เรียนมีเป้าหมาย ในขณะเดียวกันเกมในชั้นเรียนยังช่วยสร้าง
โอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน  บทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้งาน ในฐานะผู้สอนก็ได้รู้จักเครื่องมือในการสร้างสื่อการ
สอนที่ให้บริการออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) แก่ผู้เรียนในลักษณะทันที( Real time) เมื่อจบกิจกรรม และยังมีการรายงานผลเชิงสถิติที่ยอมรับ
ได้จากฟังก์ชั่นของโปรแกรม  จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว เห็นว่า ผู้ใช้
สามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดีผู้สอนควรเลือกใช้โปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้เรียน มีความ
สม่ าเสมอในการใช้งาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการสอนตาม
ความสามารถของผู้เรียน   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา เพ่ือเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและการแก้ไขปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ในภาคปลายปีการศึกษา 
2560 จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบ เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาคือ 1) การขาดความรู้ด้านค าศัพท์
เนื่องจากมีความรู้ด้านค าศัพท์ไม่เพียงพอส าหรับการสื่อสาร และรู้เฉพาะค าศัพท์ที่ใช้เป็นประจ า  ( X= 3.80), 
2) การขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มีความกังวลว่าการสื่อสารนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จ    
( X= 3.76) และ 3) การขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่
ต้องการสื่อสารได้ ( X= 3.72) อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่า การเรียนที่มีการฝึกฝนลงมือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและพัฒนาทักษะการพูดได้ 

ค าส าคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร 
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Abstract 

 This study was aimed at investigating students’ problems in speaking English as well 
as to find out ways to adjust and solve problems of teaching English conversation at 
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Bangpha Campus. It was carried out by using 
the quantitative research method. The participants of this study were 90 undergraduate 
students, they were studying English Conversation as a subject in the second semester of the 
academic year 2017. The instrument employed in this study was 5 rating – scale questionnaire. 
Data analysis was mean. The results revealed that the students’ major problems were 1) 
limited vocabulary repertoire due to the lack of opportunity to communicate in English               
( = 3.80), 2) communicative anxiety and lack of confidence to communicate in English( = 3.76), 
and 3) a lack of grammar knowledge to express complete sentences ( = 3.72). However, it was 
found that the students’ persistent practices besides English lessons made the students feel 
confident and improve their speaking ability. 

Keywords: English speaking, communication 

 

บทน า 

ภาษามีความส าคัญอย่างมากในด้านการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจต่อกัน
ระหว่างบุคคลต่างๆ ถ้าสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วนั้นจะส่งผลท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้องการได้ ส าหรับภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั่นคือภาษาอังกฤษ ส าหรับประเทศไทย
ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ทางด้านการค้าและการทูต 
ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเข้ามามีบทบาทเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้ว แต่ความส าคัญของภาษาอังกฤษไม่ได้ถูก
ลดลงเลย ในทางกลับกันภาษาอังกฤษกลับมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารใน
หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการค้า และการศึกษา รวมไปถึงการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต ทีวี ภาพยนตร์ ฯลฯ จะเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังนั้นควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ เพ่ือท าให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นจะท าให้เกิดประสบการณ์ที่เพ่ิมมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารอีกด้วย 

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ English Speaking Year 2012 
หลายคนเริ่มให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นบันไดที่จะท าให้
ก้าวไปสู่ความส าเร็จและเป็นประตูเชื่อมสู่ความเป็นสากล โดยเฉพาะตอนนี้ภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็น
ภาษากลางของ “ประชาคมอาเซียน” หรือ AEC (Asean Economics Community) ที่มีการเข้าร่วมของ
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ประเทศในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนั้นยิ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาออกไปต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการท างานที่ไม่ได้ปิดกั้นเพียงแค่ภายในประเทศอีกต่อไป ขวัญชนก วิริยกุลโอภาส (2556, หน้า 3) 

ด้วยเหตุผลนี้รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จาก การจัดการศึกษาของชาติได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เลขา ปิยะอัจฉริยะ (2526, หน้า 237) โดยเฉพาะหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มีการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่
ถึงอย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังคงประสบปัญหามาโดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐาน  

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนที่มีการศึกษายังคงแสวงหาสถาบัน  ส าหรับ
สอนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้เรียนจ านวนมากที่ต้องการเรียนการพูด
ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่ามีสถานศึกษาจ านวน 87 แห่ง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการพูด
ภาษาอังกฤษของคนไทย Piset Wattanavitukul (2006)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ผลการศึกษาในการวิจัยนี้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ (English 
Conversation) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เพ่ือให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอีกด้วย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอ
เป็นล าดับ ดังนี้ 
 
1. เอกสารเกี่ยวกับการพูด 
 1.1 ความหมายของการพูด 

การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะ
ภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็ว การพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์โดย
การใช้เสียง และกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง “วาทการ” 
เป็นค าศัพท์หนึ่งซึ่งทางวิชาการนิยมใช้แทนการพูด พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2513:831) ได้ให้
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ความหมายของค าว่า “วาท” หมายถึง ค าพูด ถ้อยค า,ลัทธิ รวมกันเข้าเป็นวาทการ “วาทการ” หมายถึง กิจ
พูดหรือกิจเกี่ยวกับถ้อยค า, งานพูดหรืองานเกี่ยวกับถ้อยค าในการสื่อสาร การพูด หมายถึง การใช้ถ้อยค า 
น้ าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม 
เพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้ ความรู้สึกและความต้องการ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด  

รัตนา ศิริลักษณ์ (2540, หน้า 40) กล่าวว่าทักษะการฟัง – พูด เป็นการสื่อสารทางวาจาของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซึ่งในแต่ละบุคคลนั้นมีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารในสารของตนเอง โดยผู้ฟังจะต้องตีความในสิ่ง
ที่ผู้ส่งสารนั้นต้องการจะสื่อความหมายและสามารถตอบโต้กันได้ด้วยภาษาที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ตรงกับ
ความตั้งใจในการสื่อความหมายของผู้พูด 

Byget Martin (1991, p. 10) กล่าวว่า การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างทักษะการรับสารของผู้ รับสารและทักษะการผลิตสารของผู้ส่ งสาร ผู้ส่ งสารจะท าหน้าที่  
ส่งสารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการ ส่วนผู้รับสารจะแปลสารนั้นและท าความเข้าใจ  
ให้ตรงกับเจตนาของผู้ส่งสาร  
 1.2 องค์ประกอบของการพูด 
 Oller (1979, p. 320 – 326) แบ่งองค์ประกอบการพูดออกเป็น 5 ด้าน คือ   1. ส าเนียง, 2. ศัพท์, 
3. ไวยากรณ์, 4. ความคล่องแคล่ว, 5. สามารถเข้าใจค าพูดผู้อื่น 

 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
Krashen (1989, p. 75 cited in Bygate Martin, 1991, p. 82) อธิบายไว้ว่า ผู้เรียนจะออกเสียง

ภาษาที่เรียนได้เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในภาษานั้นๆ โดยได้รับปัจจัยป้อนที่มีความสามารถเข้าใจได้ และ
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาโดยปราศจากการบังคับ 

Brown, H. Douglas (1994, p. 104) กล่าวว่า ลักษณะที่ดีประการหนึ่งของผู้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
ได้ดีคือต้องมีความพร้อมที่จะเสี่ยงในการแสดงออกโดยการคาดเดา และพร้อมที่จะถูกมองว่าโง่ เพ่ือที่จะ
สื่อสารให้เป็นผล ผู้เรียนประเภทนี้จะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เพ่ือผลิตภาษาออกมาสื่อสารได้ ความคิดนี้
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนในส่วนของ
ลักษณะนิสัยของตัวผู้เรียนเองที่มีลักษณะนิสัย เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าเสี่ยงจึงคิดว่า
ผู้เรียนนั้นน่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการพูด 
 2.1 ปัญหาที่เกิดจากผู้ส่งสาร 
 ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการส่งสารหรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่
มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไป
ยังผู้รับสารด้วยวิธีการใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ โฆษก
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รัฐบาล สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชล เป็นต้น แต่
ในกรณีศึกษาวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัญหาการพูดอย่างเดียวเท่านั้น  
 2.2 ปัญหาที่เกิดจากสาร 
 สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ 
ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถท าให้
เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน บทเพลงที่ร้อง เป็นต้น   
 Wiio, Glodhaber & Yates (1980, p. 45) พบว่า การได้รับสารมากเกินไปก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการติดต่อสื่อสาร เช่นเดียวกับการได้รับสารน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robert & Jennings 
Bryant (2000, p. 50) ที่พบว่า โดยทั่วไปแล้วความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับปริมาณของ
การติดต่อสื่อสารและความเพียงพอของสารนั้น  
 2.3 ปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร 

ผู้รับสาร (encoder) คือ ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสารผู้รับสารจะเกิด
การตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนอง ( feedback) กลับไป
ให้ผู้ส่งสาร   

นิตยา ทองค า (2549, หน้า 6) กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร มีดังนี้ 
 1. ผู้รับสารขาดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารที่ตนจะได้รับ เช่น ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หรือผู้รับสารมี
ภูมิความรู้ที่ต่ าหรือสูงเกินไป ส่งผลให้ผู้รับสารไม่เข้าใจสารนั้นได้ 
 2. ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ต่อสาร จะท าให้ความสนใจลดน้อยลง 
หรืออาจจะไม่สนใจเลย 
 3. ผู้รับสารตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น คาดหวังว่าจะได้รับฟังจากนักพูดที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อถึง
เวลาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เป็นต้น 
 องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) สารหรือข้อมูล (Message) และผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผู้ส่งสารจะส่งสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ค าพูด กิริยาท่าทาง การเขียนรูปภาพ หรือสัญลักษณ์ 
ฯลฯ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 Clavde E. Shannon & Warren Weaver (1949, p. 90) 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการสื่อสาร แนวคิดของแชนนัน และวีเวอร์  

3. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 

 3.1 ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม 
Bloom, Benjamin S. (1976, p. 167-176) กล่าวว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการ

เรียนมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.  พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive entry behaviors) หมายถึง ความสามารถทั้งหมด

ของผู้เรียน ประกอบด้วยความถนัดและพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
   2. คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย (Affective entry characteristics) หมายถึง สภาพการณ์หรือ

แรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งได้แก่ ความสนใจและเจตคติที่มีต่อเนื้อหาวิชา โรงเรียน ระบบ
การเรียน  

   3. คุณภาพการสอน (Qualityof instruction) ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาด 

 
 3.2 ทฤษฎีและแนวคิดของจาโคโบวิทส์ 

Jakobovits (1971, p. 103-115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาท่ีสองและสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการ คือ 

1. ปัจจัยด้านการสอน ประกอบด้วยคุณภาพการสอนของครูซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทาง
ภาษาและการสอนของครู โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมทั้งเวลาที่ใช้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 
เกณฑ์การประเมินผลซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ปัจจัยด้านตัวผู้ เรียน ประกอบด้วยความสามารถที่จะเข้าใจการสอนขึ้นอยู่กับสติปัญญา 
ความสามารถทางภาษา ความถนัด ได้แก่ องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนทางภาษา ความมานะบากบั่น 
เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เจตคติที่มีต่อครูผู้สอน ความสนใจในภาษาที่เรียนและเจตคติต่อวัฒนธรรม
ต่างประเทศ  

                                                          

 

ปฏิกิริยาตอบสนอง / ข้อมูลย้อนกลับ 

ผู้ส่งสาร สาร(ข้อมลู) ผู้รับสาร สื่อ 
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3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้ แก่ 
ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ทางภาษาของตนเองและภาวะของวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสังคม 
 3.3 ทฤษฎีและแนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท 

Gardner & Lambert (1973 อ้างใน ปิยะนุช อุดมเกรียติสกุล, 2557) ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. เจตคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกที่คนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งในลักษณะที่เป็นอัตวิสัย 
(Subjective) อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือการแสดงออกท่ีเรียกว่า พฤติกรรม เช่น เจตคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน 
ซึ่งเจตคติเหล่านี้ได้รับจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางบ้าน (home environment) ได้แก่ การได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัว การได้เปรียบด้านฐานะทางเศรษฐกิจ (economic advantage)  

2. ความถนัดทางภาษา (Language aptitude) เป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิด 
3. การได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา (Parents’ support) การส่งเสริมของบิดามารดาจะก่อให้เกิด

ความชื่นชอบของบุตรหลาน  
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic level) คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีเจตคติทางบวก

ต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  
5. ระดับสติปัญญา ( Intellectual level) โดยทั่วไปสติปัญญาจะมีผลในการเรียนภาษาต่างประเทศ

หรือภาษาที่สองท่ีเน้นการฟังและการสื่อสาร  
6. นิสัยการเรียน (Habit of studying) นิสัยในการเรียนดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท างานร่วมกับ

แรงจูงใจเชิงบูรณการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  
7. เพศ (Sex) การท าวิจัยกับนักเรียนในรัฐหลุยส์เซียนามลรัฐเมนและรัฐคอนเนคทิคัทในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง พบว่าเด็กผู้หญิงจะมีเจตคติและพัฒนาการของทักษะการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสอง ได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย 

8. ความรู้เดิม (Knowledge background) เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปัจจุบัน 

9. คุณภาพการสอน (Quality of teaching) การสอนที่ดีจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีตลอดจนช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนอีกด้วย  

10. โอกาสในการเรียนรู้ ( Opportunity of learning) เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
โอกาสดังกล่าวคือการได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง การได้พูดคุยสนทนากับ
ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาหรือการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น  
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการสอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  

2. ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในอนาคต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 90 คน   
ซ่ึงไมใ่ช่นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถามมี 
5 ข้อในประเด็นเรื่องค าศัพท์ การออกเสียง ไวยากรณ์ ความกลัว และความกังวล เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่เน้นการฟังและการสื่อสารมากที่สุด  Gardner & Lambert (1973)   
ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X)  
  วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสม ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการทฤษฎีจากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัย 
 2. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือ
ได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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สรุปและอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 เพศชายจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการพูดเฉพาะ
ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และใช้ทุกวันเพียง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
11 ระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับอ่อนมากถึง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 62 
ระดับดี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับระยะเวลาที่เรียน
ภาษาอังกฤษของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เรียนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าวิชาภาษาอังกฤษในสาขาของผู้ตอบแบบสอบถามเองนั้น ไม่
เพียงพอต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 54 โดยให้เหตุผลว่า ยุคสมัยนี้
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ใช้ส าหรับการสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ก าลังศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 51 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
 
ตอนที่ 2 ปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
   ค่าเฉลี่ย             ระดับปัญหา 
   4.50-5.00  มากที่สุด 
   3.50-4.49  มาก 
   2.50-3.49  ปานกลาง 
   1.50-2.49  น้อย 
   1.00-1.49  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(X) 

ระดับปัญหา 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านค าศัพท์ เช่น รู้ศัพท์น้อยหรือรู้
เฉพาะค าศัพท์ที่ใช้เป็นประจ า ท าให้ไม่สามารถอธิบายสิ่ง
ที่ต้องการสื่อสารได้ 

3.80 มาก 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
รวมถึงการลงน้ าหนักของเสียงหนักเบาในค า (Stress) 
หรือการใช้ท านองเสียงในการพูด ท าให้ผู้ฟังไม่สามารถ
เข้าใจสิ่งที่ท่านพูด   

3.48 มาก 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้
ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้หรือไม่สามารถพูด
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ 

3.72 มาก 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากกลัวที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพราะกลัวว่า
เจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสื่อสาร 

3.76 มาก 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากกังวลว่าคนรอบข้างจะล้อเลียนเมื่อท่านสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้แล้วท าให้เกิดความประหม่าในการพูด 

3.36 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X= 3.62) และเมื่อพิจารณาปัญหาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ผล
การศึกษาดังนี้ นักศึกษามีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเพราะนักศึกษารู้ศัพท์น้อยหรือรู้เฉพาะค าศัพท์ที่ใช้
เป็นประจ า ท าให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้มากท่ีสุด ( X= 3.80) รองลงมาคือ นักศึกษามีปัญหา
ในการพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากกลัวที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพราะกลัวว่าเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่
ท่านต้องการ ( X= 3.76) รองลงมาคือ ปัญหาที่เกิดจากที่นักศึกษาขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
ท าให้ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ ( X= 3.72) ซึ่งล้วน
แล้วเป็นปัญหาระดับมาก ส่วนปัญหาที่เกิดจากการที่นักศึกษาไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงการลงน้ าหนักของเสียงหนักเบาในค า (Stress) หรือการใช้ท านองเสียงในการพูด ( X= 3.48) และ
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ปัญหาที่เกิดจากที่นักศึกษากลัวว่าจะโดนคนรอบข้างล้อเลียน เมื่อสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วท าให้เกิด
ความประหม่าในการพูด ( X= 3.36) จัดเป็นปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ ปัญหาทางด้านค าศัพท์ที่มีความรู้ไม่เพียงพอ เช่น เมื่อถึง
เวลาที่ต้องสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง นักศึกษามีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าควรใช้ค าศัพท์ประเภทใด
จึงจะถูกต้อง เช่นเดียวกับงานวิจัยของนงสมร พงษ์พานิช  (2550, หน้า 88-91) ที่พบว่า ปัญหาการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในที่ชุมชนของนิสิตคือการขาดความมั่นใจในตนเอง สืบเนื่องมาจากมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอส าหรับการสื่อสาร มีจ านวน ค าศัพท์น้อย ขาดทักษะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารในสภาพจริง ปัญหาต่อมาคือ รู้สึกกลัวเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น กังวลว่าจะไม่
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญคือนักศึกษาขาดความรู้ทางด้านไวยากรณ์ จึงกลัวที่
จะสื่อสารเพราะกลัวว่าเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์นรี 
ฤทธิรัตน์ (2557, หน้า 27) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ มีปัญหาด้านค าศัพท์ ขาดการฝึกฝนกับอาจารย์
และบุคคลอ่ืนไม่ชอบเรียนรายวิชาที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อน
เสมอเม่ือต้องพูดภาษาอังกฤษ และวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาน าไปใช้มากได้แก่ การดู
ภาพยนตร์ และการฟังเพลงภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการออกเสียงเมื่อถึงเวลาในการสื่อสาร เช่นนักศึกษากลัว
ว่าจะออกเสียงในค าศัพท์แต่ละค าไม่ถูกต้องและจะท าให้ความหมายนั้นเปลี่ยน และปัญหาสุดท้ายคือรู้สึกอาย
หรือประหม่าเมื่อเวลาต้องพูดหรือสื่อสารโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าเพ่ือนหรือคนรอบข้างเพราะ
เนื่องจากในสมัยก่อนช่วงระดับประถมศึกษาถึงมัธยมต้นใครที่กล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมหรือสามารถ
ออกเสียงได้อย่างถูกต้องจะถูกเพ่ือนหรือคนรอบข้างแกล้งหรือล้อเลียน บางคนจึงจ าภาพนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
จึงไม่กล้าที่จะพูด 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยนี้ใช้เป็นข้อมูลให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา ด้วยวิธีการปรับการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนและฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนมากขึ้น และก าหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการสอน ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  

2. สามารถน าผลสัมฤทธิ์จากการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บนพ้ืนฐานความต้องการ (Needs) 
ของผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
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วัฒนชัย พุทธาประสิทธ์ิผล, ณัฐกติติ แดงศร,ี อโณชา เหล็งศิร,ิ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ 

Wattanachai Puttraprasith, Nattakit DangSri, Anocha Lengsiri, and Nuengwong Tuaycharoen 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

590107030013@dpu.ac.th, 590107030015@dpu.ac.th, 590107030020@dpu.ac.th, nuengwong.tun@dpu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่าเกือบสิบสามล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากรถจักยาน

ยนต์ถึงเกือบหนึ่งหมื่นคนและบาดเจ็บเกือบสี่แสนรายต่อปี ดังนั้นการขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่

ส าคัญเป็นอย่างมาก บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบระบบอุปกรณ์น าทางอัจฉริยะส าหรับผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ท าให้ผู้ขับขี่ไม่จ าเป็นต้องมองหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใส่หูฟัง ซึ่งท าให้เสียสมาธิในการ

ขับขี่และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เราได้ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะในหมวกนิรภัยของผู้ ขับขี่ท าให้มองเห็น

หน้าจอขนาดเล็กที่มีเพียงลูกศรและหมายเลขระยะทางตลอดเวลา ซึ่งเป็นทิศทางการเดินทางที่ได้จาก Google 

Map บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถิติการขับขี่ในแอปพลิเคชันบนเว็บได้

อีกด้วย จากการทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามท่ีก าหนดไว้ 

 

ค ำส ำคัญ: รถจักรยานยนต์, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, การน าทาง, Arduino, หมวกนิรภัย 

 

Abstract 
 

There are almost thirteen millions bikers in Thailand.  Unfortunately, there are almost 

10,000 casualties and almost 300,000 injuries per year due to motorcycles.  Therefore, safe 

bike riding is extremely important.  This article described the design and development of a 

Smart Navigation System for Bikers. This system prevents bikers from looking at a smartphone 

screen or wearing a small talk while riding, which can cause distractions and cause accidents.  

We installed our smart devices in a biker's helmet, so the biker can always see our tiny screen 

displaying direction and distance only.  The direction and distance are provided by Google 
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Maps from the biker’s Android phone. Additionally, the user can check his travelling history in 

our web-based application.  Our experimental results showed that our system could operate 

correctly and quickly, as desired. 

 

Keywords: bike, Internet of Things, navigation, Arduino, helmet 

 

1. บทน ำ     
ในปัจจุบันการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะมีความจ าเป็นอย่างมาก

เพราะพ้ืนที่การจราจรมีจ ากัด  ท าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กรมการขนส่งทางบกระบุว่า 

จ านวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีสูงเกือบ 13 ล้านใบ (กรมการขนส่งทางบก, 2561) 

ในขณะที่อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกเกิดขึ้นกว่า 67,000 ครั้งต่อปี (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2559) โดย

ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ปีละเกือบหนึ่งหมื่นราย และบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ปีละเกือบ

สี่แสนราย ในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากรถยนต์มีเพียงเจ็ดร้อยกว่าราย และบาดเจ็บเพียงเก้าพันรายเท่านั้น (ศูนย์

ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน) 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือการเสียสมาธิจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างการ

ขับขี่ (BROWN, 2019) นอกจากใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือพูดคุยและเล่นสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ขับขี่ที่ยังไม่

ช านาญเส้นทาง มักใช้ Google Maps ช่วยในการบอกเส้นทางในการขับขี ่แต่ผลที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุ หรือใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น เนื่องจากอาจต้องหยุดรถ เพ่ือก้มมองโทรศัพท์เพ่ือดูแผนที่อยู่

บ่อยครั้ง หรือการใส่หูฟังระหว่างการขับขี่ก็ท าให้ไม่ได้ยินเสียงแตรรถคันอ่ืน ซึ่งเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 

ทางผู้พัฒนาตระหนักปัญหาที่เกิดขึ้นและได้จัดท าอุปกรณ์เสริมน าทางอัจฉริยะที่สามารถน าทางผู้ขับขี่

ได้ โดยที่ไม่ต้องก้มมองโทรศัพท์ระหว่างขับขี่ ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยอุปกรณ์จะแสดงทิศทางและ

ระยะทางก่อนเกิดการเลี้ยวให้ผู้ขับขีเ่ห็นผ่านอุปกรณ์เสริมน าทางอัจฉริยะติดที่ด้านหน้าของหมวกนิรภัย โดยที่

ไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ต้องใช้หูฟังระหว่างการขับขี่อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อผลิตแอปพลิเคชัน่และอุปกรณ์เสริมติดหมวกนิรภยัของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตเ์พื่อน าทาง  
2. เพื่อให้ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและระยะทางตลอดเวลา

ดว้ยความปลอดภยั 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเส้นทางของผูข้บัข่ีรถมอเตอร์ไซคย์อ้นหลงับนเวบ็ได ้
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3. ทฤษฏีและงำนที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Java 

Java (Oracle, n.d.) ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object-Oriented 

Programming) และเพ่ือใช้แทนภาษา C++ โดยมีรูปแบบคล้ายภาษา Objective-C ช่วยให้โปรแกรมที่ได้มี

ความยืดหยุ่นสูง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ (User) ได้มากขึ้น โดยภาษา Java ถือเป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งที่

ได้รับความนิยมในการน ามาพัฒนาโปรแกรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

3.2 SQL 

SQL ย่อมาจาก Structured Query Language (w3schools, 2019) ซึ่งเป็นภาษาส าหรับการเข้าถึง

ฐานข้อมูล โดยเราจะใช้งานภาษา SQL ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่างๆได้ ซึ่งการท างานคือ CRUD หรือ 

Create Retrieve Update และ Delete โดยภาษา SQL สามารถน ามาเขียนคู่กับภาษาอ่ืนๆในการท างานได้

เช่น C/C++ และ Java ซึ่งค าสั่ง SQL ประกอบไปด้วย Data definition language (DDL) ภาษาที่ใช้สร้าง

ฐานข้อมูล, Data manipulation language (DML) ใช้ เพ่ิม ลบ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางข้อมูล, และ

Data control language (DCL) ก าหนดสิทธิการอนุญาติใช้ข้อมูล 

3.3 สถำปัตยกรรม MVC 

MVC (Model-View-Controller) (Microsoft, 2019) คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มีการแบ่งการ

ใช้งานอยู่ 3 ส่วนหลักๆนั้นคือ ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้ และส่วนควบคุมการค านวณ โดยทั้ง 3 ส่วนนี้

ท างานอิสระต่อกัน ซึ่งสถาปัตกรรมนี้เหมาะกับการใช้ในการพัฒนาหน้าเว็บหรือพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งบน

ระบบ Android และระบบ IOS  

3.4 Google Glass 

Google Glass (GLASS, 2019) เป็นอุปกรณ์จาก Google ในรูปแบบของแว่นตา มีหน้าจอฝังอยู่ใน

ปริซึมสี่เหลี่ยมด้านขวาของแว่น โดยมีระบบปฏิบัติการคือ Android และมีการเชื่อมต่อหลากหลาย เช่น WIFI 

3G 4G GPS รวมถึง Bluetooth ซ่ึงผู้ใช้สามารถเข้าถึงการท างานต่างๆได้โดยผ่านการใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็นการ 

ค้นหาเส้นทาง ถ่ายวีดีโอ ถ่ายรูป ส่งข้อความ หรือรวมถึงการโทร เป็นต้น โดยจะแสดงผลผ่านตัวแว่น โปรเจค

ของ Google Glass นั้น มีค่าใช้จ่ายในตัวอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ปัจจุบัน การพัฒนา Google Glass ส าหรับคน

ทั่วไปถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการพัฒนาเพื่อใช้งานส าหรับธุรกิจเท่านั้น  

3.5 Google Map 

Google Maps (Google, 2019) เป็นบริการเกี่ยวกับแผนที่ โดยท างานผ่าน Application บนมือถือ 

หรือ เว็บบราวเซอร์ โดยเป็นบริการค้นหาเส้นทาง ระหว่างสถานที่ ข้อมูลของสถานที่ใกล้เคียงต าแหน่งปัจจุบัน 
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ข้อมูลการจราจร รวมถึงการน าทางจากสถานที่ปัจจุบันไปยังปลายทาง และยังมีข้อมูลของสถานที่รวมถึงความ

คิดเห็นต่อสถานที่ของผู้ใช้คนอ่ืนๆ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อที่ของพ้ืนที่ที่เราต้องการค้นหา หรือ

ระยะเวลาโดยประมาณจากการเดินทางได้ 

3.6 ระบบน ำทำงด้วย GPS ติดรถยนต์ 

ในปัจจุบันมีระบบ GPS (Roads & Highways, 2018) เพ่ือน าทางรถยนต์หลายรุ่นวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า หรือหน้าร้านอุปกรณ์ติดรถยนต์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถค านวณระยะทางจาก ต าแหน่ง

ปัจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางและหาเส้นทางการเดินรถได้ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีทั้งแบบการเชื่อมต่อและ

ไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบรถยนต์ไร้คนขับ 

ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์น าทางและแผนที่ในท้องตลาดอยู่แล้ว แต่ขณะขับข่ีมอเตอร์ไซค์นั้น ผู้ขับขี่ไม่ควร

ละสายตาจากการมองถนน เพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นขณะขับขี้ได้ อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะใน

บทความนี้ได้น าระบบน าทาง มาไว้บนหน้าจอขนาดเล็ก เพ่ือไม่ให้บดบังทัศนวิสัย แล้วยังสามารถทราบถึง

เส้นทางที่เราต้องการที่จะไปได้ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ของเราสามารถเก็บประวัติการเดินทางทั้งหมดขึ้น

ฐานข้อมลูภายนอกได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และ อุปกรณ์ของเราเป็นติดตั้งภายในหมวกนิรภัย ท า

ให้ไม่จ าเป็นต้องละสายตาจากถนนเพื่อไปมองหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขับข่ีได้ 

4. อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ มีการพัฒนาระบบที่สามารถท างานได้ ดังต่อไปนี้ 

1. แอปพลิเคชนับนโทรศพัทแ์อนดรอยดส์ามารถแสดงแผนท่ี และ พิกดัของผูใ้ช ้  

2. แอปพลิเคชนับนโทรศพัทแ์อนดรอยด์สามารถแสดงเส้นทางจากจุดเร่ิมตน้ ถึง จุดหมาย
ตามท่ีผูใ้ชเ้ลือก  

3. อุปกรณ์บนหมวกนิรภัยรับข้อมูลเส้นทางจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ แล้ว

แสดงลูกศรและระยะทางเพ่ือน าทางผ่านหน้าจอ OLED บนหมวกนิรภัย 

4. แอปพลิเคชันบนเว็บให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้ 

5. แอปพลิเคชันบนเว็บแสดงรายการการเดินทางของผู้ใช้ทั้งหมด โดยแสดงแผนที่พร้อม
เส้นทางในการเดินทางแต่ละครั้ง 

ภาพที่   1 แสดงภาพรวมของระบบ อุปกรณ์อัจฉริยะในบทความนี้  ประกอบด้วยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในหมวกนิรภัย ซึ่งรายละเอียดอยู่ในภาพที่  2 โดยอุปกรณ์ในหมวกนิรภัยจะรับเส้นทาง

การขับขี่มาจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ซึ่งเชื่อมต่อกับ Google Map ผ่าน

อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ข้อมูลการขับขี่ยังถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและเก็บลงฐานข้อมูล เพ่ือน าไปแสดงผลผ่าน

แอปพลิเคชันบนเว็บ ท าให้ผู้ขับข่ีสามารถเข้ามาตรวจสอบเส้นทางและสถิติการขับข่ีของตนเองได้อีกด้วย 
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ภาพที่  1 ภาพรวมของระบบ 

 

 
ภาพที่  2 ฮาร์ดแวร์ของระบบ 

ภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในหมวกนิรภัย ประกอบด้วยบอร์ด Arduino Nano ซึ่ง

มีขนาดเล็ก พร้อมไฟ 5 โวลต์ และเชื่อมต่อกับ Arduino Bluetooth เพ่ือรับส่งข้อมูลจากโทรศัพท์แอนดรอยด์ 

มาแสดงผลบนจอภาพขนาดเล็ก OLED SSD1306 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Microsoft Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server 2014, 

Android Studio 3.1.4, Microsoft Project 2016, Arduino IDE ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ SQL เพ่ือ

ติดต่อกับฐานข้อมูลบน SQL Server, Java ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ , HTML, Java 

Script, C# ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บและ C++ ใช้สร้างโปรแกรมบนบอร์ด Arduino Nano 

 

5. ผลกำรวิจัย 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย ผู้พัฒนาได้ทดสอบระบบทั้งสามส่วน ได้แก่ ส่วนเว็บ ส่วนแอป

พลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ และ ส่วนอุปกรณ์บนหมวกนิรภัย โดยมีผลการการทดสอบระบบดังนี้ 
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5.1 ส่วนเว็บ  

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน เว็บจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบและตรวจสอบชื่อผู้ใช้และ

รหัสผ่านของผู้ใช้ในฐานข้อมูลกับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาในการเข้าสู่ระบบได้ดังภาพที่  3 

 
ภาพที่  3 หน้าเว็บเพื่อเข้าสู่ระบบ 

หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบเว็บจะให้ผู้ใช้กรอกรหัสของอุปกรณ์อัจฉริยะและข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ใช้เพ่ือลงทะเบียน ดังแสดงในภาพที่  4 

 
ภาพที่  4 หน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ 

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนเว็บสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลเพ่ือแสดงรายการประวัติการ

เดินทางของผู้ใช้ดังภาพที่  5 โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่รายการใด ระบบจะสามารถแสดงแผนที่และเส้นทางของผู้ใช้

ตามข้อมูลในรายการนั้นด้านล่าง ภาพที่  6 
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ภาพที่  5 ประวัติการเดินทางของผู้ใช้ 

 
ภาพที่  6 เส้นทางบนแผนที่ตามรายการที่เลือก 

5.2 ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ 

ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะบนหมวกนิรภัยเพ่ือน าทาง ผู้ใช้จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่

ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบเว็บเพ่ือเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ จากนั้นแอปพลิเคชันแอน

ดรอยด์จะแสดงแผนที่และกล่องข้อความเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกจุดเริ่มต้นและปลายทางของการเดินทาง ดังแสดงใน

ภาพที่  7 ซ้าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกจุดเริ่มต้นเป็นต าแหน่งปัจจุบัน หรือจะปักหมุดบนแผนที่เพ่ือเลือกต าแหน่ง

ของสถานที่เองก็ได้ เมื่อผู้ใช้เลือกจุดเริ่มต้นและปลายทาง และกดปุ่ม SEARCH แอปพลิเคชันจะแสดงเส้นทาง

ที่ได้จาก Google Map API   
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ภาพที่  7 หน้าจอแสดงเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางการเดินทางและหน้าจอน าทาง 

เมื่อกดปุ่ม START NAVIGATOR แอปพลิเคชันจะเริ่มน าทาง โดยแสดงทิศทางและระยะทางที่ต้อง

เดินทางไปในต าแหน่งถัดไป และส่งข้อมูลการเดินทางไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะในหมวกนิรภัย ปุ่มด้านล่างหน้าจอ

จะเปลี่ยนเป็น STOP NAVIGATOR เพ่ือให้ผู้ใช้กดเม่ือสิ้นสุดการเดินทาง ดังแสดงในภาพที่  7 ขวา 

5.3 ส่วนอุปกรณ์บนหมวกนิรภัย 

ในส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้พัฒนาได้ฝังอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ด้านในหมวกนิรภัยท าให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา

นอกหมวกซึ่งอาจท าให้อุปกรณ์เสียหายได้ง่าย เนื่องจากผู้พัฒนาเลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ท าให้เมื่อติดตั้ง

แล้ว ผู้ขับขี่สามารถสวมใส่ได้สบาย นอกจากนี้ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งจอ OLED ไว้ด้านหน้าของด้านในหมวกเพ่ือ

ป้องกันแสงสะท้อนระหว่างขับขี่ ท าให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นจอ OLED ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องก้มหน้า ดัง

แสดงในภาพที่  8 

  
ภาพที่  8 หมวกนิรภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะแล้ว และหน้าจอ OLED ภายในหมวก 

นอกจากนี้ ภายนอกหมวกจะมีปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน และมีแบตเตอรี่ที่อยู่ในที่ที่สามารถเปลี่ยนได้

ง่าย เมื่อเปิดการท างาน ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับให้เห็นก่อนเข้าสู่การแสดงผลการน าทาง เมื่อกดปุ่ม 

243



9 
 

START NAVIGATOR ที่แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ หน้าจอจะแสดงลูกศรเพ่ือแสดงทิศทางและสลับด้วย

ระยะทางเป็นระยะเพ่ือน าทาง โดยผู้ขับข่ีไม่ต้องก้มมองและไม่ต้องใส่หูฟังเพ่ือฟังเสียงการน าทางให้เสียสมาธิ 

ผลจากการทดสอบระบบพบว่าระบบทั้งสามส่วนสามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้วางขอบเขตไว้ 

6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย    
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะส าหรับการน าทางให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเว็บ ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ และส่วนอุปกรณ์ในหมวก

นิรภัย โดยทั้งสามส่วนต่อเชื่อมผ่านระบบไร้สายทั้งหมด ท าให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานอุปกรณ์เพ่ือการน าทางได้

อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการสวมใส่  ผู้ พัฒนาระบบได้พัฒนาโดยใช้ภาษา  C#.NET MVC, HTML, 

JavaScript ส าหรับเว็บ, ภาษา Java ส าหรับแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ภาษา C++ ส าหรับโปรแกรมบน 

Arduino Nano และ ภาษา   SQL บน Microsoft SQL Server ส าหรับฐานข้อมูล ในการทดสอบระบบพบว่า

ระบบสามารถท างานได้รวดเร็วและถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้  

7. ข้อเสนอแนะ 
ในอนาคต ผู้พัฒนาจะท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับปรุง

ระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพจริงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะในการส ารวจความพึงพอใจ นอกจากนี้ 

เนื่องจากราคาต้นทุนของอุปกรณ์ยังไม่สูงนัก โดยมีราคารวมกันไม่เกิน  1,000 บาทต่อชุด (ไม่รวมค่าพัฒนา

ซอฟต์แวร์และเครื่องแม่ข่าย) อุปกรณ์สามารถน าไปผลิตเพ่ือการค้ าได้อนาคต และสามารถต่อยอด

อุปกรณ์เสริมน าทางอัจฉริยะโดยจะพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถสั่งการโดยใช้เสียงได้ สามารถแสดงข้อความได้ 

รวมถึงสามารถตรวจจับผู้ใช้ได้โดยการสวมใส่และตรวจสอบโครงสร้างใบหน้า และการแสดงผลการน าทางจะ

สามารถน าทางโดยแสดงภาพผ่านถนนจริงแบบเวลาจริง 
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รายงานวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 
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Curriculum Learning Management of Teachers,4.0: Integration across learning 

strands to innovation 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการอบรมพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ
ครูที่สอนภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 -3 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รวมทั้งหมด 127 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการอบรมครู แบบบันทึกการนิเทศครู ครั้งที่ 
1-2 แบบรายงานการนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู แบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครู และแบบประเมินความ
พึงพอใจของครู การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : 
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนสอนโดย
สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ เห็นได้
จากผลการนิเทศการติดตามการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการสอนเพ่ิมสูงขึ้นทั้ง
โดยภาพรวมและรายข้อ และครูที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อโครงการคูปองพัฒนาครูโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างดี จากการ
เยี่ยมชั้นเรียนพบว่า ครูได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เล่นเกม บทบาทสมมุติ การร้องเพลง กิจกรรมเดี่ยว 
กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน ซึ่งท าให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น 
ครูใช้สื่อหลากหลายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้,  ครยูุค 4.0,บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1อาจารย์ ดร. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึงจังหวัดราชบุร ี70150 
3อาจารย์ ดร. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
4ดร. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกโอ หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์ 67110 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the teachers’ development under the 

Coupon for Teacher Development Project (CTDP) For learning management of teachers, age 
4.0: integration across learning to innovation. The target groupwas 127 teachers who taught 
in the schools under the Office of Primary Educational Service Area Office 1-3, Phetchabun 
Province. Research instruments were the observation form of teachers’ training, the first and 
second instructional supervision form, the report form of the supervision under the CTDP, 
the form of learning outcomes of teachers, the evaluation form of teachers’ satisfaction. 
Analyzing the data, the quality data were employed by using content analysis; quantity data 
were operated by mean and standard deviation. 

The research results were found that: the development of teachers under the CTDP, 
the curriculum of teachers’ development for Learning Management of Teachers, Age 4.0: 
Integration across learning to innovation, had made the teachers understand and enable to 
apply it in their teaching. The evident had shown that the teachers could analyze the 
curriculum, for cross-group integration and writing lesson plans integrated across subjects, 
Learning Management Integrated across the sciences, measuring and evaluating learning. The 
researchers could find them from the results of teaching supervision of teachers who 
involved in this project; the mean of teaching performance had increased higher both as a 
whole and in every aspect. The teachers’ satisfactions were at a highest level. Moreover, the 
quality data showed that the teachers understood and can be integrated learning 
management processes across the group, subject to the teaching in the classroom very well. 
Apart from visiting the classroom, the teachers created the various activities for example 
games, role play, singing, individual activities, group activities, and presentation activities 
which made the students get the knowledge and understanding, practicing, and expressing 
their opinions. The teachers used various teaching Media to arouse and support students’ 
learning. 
 
Keywords: Learning Management,  teachers, 4.0, Integrated cross-learning 
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บทน า 
การศึกษา 4.0 ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของชีวิต เราต้องด าเนินการ 4.0 ให้ดี 

ที่สุด มีค่าที่สุด และเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ ,2559,น. 5) การศึกษา 4.0 
โรงเรียน ครู ต้องท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตขึ้นมาได้ถึงแม้ผลผลิตจะไม่ใหม่เอ่ียมเป็นนวัตกรรมอย่าง
จริงจัง แต่เวลาที่ยาวนานผู้เรียนจะสร้างผลผลิตที่ใหม่ทันสมัยได้เอง และเขาจะสามารถพัฒนาทักษะและ
วิญญาณการคิดค้นแสวงหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง
ผลงานต่างๆ ซึ่งครูควรมีบทบาทในการด าเนินการตามแนวการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในยุค 4.0 ของประเทศ
ให้มนุษย์มีคุณภาพ และการจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องน าเอาหลักการบูรณาการสมัยใหม่ ผ่านผลผลิตนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ตรงความสนใจของคนในยุคดิจิทัล นิยามการพัฒนา คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ข้อหนึ่ง คือ ให้
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) 
มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) มีเงื่อนไขที่จ าเป็นครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 
มิติ คือ 1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ และทักษะขั้น
สูง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่
มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ 
Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เปลี่ยนจากคน
ไทยที่เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ 
ได้อย่างเป็นปกติสุขการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้
ความรู้กับคนเท่านั้น  ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้าสู่ 
Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน การเรียนการสอนแนวใหม่จึงเป็นการน าแนวคิด วิธี การ 
กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมกันเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียน ด้านการถ่ายทอดความรู้ส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ ครู
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยการลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเชิญชวนให้นักเรียนร่วมลงมือกับครูด้วย ครูจะ
อาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การท างานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยกัน การเรียนรู้
ลักษณะนี้จะช่วยให้ครูผู้สอน จะท าให้ก้าวกระโดดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ แนวคิด
สมัยใหม่มองว่า ความคิดของนักเรียนมีคุณค่า นักเรียนจะใช้พัฒนาความหมายของตัวเองแทนการถ่ายโอน
ความรู้จากครู โดยจะเน้นการคิดเชิงวิพากษ์มากกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถบูรณาการการเรียนรู้ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ไม่แยกศาสตร์ที่เรียนรู้ แต่จะต้องมีการเรียนวิชาการแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้งเสียก่อน 
หลังจากนั้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จะตามมาเอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
จึงเป็นการน าสาระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดการเรียนรู้
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แบบบูรณาการ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมกับผู้เรียน และสาระการเรียนรู้  ด้าน
การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษานั้น (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 
2557,น. 9) กล่าวถึง ด้านการพัฒนาเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและส่งเสริมการ
พัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ที่ยังคงต้องการ การกระจายการ
พัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนาที่แท้จริงของครูในเมืองและครูในชนบท  ครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ กลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายที่ให้ความส าคัญว่า ครู
คือผู้เรียนที่ต้องแสวงหาและได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือศิษย์ที่มีคุณภาพ ด้านการใช้ครู มีองค์กรบริหาร
จัดการครูโดยคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องค์กรวิชาชีพครูโดยคุรุสภา 
ท าหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ต้องการครูที่สอดคล้องกับความขาดแคลนเชิงปริมาณ
และคุณภาพและสามารถก าหนดความต้องการได้เอง โดยเฉพาะครูประจ าสาระวิชา ครูวิชาเอก การสร้าง
แรงจูงใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับ
สภาพจริง การรักษาและปกป้องสิทธิครู รวมทั้ง การประเมินครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะตามสภาพจริง และผลที่
เกิดกับผู้เรียนที่ผูกกับความรู้ความสามารถของครู ควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการสอนของครูที่
เน้นการคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณของผู้เรียนครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมือที่มี TPCK โดยมี
ความรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็นตัวเนื้อหาความรู้ในวิชาที่สอน และศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มีหลักจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ หรือจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้มากที่สุด จากการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คน ในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรายวิชาการศึกษาพิเศษ พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ครูขาดทักษะในการจัดเรียนการสอน ความไม่ต่อเนื่องของการเรียนการสอน ครูขาดเทคนิค
การสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป อธิบายไม่ชัดเจน ไม่มีเวลาสอนเนื่องจากมีภาระ
งานอ่ืน ๆ มากเกินไป ไม่มีเวลาปรับปรุงการสอน นักเรียนไม่มีความพร้อม ขาดความมุ่ งมั่นในการเรียน ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่อดทน ขาดระเบียบวินัย ไม่กล้าแสดงออก ไม่ตรงต่อเวลา พ้ืนฐานการเรียนไม่ดี อุปกรณ์
การสอนประจ าห้องเรียนไม่เพียงพอ จ านวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไปท าให้การวัดและประเมินผลท าได้
ยาก ครูไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) ไม่
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระอ่ืนๆ ได้ ปัญหารองลงมาได้แก่ สื่อการเรียนรู้ของครูเล็กเกินไปท า
ให้เห็นไม่ชัดเจน เลื่อนภาพเร็วเกินไป เครื่องฉายไม่มีคุณภาพ วัดและประเมินผลความจ ามากกว่าการน าไปใช้ 
และข้อสอบยากเกินไป และปัญหาอ่ืนๆ เช่น เด็กไม่มีความสุขในการเรียน ครูไม่ค่อยเข้าสอน สั่งการบ้านมาก
เกินไปจนเด็กต้องท างานดึก ในทางกลับกันเด็ก ๆ อยากให้คุณครูรักและเข้าใจพวกเขามากขึ้น และไม่ท าโทษ
พวกเขา อยากให้ครูมีเทคนิคการสอนที่สนุก สภาพห้องเรียนเป็นห้องเรียนในฝัน มีแต่ความสุขในการเรียนรู้
การเสนอปัญหาต่าง ๆ จากปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอ และสะท้อนปัญหาออกมา ท าให้ครูหลาย ๆ คนเข้าใจ
ความรู้สึกของเด็ก ๆ มากขึ้น รู้สึกว่าในการเรียนการสอนที่ผ่านมาคุณครูมักจะละเลยความรู้สึกของเด็ก  ๆ 
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เหล่านี้ ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ครูต้องปรับเปลี่ยนการสอนรวมทั้งหาวิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช้กับ
รายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อพยายามให้เกิดห้องเรียนในฝันอย่างที่เด็ก ๆ ต้องการ และจากการส ารวจการจัดการ
เรียนรู้ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
45 คน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า ผู้สอนมากกว่า 70 % ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยาย เครื่องมือวัดผลที่ใช้เป็นแบบทดสอบปรนัยร้อยละ 90 และแบบอัตนัยร้อยละ 10 ซึ่งไม่สามารถ
สะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน ไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างอิสระ หรือคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ท่ามกลางบริบทที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์. 2561, น. 3) 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาครูโดยน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาครู เรื่องการ
จัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0: บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถน าการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายจนเกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิดสู่ผู้เรียนใน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม        
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์  และ
นโยบายการพัฒนาครูของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาครูตามสมรรถนะอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน 
และความหลากหลาย รวมถึงความจ าเป็นของสถานศึกษาด้วย ซึ่งเน้นรูปแบบการให้ค าแนะน า ติดตาม
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการปฏิบัติสอนจริง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพ่ือการการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม มีผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการอบรมพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :  
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการพัฒนาครั้งนี้  คือครูที่ สอนภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 -3 จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งหมด 127 คน แยกเป็น 1) สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 62 คน 2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 27 คน 3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 
38 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสังเกตการมีส่วนร่วม แบบบันทึกการนิเทศครู ครั้งที่ 1-2 แบบ
รายงานการนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครูและแบบประเมินความพึงพอใจของครู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะความเป็นครู ใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การอบรมครู ใช้เก็บข้อมูลในช่วงการฝึกอบรมพัฒนาครูแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 
(28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561) รุ่นที่ 2 (18 สิงหาคม -1 กันยายน 2561) รุ่นที่ 3    (25 สิงหาคม - 15 
กันยายน 2561) 

ระยะที่ 2 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถ ใช้แบบบันทึกการนิเทศ ครูนิเทศ โดยส่ง
งานออนไลน์ การส่งทางเมล์ ในรูปแบบของการถ่ายภาพ ชิ้นงานที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่
น าไปใช้กับผู้เรียน โดยตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่ม ชื่อ การจัดการเรียนรู้ครู 4.0 โดยปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย 
และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 แห่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ระยะที่ 3 ด้านความพึงพอใจของครูโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเก็บ
ข้อมูลหลังจากจบการอบรม ทั้ง 3 รุ่น 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกต แบบรายงานและแบบบันทึกใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู เพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สู่นวัตกรรม สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้  

   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :บูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม การอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูจัดทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่  1 (28 
กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561) รุ่นที่  2 (18 สิงหาคม -1 กันยายน 2561) รุ่นที่  3 (25 สิงหาคม - 15 
กันยายน 2561) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ครูรับทราบความเป็นมาและ
ความส าคัญของโครงการรวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนที่ส่งครู
เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีครูเข้าร่วมทั้งหมด 127 
คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วม จากผลการสังเกตขณะเข้าร่วมและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
หลังการอบรม พบว่า ครูมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของโครงการคูปองพัฒนาครู คุณครูให้ความสนใจ
และมีความตั้งใจอย่างยิ่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุค Education 
4.0 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครู
ความสามารถในการน านวัตกรรมการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาภาษาไทย และขยายผลกับบุคลากร
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อ่ืนในสถานศึกษา ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการ
สอนจากวิทยากร 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถของครูในระยะที่ 2 จากการ
นิเทศครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย ผลการประเมินความก้าวหน้าและความสามารถ 
จากการนิเทศ โดยมอบอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกครูที่สมัครใจเข้ารับการ
อบรม หลังจากนั้น จะส่งมอบคูปองเงินให้ครูไปเลือกหลักสูตรการอบรมเองตามที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและ
ความถนัดของตนเองติดตามการพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครูภาษาไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดผลการศึกษาไว้ในตารางที1่ 
ตารางท่ี 1 ผลการปฏิบัติและเปรียบเทียบจากการนิเทศติดตามการสอนของครูในโครงการคูปอง    
       

ข้อ การจัดการเรียนการสอนของครู 
ครั้งท่ี 1 ระดับ 

ผลการ 
ปฏิบัต ิ

คร้ังท่ี 2 ระดับ 
ผลการ 
ปฏิบัต ิ

ผลต่าง 
ผลการ 
พัฒนา   S.D.   S.D. 

1 แผนการจดัการเรียนรู ้ 3.88 .91 มาก 4.76 .50 มากที่สุด +0.88 เพิ่มขึ้น 
2 แผนก าหนดความรู้กระบวนการสอนและ ผล

ของการจัดการเรียนรู้การด าเนินกจิกรรมการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 

4.03 .81 มาก 4.69 .57 มากที่สุด +0.66 เพิ่มขึ้น 

3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้น้นผู้เรียน
เป็นส าคญัและมีส่วนร่วม 

3.94 .81 มาก 4.80 .51 มากที่สุด +0.86 เพิ่มขึ้น 

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสมรรถนะทางการ
ใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
คิดเชิงสร้างสรรค ์

3.83 .84 มาก 4.65 .68 มากที่สุด +0.82 เพิ่มขึ้น 

5 การใช้สื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมและนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ใน
ยุคEducation 4.0 

4.05 .84 มาก 4.68 .64 มากที่สุด +0.63 เพิ่มขึ้น 

6 การก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม 

4.00 .82 มาก 4.83 .54 มากที่สุด +0.83 เพิ่มขึ้น 

7 วัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสตูรและความสามารถผูเ้รียน 

3.89 .85 มาก 4.66 .68 มากที่สุด +0.77 เพิ่มขึ้น 

8 ก ากับติดตามนักเรยีน ด าเนินการช่วยเหลือ
แก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และน าผลมา
แก้ไขพัฒนา 

3.78 .78 มาก 4.74 .56 มากที่สุด +0.96 เพิ่มขึ้น 

9 ผลการพัฒนาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ใน
โครงการฯและน าเสนอต่ออาจารยน์ิเทศก์ 

4.06 
 

  .83 
มาก 4.75 .62 มากที่สุด +0.69 เพิ่มขึ้น 

รวมเฉลี่ย 3.94 .49 มาก 4.73 .36 มากที่สุด +0.79 เพิ่มขึ้น 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศ ครั้งที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ผลการ
พัฒนาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ในโครงการฯ และน าเสนอต่ออาจารย์นิเทศก์ รองลงมาได้แก่ การใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคEducation 4.0 แผนก าหนด
ความรู้ กระบวนการสอนและผลของการจัดการเรียนรู้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
การก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ตามล าดับส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ าสุดคือ ก ากับติดตามนักเรียน ด าเนินการช่วยเหลือแก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และน า
ผลมาแก้ไขพัฒนา 

ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศครั้งที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาราย 
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีส่วนร่วม แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการพัฒนาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ในโครงการฯ
และน าเสนอต่ออาจารย์นิเทศ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย การปฏิบัติต่ าสุดคือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
สมรรถนะทางการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ และผลการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติการสอนของครูจากการนิเทศครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศ
ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายข้อ เพ่ิมขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 ทุกข้อ อันเป็นผลมาจากการนิเทศครั้งที่ 1 ที่ผู้
นิเทศได้แนะน าครูจากการน าเสนอผลงานและการรายงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เรียนรู้แบบอย่างและ
แนวทางปฏิบัติจากเพ่ือนครูด้วยกัน รวมกลุ่มช่วยเหลือกันจึงท าให้ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการของครูในการนิเทศครั้งที่ 2 เพ่ิมขึ้นทุกข้อดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะ ก ากับติดตามนักเรียน 
ด าเนินการช่วยเหลือแก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และน าผลมาแก้ไขพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีส่วนร่วม 

3. ผลการเรียนรู้ของครู ซึ่งวิเคราะห์จากแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครูโดยให้ครูสะท้อนผลการ 
เรียนรู้ของครูในระยะท่ี 3 มีดังนี้ 

3.1 ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ได้แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์
หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ 
สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปขยาย
ผลกับบุคลากรอื่นในสถานศึกษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทและบุคลิกภาพของครูภาษาไทย 

3.2 การน าความรู้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการ บูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรม  เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ไปใช้อย่างจริงจัง น าแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดของผู้เรียน และครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 
ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความสุขมากข้ึน 
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3.3 สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา สรุปได้ว่าการน าแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ 
ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยควรท าอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแนวคิดที่ดีจะช่วยให้พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยและท าให้ผู้เรียนชอบและเห็นความส าคัญของภาษาไทยมากขึ้น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ควร
เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ผู้เรียนได้รู้ได้เห็นในชีวิตประจ าวัน และควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการฝึกและแสดงออกด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้มากขึ้น และจากการสังเกตผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทยมากขึ้น 

4. ผลด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผลการสอบถามด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการแสดงไว้ในตารางที2่ 

 
ตารางที ่2 แสดงความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
            จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่เข้ารับการพฒันา ความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 
2 ข้อ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสถานที่/ด้านการบริการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการนิเทศ ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู เพ่ือการการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นส าคัญท่ีจะอภิปรายผล ดังนี้ 
 
 

ข้อ ข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนา   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านหัวข้อของหลักสูตร 4.37 .54 มาก 
2 ด้านสถานที่/ด้านการบริการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
4.82 .40 มากที่สุด 

3 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.76 .43 มากที่สุด 

4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.59 .49 มากที่สุด 

5 ด้านการนิเทศ 4.44 .56 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.60 .48 มากที่สุด 
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1. ผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ 
นวัตกรรม ในระยะที่ 1พบว่าครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ เห็นความส าคัญของกระบวนการมากขึ้น และเห็น
ความส าคัญของบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ในการสอน
ตามบริบทพ้ืนที่ ปัญหา ความต้องการและการสอนในระดับเดียวกันเพ่ือให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกันได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงการนี้มีความเป็นมาที่ชัดเจนและเป็นนโยบายให้น าไปสู่การปฏิบัติใน
การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การมีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนัก
ร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการสอน อย่างหลากหลาย รวมทั้งการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือครูทั้งสองครั้ง ตลอดจนครูมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการสอนใช้การเรียนรู้
กระบวนการ plcและกิจกรรมการท า log book ส าหรับผู้ เรียน ส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภาพร พันธ์ชัย (2552) ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญ
ศิลป์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ
ผลส าเร็จการจัดการเรียนรู้ในการอ่านและเขียน และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนาครู มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอ 
และสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องร้อยละ 22.22–44.44 แต่หลังการพัฒนาครู มีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ และสามารถเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 100 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา ปณิธาน วรรณวัลย์ เพียงแข 
ภูผายาง และศิริพร พ่ึงเพ็ชร์ (2561) ศึกษาการพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาครูเพ่ือ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถจัดการเรียนสอนโดยสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทา
แผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาได้ 
เห็นได้จากผลการนิเทศการติดตามการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการสอนเพ่ิม
สูงขึ้นทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ และครูที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อโครงการคูปองพัฒนาครูโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากนอกจากนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าการสอน
แบบจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างดี จากการเยี่ยมชั้นเรียนพบว่า ครูได้จัด
กิจกรรมหลากหลาย เช่นการร้องเพลง เล่นเกม กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน ซึ่งท าให้
เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น ครูใช้สื่ อหลากหลายเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

255



11 
 

2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินครูจากการนิเทศครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : 
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่  2พบว่า ครูมีผลการ
ปฏิบัติการสอนเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการนิเทศครั้งที่ 1 กับ การนิเทศครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมและรายข้อ เพ่ิมขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 ทุกข้อ ทั้งนี้ก็เพราะว่าครูได้ผ่านการอบรมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ และออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ ใน
ระยะที่ 1 แล้ว รวมถึงการได้รับการชี้แนะจากผู้นิเทศถึง 2 ครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ 1 ผู้นิเทศได้แนะน าครูจากการ
น าเสนอผลงานและการรายงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เรียนรู้แบบอย่างและแนวทางปฏิบัติจากเพ่ือนครู
ด้วยกัน รวมกลุ่มช่วยเหลือกันจึงท าให้ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู
เพ่ิมขึ้นในการนิเทศครั้งที่ 2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เข็มเพชร ประดับศรี (2554) ศึกษาการพัฒนาครู
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาครูของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการ
พัฒนาครูโดยกระบวนการบริหาร และด้านการพัฒนาครูโดยตนเอง ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การฝึกอบรมครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งาน การจัดแผนงานหรือโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และการน าผลจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามล าดับ 

3. ผลการเรียนรู้ของครู ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลการสะท้อนผลของครูจากแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของ 
ครู พบว่า ครูได้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ สามารถออกแบบนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปขยายผลกับบุคลากรอ่ืนใน
สถานศึกษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทและบุคลิกภาพของครูภาษาไทยจนสามารถน าความรู้จาก
การพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ไปใช้อย่างจริงจัง น าแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ 
ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดของผู้เรียน และครูและ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความสุขมากขึ้น และครูได้สะท้อนความคิดเห็น
ที่มีต่อตนเองและหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา โดยสรุปว่า การน าแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระ และออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย
ควรท าอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ผู้เรียน
ได้รู้ได้เห็นในชีวิตประจ าวัน และควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกและแสดงออกด้านการใช้ภาษาไทยให้มาก
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ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปในเรื่องบทบาทและประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2547) 
ว่า การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือของการบริหารชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และเจตคติของบุคลากรและสามารถท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

4. ผลด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบว่า ครู 
มีความพึงพอใจต่อโครงการคูปองพัฒนาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสถานที่/ด้านการบริการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้าน
การนิเทศ ตามล าดับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ครูในการพัฒนาตนเอง เนื้อหา
และกระบวนการอบรมก็สอดคล้องและตรงกับงานภาระงานของครูและสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงรวมทั้งมี
การนิเทศติดตามให้ขวัญและก าลังใจที่ส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาส ไชยหงษา (2554) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ การพัฒนาโดยการส่งไปศึกษาต่อหรือดูงาน อยู่ในระดับมาก 4 
ด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาโดยกระบวนการบริหาร ด้านการพัฒนาโดย
กระบวนการปฏิบัติ การพัฒนาโดยการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรด าเนินการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียน 

2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน ชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดความสุขและเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอ่ืนต่อไป 

3. ควรมีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องและให้เวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้ 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบัน กัญชาได้ถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์แล้วในประเทศไทย แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมี

มาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการน ากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด  เทคโนโลยีบล็อกเชน

จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพ่ือเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง การพัฒนาบล็อกเชนเพ่ือรองรับมาตรการ

การควบคุมการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดของภาครัฐนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความท้าทายและ

ข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ประกอบกับระบบเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการและ

หน่วยงานจ านวนมาก ท าให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้ จึงเน้นไปที่การทดสอบความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยผู้ใช้ในระบบทดสอบถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสถานที่(เพาะปลูก ขนส่ง และ สกัด) และ เจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานที่ จากการทดสอบระบบ

พบว่า เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลสถานที่ ผู้ใช้สามารถสร้างเจ้าหน้าที่ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 5 วินาที 

ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 

 

ค าส าคัญ: บล็อกเชน, กัญชา, การแพทย์ 
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Abstract 
 

Recently, Cannabis has gained its permission for medicine usage in Thailand. However, 

strict control measures are necessary to prevent using Cannabis in the wrong objectives.  To 

enforce that, Blockchain is one option to collect data with high integrity.  Therefore, a 

development of a system with Blockchain to enforce the Cannabis control measures is very 

important.  Because Blockchain is not very widespread in general system development, and 

this system involves with many authorities, this research concentrates on how to apply 

Blockchain to such system development. Users are divided into 3 levels, including the system 

administrator, the location administrator (A location can be a farm, a transportation company, 

or a drug manufacturer.), and staffs in each location. Our experiment results showed that, with 

a location administrator level, a user can create staffs in under 5 seconds on average, which 

is acceptable. Our experiment results also showed that our system could operate correctly as 

desired. 

 

Keywords: blockchain, Cannabis, medicine 

 

1. บทน า     
เนื่องจากปรากฎผลการวิจัยสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก สามารถใช้

รักษาโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซ

เมอร์ เป็นต้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้

กัญชาเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาไปท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และ

สามารถน าไปใช้ในการรักษาโรค ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้  

ถึงแม้กัญชาจะถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงถูกจัดอยู่ในยาเสพติด

ประเภท 5 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการน ากัญชา

ไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้ปลูกและผู้ผลิตจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือมีความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ แพทย์ต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ที่สามารถใช้กัญชาในการรักษา
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จากกระทรวงสาธารณสุข โดยแพทย์จะต้องท ารายงานการใช้และประเมินผลการรักษาเพ่ือรายงานต่อ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และอาจต้องมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าเมื่อผู้ป่วย

รับยาแล้วได้มีการใช้ยาจริง เพ่ือป้องกันการใช้ยาโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการรักษา 

เนื่องจากการน ากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ต้องผ่านการด าเนินการจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะไปถึง

มือผู้ป่วย ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกัญชาได้ เช่น ในส่วนการปลูก หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีพอ ก็จะท าให้

เกิดการรั่วไหลของกัญชาได้ง่าย ในส่วนการผลิต จ าเป็นจะต้องมีระบบควบคุมสต็อกยาอย่างเข้มงวด ควบคุม

การเข้าออกของบุคลากร การท าลายของเสียให้ถูกต้อง เป็นต้น 

ดังนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงต้องหาวิธีการรองรับตามมาตรการควบคุมที่ทางภาครัฐได้ก าหนดเพ่ือ

ป้องกันการรั่วไหลของกัญชา เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะถูกน ามาพัฒนาเพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ได้แก่ การ

เก็บข้อมูลการปลูก การสกัดสารส าคัญ การผลิตยา และการน าผลผลิตที่ได้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรค

ต่างๆ ที่กัญชาสามารถบ าบัดรักษาได้ รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาถูกน าไปใช้

นอกเหนือจากการทางการแพทย์ การพัฒนาบล็อกเชนเพ่ือรองรับมาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวดของ

ภาครัฐนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบดังกล่าว มีความท้าทายในด้านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยังไม่เป็นที่

แพร่หลาย และมีข้อจ ากัดด้านความเร็วและการเก็บข้อมูล ประกอบกับเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการและหน่วยงาน

จ านวนมาก ท าให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ โดยงานวิจัยนี้จะวิจัยและพัฒนาส่วนการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเพ่ือติดตามการปลูกและขนส่งไปยังแหล่งสกัดกัญชาทางการแพทย์ด้วยบล็อกเชน 

ส่วนการวิจัยและพัฒนาระบบในส่วนอื่น ๆ จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับเก็บข้อมูลกัญชาตั้งแต่การ

ปลูก และการขนส่งไปยังแหล่งสกัดเพ่ือผลิตเป็นสารสกัดเพ่ือใช้ทางการแพทย์โดยเก็บข้อมูลลงในบล็อกเชน 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการส่งต่อกัญชาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้   

3. ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง 
การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย 

สืบเนื่องจากปรากฎผลการวิจัย (Christensen, 2015) สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์

เป็นอย่างมาก สามารถใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง  โรคข้ออักเสบ โรคเอดส์ โรคภูมิแพ้ 
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โรคอัลไซเมอร์ และโรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง (Khalid A. Jadoon, 2017) โรคเบาหวาน (Bourque, 

2018) เป็นต้น ซึ่งหลายประเทศท่ัวโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้

กัญชาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรค และประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ (BBC, 2018) ดังนั้น เพ่ือเป็นการ

รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในการรักษา และพัฒนาทางการแพทย์

ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ

เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชบัญญัติยาเสพติดให้

โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่พสกนิกรชาวไทย (พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562, 

2562) เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาไปท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และ

สามารถน าไปใช้ในการรักษาโรค ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้  

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

ระบุว่า ในปี พ.ศ.2557 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 จ านวน 70,075 คน โรค

ความดันโลหิตสูง จ านวน 32,229 คน โรคเบาหวานจ านวน 12,620 คน และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ 

เหล่านี้มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีผลการศึกษาวิจัยว่า กัญชามีส่วนในการรักษาโรคต่าง ๆ เหล่านี้

ได้ ดังนั้นประโยชน์ของกัญชามีอย่างชัดเจนต่อโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยจ านวนมากทุกปี 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่ากัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2522 กัญชาจึงมิได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เป็นระยะเวลาถึง 40 ปี 

แม้กัญชาจะถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงถูกจัดอยู่ในยาเสพติดประเภท 5 จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการน ากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด 

การน ากัญชาไปใช้ในทางการแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยในส่วน

ต้นน้ าเริ่มต้นจากการหาเมล็ดพันธุ์ตามพันธุ์ที่ต้องการน าเข้ามาในพ้ืนที่ที่จะเพาะปลูกที่เตรียมดินไว้แล้ว โดยดิน

ต้องไม่มีสารปนเปื้อน เนื่องจากกัญชาดูดซึมสารปนเปื้อนได้ง่าย และอาจท าให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

เมื่อรับยาที่สกัดจากกัญชาเข้าไป จากนั้นท าการเพาะปลูกซึ่งอาจใช้ดินหรือไม่ใช้ดิน(รากลอย)ก็ได้ กัญชาจะ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในระยะเวลา 4-6 เดือน ดังนั้นผู้ปลูกจะได้ผลผลิตปีละ 2-3 ครั้ง เมื่อกัญชาออก

ช่อดอกและใบเติบโตเพียงพอที่จะน ามาประกอบยาได้ ผู้ปลูกจะเก็บเกี่ยวช่อดอก ใบ และก้านใบ ทั้งในรูปแบบ

สดและแห้ง เพ่ือเตรียมส่งต่อไปยังสถานที่ผลิตยาเพ่ือน ามาสกัดและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ปลูกและผู้ผลิตจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
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ในส่วนกลางน้ า การผลิตยาจากกัญชา จะมีทั้งการผลิตในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการ

แพทย์แผนไทย ซึ่งมีองค์ความรู้และวิธีการที่แตกต่างกัน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะน ามาใส่ในบรรจุภัณฑ์

ตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทเช่น ยาน้ าในขวด ยาเม็ดในแคปซูลหรือซอฟต์เจล เป็นต้น เมื่อบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในทางการรักษาโดยแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ

หรือเอกชนก็ได้ แต่แพทย์ต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ที่สามารถใช้กัญชาในการรักษา

จากกระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนกระบวนการการจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชา จะต้องมีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน 

โดยแพทย์จะต้องท ารายงานการใช้และประเมินผลการรักษาเพ่ือรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยากระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาทุกครั้งที่มี

การจ่ายยา และอาจต้องมีการตรวจสอบว่าเมื่อผู้ป่วยรับยาแล้วได้มีการใช้ยาจริง เพ่ือป้องกันการใช้ยาโดย

บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการรักษา 

เนื่องจากการน ากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ต้องผ่านการด าเนินการจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะไปถึง

มือผู้ป่วย ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกัญชาได้ เช่น ในส่วนการปลูก หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีพอ เช่น กล้อง

วงจรปิด รั้วรอบขอบชิด ควบคุมการเข้าถึง ฯลฯ ก็จะท าให้เกิดการรั่วไหลของกัญชาได้ง่าย ในส่วนของกลางน้ า 

จ าเป็นจะต้องมีระบบควบคุมสต็อกยาอย่างเข้มงวด เช่น มีกุญแจล็อกที่แน่นหนา มีกล้องวงจรปิด ป้องกันการ

ขโมย ควบคุมการเข้าออกของบุคลากร การท าลายของเสียให้ถูกต้อง เป็นต้น 

ดังนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงต้องหาวิธีการรองรับตามมาตรการควบคุมที่ทางภาครัฐได้ก าหนดเพ่ือ

ป้องกันการรั่วไหลของกัญชา เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะถูกน ามาพัฒนาเพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ได้แก่ การ

เก็บข้อมูลการปลูก การสกัดสารส าคัญ การผลิตยา และการน าผลผลิตที่ได้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรค

ต่างๆ ที่กัญชาสามารถบ าบัดรักษาได้ รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาถูกน าไปใช้

ในทางท่ีผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การพัฒนาบล็อกเชนเพ่ือรองรับมาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวดของ

ภาครัฐนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

3.2 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลโดยการเก็บ

ข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Systems) ผ่านเครือข่ายแบบ peer-to-peer ของอาสาสมัครที่ไม่มีใครเป็น

เจ้าของและอาสาสมัครทุกคนมีสิทธิเก็บรักษาข้อมูลในระบบบล็อกเชนอย่างเท่าเทียมกัน ความโดดเด่นของ

บล็อกเชนคือการป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว เพราะเม่ือมีการลักลอบแก้ไขข้อมูลในเครื่องหนึ่ง

263



6 
 

จะท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับเครื่องอาสาสมัครเครื่องอ่ืนอีกหลายพันเครื่อง จึงท าให้ถูกตรวจพบการลักลอบแก้ไข

ข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นบล็อกเชนสามารถน ามาใช้สร้างระบบเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงและไม่จ าเป็นต้องมี

องค์กรกลางมาเป็นคนรับประกันความน่าเชื่อถือ ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนนี้เองที่ท าให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และบล็อกเชนท าให้การใช้จ่ายเงินสกุล

บิทคอยน์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินโดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือหน่วยงานกลางใด ๆ และมี

ค่าธรรมเนียมต่ ากว่าและความเร็วสูงกว่าการใช้จ่ายเงินผ่านธนาคารอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนข้อมูลที่เก็บได้ใน 1 ทรานแซคชัน และความเร็วในการ

สร้างทรานแซคชัน ซึ่งบิทคอยน์สร้างได้เพียง 7 ทรานแซคชันต่อวินาที (Blocksplain, 2018) บางทรานแซค

ชันจึงต้องใช้เวลาสร้างหลายชั่วโมง ในบทความนี้จึงได้น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้สร้างระบบเก็บข้อมูลที่

น่าเชื่อถือสูง กล่าวคือไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ เหมาะสม

ต่อการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีการใช้เครื่องมือและภาษาดังต่อไปนี้ 

Ethereum เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน ในการพัฒนาโดยแนวทางการท างานของ 

Ethereum เหมือนกับบล็อกเชน โดยส่วนใหญ่ Ethereum จะมักน ามาใช้กับการท าธุรกรรมทางการเงิน 

เพ่ือให้การท าธุรกรรมมีความโปร่งใส่และถูกต้อง แต่ Ethereum สามารถน ามาปรับใช้กับการท างานอ่ืน ๆ ที่

ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงได้ 

Solidity เป็นภาษาส าหรับการสร้าง Smart Contract หรือสัญญาอจัฉริยะบน Etherium เป็นภาษา

ที่มีพ้ืนฐานมาจากภาษา C++, Python และ JavaScript ซึ่ง Solidity เป็นภาษาที่ต้องประกาศชนิดของตัว

แปรแบบสถิตยแ์ละเป็นภาษาเชิงวัตถุ (OOP) เพราะว่ามีคุณสมบัติของการสืบทอดและการท า struct 

Truffle เป็นกรอบงานที่ใช้ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับ Ethereum ให้

การติดต่อพูดคุย หรือการใช้งาน Ethereum มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 

Parity เป็น Ethereum Client โดยในการพัฒนา Ethereum จ าเป็นต้องมีการ Deploy ค าสั่งที่

ผู้พัฒนาเขียนใน Smart Contact เพ่ือส่ง Smart Contact ขึ้นไปท างานใน Ethereum โดยผู้พัฒนาจะเขียน

ค าสั่งใน Ethereum Client ที่เป็นที่นิยมจะได้แก่ Geth  

Laravel Framework เป็น PHP Framework ใช้ส าหรับพัฒนา Web Application ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

ของ MVC ( Model , View , Controller ) โดยข้อดีของรูปแบบ MVC จะท าให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนา แอป

พลิเคชันแต่ละส่วนที่มีการแบ่งแยกการท างานที่ชัดเจน ท าให้การเขียนโค้ดสะอาดตา เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

นักพัฒนาที่ไม่ได้เป็นคนในทีมพัฒนา สามารถน าโปรแกรมไปพัฒนาต่อยอดได้ง่าย 

3.3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บ 
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Google ได้พัฒนาเครื่องมือ PageSpeed Insights (Google, 2018) ที่ให้นักพัฒนาเว็บสามารถ

ทดสอบประสิทธิภาพของเว็บของตนเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง PageSpeed Insights จะแนะน าการแก้ไขที่

ท าให้เว็บท างานได้เร็วขึ้น โดย Google ได้ระบุว่าเว็บที่ดีต้องโหลดเนื้อหาได้เร็วกว่า 2-3 วินาทีต่อหน้า 

(Anderson, 2018) ทั้งบนโทรศัพท์ อัจฉริยะและบนเครื่องคอมพิวเตอร์  เนื่องจากความเร็วมีผลต่อ

ประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ และมีผลต่อการจัดอันดับบน Google จากสถิติ ความเร็วของเว็บบน

โทรศัพท์ที่เรียกใช้ผ่านระบบ 3G เฉลี่ยอยู่ที่ 19 วินาที ในขณะที่ผู้ใช้ 53% จะไม่รอเว็บโหลดนานกว่า 3 วินาที  

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
แอปพลิเคชันบนเว็บที่พัฒนาขึ้นเพ่ือทดสอบการท างานของบล็อกเชน ท างานได้ดังนี้ 
1. ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได ้
2. ผู้ใช้ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสถานที่(เพาะปลูก ขนส่ง และ สกัด) และ 

เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละสถานที ่
3. ผู้ดูแลระบบ สามารถสร้างสถานที่การเพาะปลูก บริษัทขนส่ง และ โรงงานสกัดยา และผู้ดูแล

สถานที่แต่ละท่ีได ้
4. ผู้ดูแลพ้ืนที่เพาะปลูกสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่สถานที่เพาะปลูกได้ 
5. ผู้ดูแลบริษัทขนส่งสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ 
6. ผู้ดูแลบริษัทสกัดยาสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่บริษัทยาได้ 
7. วัดประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรม โดยติดตั้งโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่ายเว็บและโปรแกรม

ต่าง ๆ ในเครื่องเดียว เนื่องจากต้องการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้งานบล็อกเชนโดยไม่
มีผลจากระบบเครือข่าย ทั้งนี้ เวลาในการตอบสนองไม่ควรเกินกว่า 5 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้
ยอมรับได ้(Anderson, 2018) 

8. โปรแกรมสามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome 
ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 6Mbps 

 
ภาพที่  1 ภาพรวมของระบบ 
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ภาพที่  1 แสดงภาพรวมของระบบ ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ซึ่งจะมี

การเรียกใช้งานระบบผ่าน API เพ่ือติดต่อไปยัง Ethereum เพ่ือเก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการติดตามการปลูกและ

ขนส่ง ในขณะทีเ่ก็บข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล MySQL  

ฝั่ ง แ อปพลิ เ ค ชั นบ น เ ว็ บ พัฒน า ด้ ว ยภ าษ า  HTML, CSS, JavaScript, PHP ( ด้ ว ย  Laravel 

Framework), Node.js, Vue.js และ WAMP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนบล็อกเชนใช้ Parity เป็น Ethereum 

Client ติดต่อกับ Smart Contract ด้วยภาษา Solidity และใช้ Truffle เป็น Framework นอกจากนี้ยังใช้ 

MySQL เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บในบล็อกเชน เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างของ  Smart 

Contract ไม่สามารถเก็บข้อมูลจ านวนมากกว่า 7 แอตทริบิวต์ได้ จึงต้องใช้วิธีการต่อข้อความเพ่ือเก็บข้อมูลลง

บล็อกเชนและตัดข้อความเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูล 

ฐานข้อมูลระบบ ซึ่งประกอบด้วย 8 เอนทิตีซึ่งครอบคลุมข้อมูลของระบบปลูกและขนส่งทั้งหมด ได้แก่ 

Super_Admin, Admin, Staff, Car, Location, Transportation, Harvest_lot และ Plant_lot ดังแสดงใน

ภาพที่  2 โดยเอนทิตี Super_Admin เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบ, Admin เก็บข้อมูลผู้ดูแลสถานที่, Staff จะ

เก็บข้อมูลผู้ใช้อ่ืน ๆ ทั้งหมดและระดับการใช้งานของผู้ใช้ เอนทิตี Car เก็บข้อมูลรถที่ใช้ในการขนส่ง เอนทิตี 

Location เก็บข้อมูลสถานที่เพาะปลูกและสถานที่การสกัด Transportation เก็บข้อมูลรอบการขนส่ง 

Harvest_lot เก็บข้อมูลผลผลิตที่ขนส่ง และเอนทิตี  Plant_lot เก็บข้อมูลรอบการเพาะปลูก โดยมี

ความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 12 ความสัมพันธ์เพ่ือเก็บข้อมูลผู้รับผิดชอบในทุกรอบการปลูก และรอบการขนส่ง หากมี

การรั่วไหลของกัญชา ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถมาตรวจสอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบได้ และยืนยันความถูกต้องของ

ข้อมูลผ่านบล็อกเชนบน Ethereum ได้อีกด้วย 
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ภาพที่  2 แผนภาพอีอาร์ของระบบ 

5. ผลการวิจัย 
หลังจากพัฒนาระบบเว็บที่มีการเรียกใช้บล็อกเชนเรียบร้อย ผู้พัฒนาได้ทดสอบระบบดังนี้ 

5.1 การทดสอบการท างานตามหน้าที่  

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานในส่วนเว็บแอปพลิเคชัน และเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบเว็บจะแสดงเมนูให้ผู้ใช้

เลือกการท างาน ซ่ึงถ้าเป็นระดับผู้ดูแลสถานทีจ่ะสามารถสร้างผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ได้ดังภาพ

ที่  3 โดยเมื่อผู้ใช้กรอกจ านวนผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ต้องการสร้าง (สูงสุด 10 คนต่อครั้ง) และคลิกปุ่มเพ่ือ

สร้างผู้ใช้งาน ระบบจะแสดง Key ที่ผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่ต้องน าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บในการใช้งานครั้ง

แรก ดังแสดงใน ภาพที่  4 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเสร็จ และกดยืนยันระบบจะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 

และสร้าง transaction ลงใน  Ethereum แล้วแสดงหน้าจอตอบกลับ โดยผู้ใช้ระดับผู้ดูแลสถานที่สามารถเข้า

มาตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ได ้ 
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ภาพที่  3 หน้าสร้างผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพที่  4 หน้าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มใช้งานระบบ 

5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ผู้วิจัยบันทึกเวลาการท างานของโปรแกรมในรูปแบบของเวลาตอบกลับของเว็บ (response time) ใน

หน่วยมิลลิวินาที จากนั้นน าข้อมูลเวลาตอบกลับของเว็บมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยหา

ค่าเฉลี่ยเวลาตอบกลับของเว็บ เมื่อท าการสร้างผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง จ านวน 1, 5 และ10 คน ผล

การทดสอบระบบแสดงในตารางที ่1 ด้านล่าง 

ตารางที่  1 เวลาตอบกลับของเว็บในหน่วยมิลลิวินาที 

จ านวน
เจ้าหน้าที่ที่สร้าง

(Users) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย เฉลี่ยต่อ
เจ้าหน้าที่ที่

สร้าง 

1 1,517 4,612 5,175 3,768 3,768 
5 21,891 20,725 23,408 22,008 4,401.6 

10 47648 49,032 46,465 47,715 4,771.5 

 

268



11 
 
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะจ ากัดจ านวนทรานแซคชันที่สร้างได้ใน 1 วินาที แต่ ผลจากการ

ทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถสร้างเจ้าหน้าที่โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 5 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ยอมรับได้ 

และสามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้วางขอบเขตไว้ ซึ่งในงานวิจัยต่อไป ผู้วิจัยจะแก้ปัญหาเพ่ือลดเวลาตอบ

กลับให้เร็วขึ้น ซึ่งอาจท าได้โดยการเพ่ิมค่าใช้จ่าย (gas) ให้แต่ละทรานแซคชัน 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย    
บทความนี้กล่าวถึงทดสอบการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนเว็บเพ่ือติดตามการปลูกและขนส่งกัญชา

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เพ่ือช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง ผู้พัฒนาได้สร้างระบบเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา 

HTML, CSS, JavaScript, PHP (ด้วย Laravel Framework), Node. js และ Vue. js ในส่วนบล็อกเชนใช้  

Parity เป็น  Ethereum Client ติดต่อกับ  Smart Contract ด้ วยภาษา Solidity และใช้  Truffle เป็น 

Framework และ WAMP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างของ  Smart Contract ไม่

สามารถเก็บข้อมูลจ านวนมากกว่า 7 แอทริบิวต์ได้ และบล็อกเชนท างานได้ช้ากว่าระบบฐานข้อมูลทั่วไปมาก 

จึงต้องใช้ MySQL เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บในบล็อกเชน ในการทดสอบระบบพบว่าระบบ

สามารถท างานได้รวดเร็วและถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

7. ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบติดตามกัญชาทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีความท้าทายในด้านการใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งยังเก็บข้อมูลได้ไม่มากและท างานได้ช้า ประกอบกับเกี่ยวข้องกับผู้

ปฏิบัติการและหน่วยงานจ านวนมาก ท าให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งการพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือติดตามการปลูกและขนส่งไปยังแหล่งสกัดกัญชาทางการแพทย์ด้วยบล็อกเชน 

2. การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือติดตามการขนส่งสารสกัดกัญชาไปยังสถานพยาบาล การจ่ายยา และการใช้กัญชา

เพ่ือรักษาผู้ป่วยด้วยบล็อกเชน 

3. การส ารวจประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม 

ซึ่งผู้พัฒนาจะมีการพัฒนาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี ้ยังมีประเด็นด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่ยังต้องวิจัยเพิ่มเติม เช่น การจัดการตัวตนบนระบบดิจิทัล 

(Digital Identity) ที่ถึงแม้ว่า ในหลายประเทศ จะมีการใช้บล็อกเชนจัดการตัวตนได้อย่างปลอดภัยและมีความ

คงทนของข้อมูลสูง แต่การระบุตัวตนด้วยบล็อกเชนยังไม่เป็นที่ยอมรับทางกฎหมายในประเทศไทย ท าให้ต้องมี

วิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ชัดเจนตามกฎหมายร่วมด้วย รวมทั้งเรื่องของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Smart 

Contract เช่น การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ ตรวจสอบชนิดของค่าในโปรแกรม และป้องกันการโจมตี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า และ

ลดต้นทุนความสูญเสียในคลังสินค้าของโรงงานแป้งมันส าปะหลังกรณีศึกษา อันเนื่องมาจากการท าการศึกษา
กระบวนการจัดเก็บแป้งมันส าปะหลังส าเร็จรูป พบความเสียหายในกระบวนการจัดเก็บสินค้าโดยน าข้อมูลของ
เสียทางสถิติย้อนหลัง 19 เดือน มาวิเคราะห์พบว่าเกิดปริมาณของเสีย 8,597 ถุง โดยความเสียหายหลักเกิดข้ึน
ในผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนมากท่ีสุดจ านวนทั้งหมด 6,476 ถุง คิดเป็นร้อยละ 75.33 โดยสาเหตุ
หลักของการแตกในพาเลท เกิดจากการจัดเก็บถุงแป้ง จนเกินขีดความสามารถในการรองรับน้ าหนักของถุง
แป้ง จึงท าการปรับปรุงโดยการก าหนดการจัดวางใหม่ให้อยู่ในความสามารถการรองรับน้ าหนักของถุงแป้ง 
หลังจากการปรับปรุงพบว่า มีปริมาณของเสียที่เกิดจากถุงแตกในพาเลท ลดลงเฉลี่ย  127 ถุงต่อเดือน เป็น
มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 316,875 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงมีมูลค่าความเสียหายต่อเดือน 
564,342.11 บาท และได้ท าการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายสินค้าโดยการจับเวลาการท างานแต่ละขั้นตอน 
พบว่าในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าใช้เวลาทั้งหมดเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 20 นาที 30 วินาทีต่อตู้คอนเทนเนอร์ คิด
เป็นเวลาที่ใช้ในการท างานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 73.94 และเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 26.07 เมื่อ
ศึกษาขั้นตอน จึงพบว่าในกระบวนการมีการรอคอยผู้ตรวจสอบ และพนักงานมีการแบ่งหน้าที่ในการท างาน
อย่างชัดเจน เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายสินค้า จึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า
ใหม่ หลังจากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดขั้นตอนการรอคอยท าให้เวลาในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าลดลง
ทั้งหมดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 49 นาที 46 วินาทีต่อตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นเวลาที่ใช้ในการท างานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อย
ละ 88.64  และเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 11.36 
ค าส าคัญ : การลดของเสีย, การศึกษาวิธีการท างาน, การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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  Abstract 
 The objective of this project is to increase the efficiency of the product disbursement 
process and to reduce the cost of loss in the cassava factory’s warehouse. Cause of the study 
is about the process of storing tapioca starch which was found to be damaged in the storing 
process. According to the statistical data for the past 19 months, the number of wastes were 
approximately 8,597 bags. The main damage occurred in product B the most. In total, 6,476 
(75.33%) of the main cause of crack in pallet is from overweight of bag, we designed to 
improvement by specifying new method. Therefore, the pallet able to take the weight of bag. 
After the revitalization, not only the wasted bags are decreased to 127 bags per months but 
also the value of the damages are decreased to 316,875 baht per months. When compared 
before improving the value of damage per month 564,342.11 baht. The study of the product 
disbursement process by reckon time of working in each steps showed that in the product 
disbursement process, time was used in average of 2 hours, 20 minutes, 30 seconds / a 
container. In total, 73.94 % of working time and 26.07% of wasted time. By studying each 
instructions, it is found that during the process the goods are delayed to dispatch because of 
the investigator and the staff issues. Therefore, this issue are solved to improve the process 
of disbursement of new products. After the improvement, the product disbursement process 
is decreased to the average of 1 hour 49 minutes 46 seconds / a container. In total, 88.64% 
of working time and 11.36% of wasted time. 
Keywords : Waste Reduction, Work Study, Productivity Improvement 
 

1. บทน า 
 มันส าปะหลัง นอกจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ให้แก่ประเทศไทยแล้วยังเป็นวัตถุดิบส าคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร แอลกอฮอล์กรดมะนาว และอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเอทานอล ท าให้มันส าปะหลังเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความส าคัญ  และเป็นที่ต้องการทั้งใน และต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัว
ของตลาดแป้งมันส าปะหลังท าให้มีการแข่งขันในการผลิตเพ่ิมมากขึ้นโดยคู่แข่งที่ส าคัญ คือ ประเทศเวียดนาม 
ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิ์ภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมผลิตภาพในการ
ผลิต และลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกให้แก่ผู้ ประกอบการไทย 
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังที่ใช้ในกรณีศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินธุรกิจผลิตแป้งมันส าปะหลังจ าหน่ายให้กับลูกค้า
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบปัญหาความสูญเสียในกระบวนการจัดเก็บ 
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และกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปภายในคลังสินค้า โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นใน 19 เดือนย้อนหลังมี
ปริมาณของเสียรวม 8,597 ถุง อีกทั้งในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้ายังใช้เวลานานถึง 180 นาทีต่อคอนเทน
เนอร ์ทางผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่พบภายในโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
 
2.วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือศึกษาปัญหาของการเกิดของเสียจากกระบวนการการจัดเก็บแป้งมันส าปะหลังภายในคลังสินค้า
โรงงานกรณีศึกษา 

2.เพ่ือศึกษาข้ันตอนกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าโรงงานกรณีศึกษา 
3.เพ่ือลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการการจัดเก็บแป้งมันส าปะหลัง และกระบวนการ          

การเบกิจ่ายภายในคลังสินค้าโรงงานกรณีศึกษา 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษาวิธีการด าเนินงานเพ่ือน ามาลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการโหลดสินค้า โดยวิธีการด าเนินงานนั้นเริ่มจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา 
กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังแปรรูป และกระบวนการการ
เบิกจ่ายสินค้า จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลของเสีย และตรวจหาสาเหตุทั้งหมดที่ท าให้เกิดของเสีย ทางด้านการ
เบิกจ่ายสินค้าได้ท าการบันทึกเวลาของการเบิกจ่ายสินค้า ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือที่จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริง          
และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ 

3.1 วิเคราะห์การเกิดของเสีย 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ได้รับความเสียหาย 19 เดือนย้อนหลัง 
 

เดือน/ผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณของเสียที่เกิดข้ึน (ถุง) 

A (20 kg) B (25 kg) C (500 kg) D (850 kg) E (1,000 kg) 

รวม 19 เดือน 1,101 6,476 82 818 120 
ร้อยละ 12.81 75.33 0.95 9.51 1.40 

 
แสดงถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ A (ขนาด 20 กิโลกรัม)  B (ขนาด 25 กิโลกรัม) C 

(ขนาด 500 กิโลกรัม) D (ขนาด 850 กิโลกรัม) และ E (ขนาด 1,000 กิโลกรัม)  ย้อนหลัง 19 เดือน พบว่า
ผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมากท่ีสุดเป็นจ านวน 6,476 ถุง คิดเป็นร้อยละ 75.33 และปริมาณของ
เสียรองจากผลิตภัณฑ์ B ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน 1,101 ถุง คิดเป็นร้อยละ 
12.81 
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ตารางท่ี 2 การจ าแนกสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียในสินค้าประเภท B ภายใน 19 เดือนย้อนหลัง 
 

สา
เห

ต ุ

ถุง
แต

กร
ะห

ว่า
งโห

ลด
สิน

ค้า
 

ถุง
แต

กใ
นพ

าเล
ท 

ถุง
แต

กต
อน

แค
ลื่อ

นที่
 

ถุง
แต

กร
อย

งา
รถ

/ร
ถช

น 

ถุง
แต

กร
อย

พา
เล

ททั
บช

น 

เป
ื้อน

 

เป
ียก

 

แป
้งแ

ตก
ขณ

ะย
้าย

รับ
เข

้า 

หูข
าด

 

ถุง
เส

ียท
รง

/เย
็บต

ะเ
ข็บ

ไม
่ด ี

รวม (ถุง) 1,273 4,330 5 670 57 121 16 4 0 0 

 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ Pareto  ผลิตภัณฑ์ B 
 

 
 
ภาพที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียภายในผลิตภัณฑ์ B 19 เดือนย้อนหลัง 

 
จากภาพที่ 1 จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียโดยใช้กราฟพาเรโตพบว่า สาเหตุหลักเกิด

จากถุงแตกในพาเลทร้อยละ 66.90 เป็นจ านวน 4,330  ถุง และสาเหตุรองเกิดจากถุงแตกระหว่างโหลดสินค้า
ร้อยละ 19.70 เป็นจ านวน 1,273 ถุง โดยรวมสาเหตุหลักและสาเหตุรองที่ท าให้เกิดของเสียทั้งหมดเป็นร้อยละ 
86.60 
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ภาพที่ 2 สภาพปัจจุบันที่เกิดจากการวางสินค้าซ้อนทับกัน 
 

3.2 การโหลดสินค้านาน 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาขั้นตอนการโหลดสินค้าโดยเริ่มจากรถรับสินค้าจะท าการจอดรอที่ช่องโหลดสินค้า
ทั้ง 5 ช่อง จาดนั้นรถโฟล์คลิฟท์ส าหรับเตรียมแป้งจะท าการจัดเตรียมแป้งจากคลังสินค้ามายังจุดรอโหลดเพ่ือ
ท าความสะอาดสินค้า และตรวจสอบสินค้า และโหลดสินค้าจะท าการโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หลังจาก
การตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้นจะท าการคลุมbubbleเพ่ือป้องกันการเสียหายของสินค้า และปิดตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมกับล็อกซิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

กระบวนการ 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลดสินค้า 

 

รอ QC มาตรวจรถ 

 

ผูต้รวจสอบน าเอกสารไปยื่นที่ส านักงานเพื่อขอใบโหลดสินค้า 

 

พนักงานจัดเตรียมตู้และแป้งตามจ านวน 

 

ตรวจสภาพรถ 

 

A 

เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร ์
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ภาพที่ 3 กระบวนการเบิกจ่ายสินค้า 
 
 
 
 
 
 

 

A 

ท าความสะอาดโดยการเป่าฝุ่น 

 

ตรวจสอบสินค้า 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาดแป้ง 

 

ขับรถไปจอดหน้าที่ชั่งน้ าหนัก 

 

คืนบัตรคิวที่ป้อมยาม 

 

ติดสติกเกอร์และโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 

 

ปิดประตูและท าการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ 

 
คนขับรถลงชื่อในเอกสารขาออก 

 

ชั่งน้ าหนักรถขาออก 

 

จบกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า 

ท าการคลุม bubble ป้องกันแป้งเสียหาย 
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ตารางท่ี 3 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ของวิธีปัจจุบัน 
 

เวลา (min.) ช่องโหลดที่ 1 ช่องโหลดที่ 2 ช่องโหลดที่ 3 ช่องโหลดที่  4 ช่องโหลดที่ 5 

0:01:30 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 

0:06:30 
ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

0:21:30 รอ QC/ว่างงาน รอ QC/ว่างงาน รอ QC/ว่างงาน รอ QC/ว่างงาน รอ QC/ว่างงาน 

0:24:30 QC ตรวจสอบรถ 
รอ QC ตรวจรถ   /

ว่างงาน รอ QC ตรวจรถ   /
ว่างงาน รอ QC ตรวจรถ   /

ว่างงาน รอ QC ตรวจรถ   /
ว่างงาน 

0:27:30 

พนักงานจัดเตรียมตู ้
และแป้ง 

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอบรถ 

 

พนักงานจัดเตรียมตู ้
และแป้ง 

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอบรถ 
 

0:42:30 รอคอย forklift 
เตรียมแป้ง /ว่างงาน 

QC ตรวจสอบรถ 
 

0:47:30 ตรวจสอบสินค้า 

พนักงานจัดเตรียมตู ้
และแป้ง 

ตามจ านวน 

รอคอย forklift 
เตรียมแป้ง/ว่างงาน 

QC ตรวจสอบรถ 

0:50:30 
จัดเตรียมอุปกรณ์ท า

ความสะอาด 
ตรวจสอบสินค้า 

พนักงานจัดเตรียมตู ้
และแป้ง 

ตามจ านวน 

รอคอย forklift 
เตรียมแป้ง  /ว่างงาน 0:55:30 ท าความสะอาดสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ท า

ความสะอาด  

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

 ท าความสะอาดสินค้า 
ตรวจสอบสินค้า 

พนักงานจัดเตรียมตู ้
และแป้ง 

ตามจ านวน 

 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ท า
ความสะอาด 

ตรวจสอบสินค้า 
 

1:45:30 ท าความสะอาดสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ท า
ความสะอาด  

รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน 

 ท าความสะอาดสินค้า 
ตรวจสอบสินค้า 

 
รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน 1:50:30 

ท าการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย 

 
จัดเตรียมอุปกรณ์ท า

ความสะอาด 
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ตารางท่ี 3 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ของวิธีปัจจุบัน (ต่อ) 
 

เวลา(min.) ช่องโหลดที่ 1 ช่องโหลดที่ 2 ช่องโหลดที่ 3 ช่องโหลดที่  4 ช่องโหลดที่ 5 

1:52:30 
ปิดประตูและท า

การล็อก 
ท าการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 
ติดสติกเกอร์และ

โหลดสินค้าเข้าตู้ท า
พร้อมกัน 

ท าความสะอาดสินค้า 

1:54:30 คนขับรถเซ็นเอกสาร 
ปิดประตูและท า

การล็อก รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน 

1:57:30 
 

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
 

   ท าการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

   

   ปิดประตูและท า
การล็อก 

ท าการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย    

2:21:30 
  

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
ปิดประตูและท า

การล็อก   

2:24:30 
   

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
   

     

     ปิดประตูและท า
การล็อก      

3:04:30 
    

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
    

 เสร็จ เสร็จ เสร็จ เสร็จ เสร็จ 
รวม 1:54:30 1:57:30 2:21:30 2:24:30 3:04:30 

      

  ปฏิบัติงาน  ว่างงาน  

 
จากตารางแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณ พบว่าช่องโหลดที่ 1 ท าเสร็จ 1 ชั่วโมง 54 นาที 30 วินาที ช่อง

โหลดที่ 2 ท าเสร็จ 1 ชั่วโมง 57 นาที 30 วินาที ช่องโหลดที่ 3 ท าเสร็จ 2 ชั่วโมง 21 นาที 30 วินาที ช่องโหลด
ที่ 4 ท าเสร็จ 2 ชั่วโมง 24 นาที 30 วินาที และช่องโหลดที่ 5 ท าเสร็จ 3 ชั่วโมง 4 นาที 30 วินาที โดยที่เวลา
ในการโหลดสินค้าต่างกัน เพราะในแต่ละช่องโหลดมีการรอคอยอยู่ เช่น รอ QC มาตรวจสภาพรถ รอ QC 
ตรวจรถ และมีการแบ่งหน้าที่ในการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ จึงท าให้เกิดการรอคอย เช่น การรอเตรียมแป้ง 
และการรอโหลดสินค้า 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปของแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ในการท างาน และการแสดงการรอคอย 
 

ช่องโหลด เวลาที่ใช้ % การปฏิบัติ (Working) % การว่างงาน ( Idle) 
ช่องโหลด 1 1:54:30 86.90 13.10 
ช่องโหลด 2 1:57:30 84.68 15.32 
ช่องโหลด 3 2:21:30 70.32 29.68 
ช่องโหลด 4 2:24:30 68.86 31.14 

ช่องโหลด 5 3:04:30 53.93 46.07 
ค่าเฉลี่ย 2:20:30 70.82 29.18 

 

 จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า เวลาที่ใช้ในการท างานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 70.82 และเวลาที่สูญ
เปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 29.18 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 

4.1 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการเกิดของเสีย 
 

 
 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุที่พบ โดยใช้ Why Why Analysis 
 

ภาพที่ 4 สรุปได้ว่า ถุงแตกในพาเลทเกิดจากถุงรับน้ าหนักไม่ไหว เนื่องจากเกิดการจัดวางซ้อนกัน
หลายชั้นเพื่อที่จะสามารถจัดเก็บสินค้าได้ปริมาณมาก แก้ไขการจัดวางแป้งใหม่ให้รองรับน้ าหนักได้ 
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ภาพที่ 5 สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าก่อนปรับปรุง 
 

จากการศึกษาคุณลักษณะบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบรรจุพบว่าความสามารถในการรับน้ าหนักของถุง
บรรจุแป้งขนาด 25 กิโลกรัม สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 4,000 กิโลกรัม หรือ สามารถจัดวางพาเลทซ้อนกัน
ได้สูงสุง 3 พาเลท ซึ่งเป็นน้ าหนัก 3,750 กิโลกรัม ซึ่งสภาพก่อนปรับปรุงการจัดวางมีการจัดวางพาเลทซ้อนกัน
สูงสุด 4 พาเลท ซึ่งเป็นน้ าหนัก 5,000 กิโลกรัม เกินความสามารถในการรองรับน้ าหนักของถุงแป้ง ดังตารางที่ 
5 
 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การจัดเก็บก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง 
 

ผลิตภณัฑ ์
ขนาด 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักที่สามารถรับได ้

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักก่อนปรับปรุงท่ี

จัดเก็บ (กิโลกรัม) 
น้ าหนักหลังปรับปรุงท่ี

จัดเก็บ (กิโลกรัม) 

B 25 4,000 5,000 3,750 

 
 
ตารางท่ี 6 ปริมาณในการผลิต และของเสียที่เกิดข้ึนก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง 
 

เดือน 
ผลิตในปี 

พ.ศ. 2560 
(ถุง) 

จ านวนของ
เสียปี 2560 

(ถุง) 

มูลค่า 
(บาท) 

เดือน 
ผลิตในปี 

พ.ศ. 2561 
(ถุง) 

จ านวนของ
เสียปี 2561 

(ถุง) 

มูลค่า 
(บาท) 

ม.ค. 329,783.00 303 540,000 ม.ค. 419,372.00 444 777,500 

ก.พ. 265,211.00 479 902,500 ก.พ. 308,417.00 409 690,000 
มี.ค. 235,582.00 376 700,000 มี.ค. 296,715.00 420 720,000 

เม.ย. 246,252.00 350 632,500 เม.ย. 345,517.00 321 330,000 
พ.ค. 310,000.00 338 392,500 พ.ค. 362,533.00 291 432,500 
มิ.ย. 270,614.00 352 247,500 มิ.ย. 254,435.00 294 485,000 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณในการผลิต และของเสียที่เกิดข้ึนก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง (ต่อ) 
 

เดือน 
ผลิตในปี 

พ.ศ. 2560 
(ถุง) 

จ านวนของ
เสียปี 2560 

(ถุง) 

มูลค่า 
(บาท) 

เดือน 
ผลิตในปี 

พ.ศ. 2561 
(ถุง) 

จ านวนของ
เสียปี 2561 

(ถุง) 

มูลค่า 
(บาท) 

ก.ค. 336,835.00 319 325,000 ก.ค. 334,882.00 284 505,000 

ส.ค. 422,047.00 355 487,500 

หล
ังป

รับ
ปร

ุง ส.ค. 315,427.00 307 415,000 
ก.ย. 264,307.00 379 500,000 ก.ย. 234,377.00 202 335,000 
ต.ค. 404,338.00 766 730,000 ต.ค. 349,915.00 272 270,000 

พ.ย. 349,890.00 503 720,000 พ.ย. 286,252.00 176 247,500 
ธ.ค. 391,228.00 380 605,000     

 

 
 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนของเสียก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้า 
 

  จากกราฟข้างต้นนี้พบว่า อัตราส่วนของเสียก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินค้าในช่วง
เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2560 ถึง กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561 พบปัญหาหลัก คือ ถุงแตกในพาเลท จึงน ามา
เปรียบเทียบกับหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้าตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี  พ.ศ.2561 พบว่าหลังจากการปรับปรุง
การจัดวางสินค้ามีอัตราการเกิดของเสียลดลงตามล าดับ โดยท าการจัดวางพาเลทใหม่ซ้อนกัน 3 ชั้น เป็น
น้ าหนัก 3,750 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในความสามารถการรับน้ าหนักของถุงแป้ง 
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ตารางท่ี 7 ตารางผลการเปรียบเทียบก่อน และหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้าของผลิตภัณฑ์ B  
 

รายละเอียด 
ม.ค. 60 – ก.ค. 61 ส.ค. 61 – พ.ย. 61 

ผลตา่ง 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1.อัตราส่วนของเสยีร้อยละ 0.12 0.08 0.04 
2. มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 564,342.11 316,875 -247,467.11 

 
 จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า อัตราการเกิดของเสียซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ

จัดเก็บ ก่อนปรับปรุงเฉลี่ยร้อยละ 0.12 และหลังท าการปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณของเสียมีอัตราส่วนลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.08 และมีมูลค่าความเสียหายลดลง 247,467.11 บาท 

 
4.2 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการโหลดสินค้านาน 

 

 
 
ภาพที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุการโหลดสินค้านาน โดยใช้ Why Why Analysis 
 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยวิธี  Why Why Analysis สรุปได้ว่า การใช้เวลาในการโหลดสินค้านาน 
สาเหตุเกิดจาก 1.มีการรอผู้ตรวจสอบมาตรวจสภาพรถ เนื่องจากห้องผู้ตรวจสอบอยู่อีกที่หนึ่งจึงใช้เวลาในการ
เดินทางมาที่จุดโหลดสินค้า แก้ไข ให้ QC ประจ าแผนกโหลดสินค้า 2.รอการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เนื่องจากมี
การแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยทางโรงงานเป็นคนก าหนด  แก้ไข เพ่ิมหน้าที่ให้กับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
โดยให้รถโฟล์คลิฟท ์1 คัน ท าหน้าที่เตรียมแป้ง และโหลดสินค้า 
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ตารางที่ 8 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานและการแสดงการรอคอยในแต่ละ
ขั้นตอนของการท างานของวิธีใหม่ 
 

เวลา (min) ช่องโหลดที่ 1 ช่องโหลดที่ 2 ช่องโหลดที่ 3 ช่องโหลดที่  4 ช่องโหลดที่ 5 

0:01:41 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด

สินค้า 

0:03:40 
ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

ผู้ตรวจสอบน า
เอกสารไปยื่นที่

ส านักงาน 

0:07:43 QC ตรวจสอรถ 
รอคอยตรวจสภาพ

รถ/ว่างงาน รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน รอคอยตรวจสภาพ

รถ/ว่างงาน รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน 

 

พนักงาน 
จัดเตรียมตู้และแป้ง

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอรถ 
 

 

พนักงาน 
จัดเตรียมตู้และแป้ง

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอรถ 
 

 

พนักงาน 
จัดเตรียมตู้และแป้ง

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอรถ 
0:25:13 

 

พนักงาน 
จัดเตรียมตู้และแป้ง

ตามจ านวน 

QC ตรวจสอรถ 
 

 รอคอยการเตรียม
แป้ง/ว่างงาน  

0:31:16 ตรวจสอบสินค้า 

พนักงาน 
จัดเตรียมตู้และแป้ง

ตามจ านวน 

0:33:48 
จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

ตรวจสอบสินค้า 

0:38:56 ท าความสะอาดสินค้า 
จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

ตรวจสอบสินค้า 

0:44:30 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

ท าความสะอาดสินค้า 
จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

ตรวจสอบสินค้า 

 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

ท าความสะอาดสินค้า 
จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด  

 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

ท าความสะอาดสินค้า ตรวจสอบสินค้า 
 

1:28:20 
ติดสติกเกอร์และ

โหลดสินค้าเข้าตู้ท า
พร้อมกัน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด  

 
ท าความสะอาดสินค้า 
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ตารางท่ี 8 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานและการแสดงการรอคอยในแต่ละ
ขั้นตอนของการท างานของวิธีใหม่ (ต่อ) 
 

เวลา (Time) ช่องโหลดที่ 1 ช่องโหลดที่ 2 ช่องโหลดที่ 3 ช่องโหลดที่  4 ช่องโหลดที่ 5 

  

 
 

 

รอการโหลดสินค้า/
ว่างงาน 

1:33:08 
ท าการคลุมbubble 
ป้องกันแป้งเสียหาย 

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ท า

พร้อมกัน 

1:35:42 
ปิดประตูและท า

การล็อก 
ท าการคลุมbubble 
ป้องกันแป้งเสียหาย 

1:36:52 คนขับรถเซ็นเอกสาร 
ปิดประตูและท า

การล็อก 
ท าการคลุมbubble 
ป้องกันแป้งเสียหาย 

1:38:12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสร็จ1:36:52 
ประหยัดเวลาได ้

0:17:38 

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
ปิดประตูและท า

การล็อก 

1:42:08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสร็จ 1:38:12 

ประหยัดเวลาได ้
0:19:18 

คนขับรถเซ็นเอกสาร 
ปิดประตูและท า

การล็อก 

1:47:10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสร็จ 1:42:08 
ประหยัดเวลาได ้

0:39:22 

คนขับรถเซ็นเอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

เสร็จ 1:47:10 
ประหยัดเวลาได ้

0:37:20 

 
ท าการคลุมbubble 
ป้องกันแป้งเสียหาย 

 
ปิดประตูและท า

การล็อก 

2:37:59 คนขับรถเซ็นเอกสาร 

รวม 

 
 

เสร็จ 2:24:26 
ประหยัดเวลาได ้

0:40:04 

      
  ปฏิบัติงาน  รอคอย  
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาการท างานของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าก่อน และหลัง
ปรับปรุง 

 
จากกราฟข้างต้นนี้เป็นการเปรียบเทียบเวลาการท างานของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าทั้ง  5 ช่อง

โหลด พบว่าก่อนปรับปรุงมีระยะเวลาสูญเปล่าในกระบวนการได้แก่ การรอคอยผู้ตรวจสอบ การรอตรวจสภาพ
รถ การรอรถรถโฟล์คลิฟท์เตรียมแป้ง และการรอคอยการโหลดสินค้า อันเนื่องมาจากการแบ่งหน้าที่ในการ
ท างานที่ชัดเจน จึงท าให้เกิดการรอคอย หลังจากการท าการปรับปรุงกระบวนการได้ท าการแบ่งหน้าที่ในการ
ท างานใหม่โดยให้รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน ท าหน้าที่ทั้งหมดต่อ 1 ช่องโหลด ทั้งเตรียมแป้งและโหลดสินค้าเข้าตู้ 
ทางด้านการรอคอยผู้ตรวจสอบได้จัดให้ผู้ตรวจสอบประจ าอยู่จุดโหลดสินค้า  เพ่ือลดเวลาการรอคอยผู้ตรวจ
สอบเดินทางมาจากตึกหนึ่งมายังจุดโหลดสินค้า แต่เนื่องจากในกระบวนการมีรถโฟล์คลิฟท์ 4 คัน จึงท าให้ช่อง
โหลดที่ 5 มีการรอคอยการใช้งานที่จ าเป็นต้องอาศัยรถโฟล์คลิฟท์  
 
ตารางที่ 9 ตารางผลการเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้า และหลังปรับปรุง
กระบวนการการเบิกจ่ายสินค้า 
 

รายละเอียด 
ม.ค. 60 – ก.ค. 61 ส.ค. 61 – พ.ย. 61 

ผลตา่ง 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1.เวลาที่ใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าท้ังหมดเฉลีย่ (นาที) 140.30 109.46 - 30.44 

2.เวลาที่สญูเปล่าทั้งหมดเฉลี่ย (นาที) 41.00 14.48 - 26.12 
3.เวลาที่ใช้ท างานท้ังหมดเฉลี่ย (นาที) 99.30 94.58 - 4.72 

 

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

ช่องโหลด 1 ช่องโหลด 2 ช่องโหลด 3 ช่องโหลด 4 ช่องโหลด 5

เว
ลา

ช่องโหลด

กราฟแสดงเวลาการท างานของกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าก่อนและหลงัปรับปรุง

เวลาก่อนปรับปรุง เวลาหลงัปรับปรุง
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  จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าสามารถลดเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าทั้งหมดเฉลี่ย 30 นาที 44 วินาที สามารถลดเวลาที่สูญเปล่าในกระบวนการ
เฉลี่ย 26 นาที 12 วินาที ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเวลาในการท างานเฉลี่ยร้อยละ 86.52 จากเดิมเฉลี่ยร้อย
ละ 70.82 และสามารถลดประสิทธิภาพเวลาสูญเปล่าเฉลี่ยร้อยละ 13.48 จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 29.18 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
  จากการปรับปรุงกระบวนการการจัดเก็บสินค้า และกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าในโรงงานแป้ง
มันส าปะหลังกรณีศึกษานั้น ทางด้านของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้ายังพบว่า สามารถลดระยะเวลาใน
กระบวนการเพ่ิมได้ แต่จ าเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งท าให้เกิดต้นทุนท่ีเพ่ิมจึงได้ท าการเสนอ ดังนี้ 
  1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของเสียที่ เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ B ซึ่งสามารถน าวิธีการใน
การศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นที่ประสบปัญหาคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ B   
  2 ด้านเอกสาร ควรมีการเพ่ิมเอกสาร เรื่องค่าน้ าหนักของบรรจุภัณฑ์มาอย่างชัดเจน เนื่องจาก 
บรรจุภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์มีค่าน้ าหนักท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ดัชนีตัวชี้วัดไม่เท่ากัน 
  3 ด้านสถานที่ท างาน ปัจจุบัน ณ จุดโหลดสินค้าเป็นระบบเปิดซึ่งท าให้สถานที่ท างานของพนักงาน
อากาศร้อน เป็นเหตุให้ในขณะที่ท าการโหลดสินค้ามีการพักอยู่บ่อยครั้งจึงท าให้การโหลดสินค้าเป็นได้ล่าช้า 
ควรจัดท าระบบปิดในจุดโหลดสินค้า และติดเครื่องปรับอากาศ หรือเพ่ิมจ านวนพัดลมระบายอากาศมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้แก่พนักงานเพ่ือที่จะสามารถโหลดสินค้าได้เร็วขึ้น 
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รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม (2550). การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ท้อปส์. 
วิโรจน์ ลักขณาอดิสร (2552). ลีนอย่างไรสร้างก าไรให้องค์กร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริม
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ในพื้นที ่
 หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภท 
การนวดไทย และปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด 
ไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
การนวดไทย ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา จ านวน 73 คน 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้
บริการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.53 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 39.73 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.42 
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 30.14 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 54.79 มีโรค
ประจ าตัวเป็นอัมพฤกษ์ ร้อยละ 38.36 และมาใช้บริการเป็นครั้งแรก ร้อยละ 32.88  ด้านการยอมรับการใช้บริการ
ทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มาจากการแนะน าจากคนในครอบครัวเพราะเชื่อในผลของการรักษา 
อยู่ในระดับมาก และปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด
ไทย คือ ด้านความเชื่อ การนวดไทยสามารถบ าบัดโรคอัมพฤกษ์ได้ ด้านเจตคติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด
ไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาไว้ ด้านการรับรู้ข่าวสาร ได้รับจากการบอกต่อของผู้ที่เคย
รับบริการและจากญาติพ่ีน้อง ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม คนในชุมชนเชื่อว่าการนวดไทยเป็นการ
บ าบัดรักษาโรคได้และบุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษาการนวดไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว ครอบครัวมักใช้บริการการนวดไทยและมักชักชวนญาติพ่ีน้องไปใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทยบ่อยครั้ง อยู่ในระดับมาก  
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการนวดไทย และสถานที่ให้บริการนวดไทย
ให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนที่ไม่รู้ข่าวสารจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการนวดไทยเพ่ิมมากขึ้น 
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ค าส าคัญ : ปัจจัย, การยอมรับ, การใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย, การนวดไทย  
 

Abstract 
 

 The research aimed to study the level of adoption of Thai traditional medicine 
service of Thai massage and factors affecting adoption of Thai traditional medicine service of 
Thai massage. This research is a qualitative research. The sample composed of 73 customers 
which used Thai traditional medicine service of Thai massage in Moo 4, Ban Khlong Pho, 
Takhria, Ranot, Songkhla. Questionnaire were used for data collection.  
 The research results revealed that most of customer were female 57.53%, aged between 
51-60 years old 39.73%, marital status 53.42%, housewife/househusband occupation 30.14%, 
earning a month income 5,001-10,000 baht 54.79%, paresis 38.36%, first time user  32.88%. The 
analysis of level of adoption of Thai traditional medicine service of Thai massage found that, 
family suggestion and belief of service was at a good level. The analysis of factors affecting 
adoption of Thai traditional medicine service of Thai massage found that, belief factor: 
customer belief the service can be beneficial to the treatment of partial paralysis, attitude 
factor: customers were highly accepting of the existing traditional of Thai massage services, 
acknowledgment of service: all customers were highly accepting of promoting any new 
service offering through “word of mouth” promotion and marketing to their friends and 
family. All customers were highly accepting of this service due to the belief that new 
services may be beneficial to the treatment of disease at a good level. 

Suggestions: requirements for promoting the advantage of Thai traditional medicine 
service of Thai massage and place of Thai massage service to increase new customers. 
 
Keywords:  Factor, Acceptance, Thai traditional medicine service, Thai massage.  
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บทน า 
 ปัจจุบันคนในท้องถิ่นจ านวนมากให้ความส าคัญกับการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพด้วย ภูมิปัญญาไทย 
การนวดไทยนับเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน การนวดหรือ 
หัตถเวชเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้อย่างเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถ
บ าบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีดหรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
การนวดแผนไทยเป็นบริการหนึ่งของการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพแผนไทยประยุกต์ ซึ่งสืบทอดกันมา 
เป็นภูมิปัญญาของคนไทย โดยมีความเชื่อว่าการนวดเป็นการช่วยเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ช่วยให้ระบบ 
การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย (ประดับเพชร ครุฑชั่งทอง, 2551: 1) การนวดมีบทบาทส าคัญ 
ในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาด้านการนวดของไทยมีมากมายหลายชนิด เช่น การนวดจับเส้น 
นวดกดจุดนวดประคบร้อน และการนวดที่ดีส าหรับสตรีหลังคลอดบุตรและสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์ผิดปกติ (มดลูก) คือ การนวดกระชับมดลูก (โซติกา กะวะนิจและคณะ, 2556: 2738) โดยเชื่อว่าการนวด 
จะเริ่มต้น จากการช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกนวดให้พ่อแม่ 
หรือปู่ ยา ตา ยาย มีการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น ศอก เข่า และเท้า นวดให้กัน หรือนวดด้วยตนเอง มีการพัฒนาการใช้
อุปกรณ์ในการนวด เพ่ือให้ใช้น้ าหนักได้มากขึ้น เช่น นมสาว ไม้กดเท้า จากการนวดช่วยเหลือตนเองภายใน
ครอบครัวจนเกิดความช านาญและมั่นใจ จึงได้มีการนวดช่วยเหลือความเจ็บป่วยของเพ่ือนบ้าน จนได้รับความนิยม
และเชื่อถือจากผู้มารับบริการจนเกิดอาชีพหมอนวดในที่สุด สถานการณ์ปัจจุบันการนวดไทยก าลังได้รับความนิยม
กว้างไกล ทั้งในกลุ่มของคนไทยเองและต่างชาติ มีสถาบันสอนนวดไทยมากมายหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน 
โรงเรียนสอนนวดของวัดโพธิ์ โรงเรียนอายุรเวท ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และยังมีโรงเรียนสอนหมอนวด
สายตาพิการ และภาคเอกชนอ่ืน ๆ อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ (คนตกงาน
มากมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องนวด 
โดยเปิดวิชานวดไทยแก่ผู้ตกงาน เพ่ือน าวิชาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองในเบื้องต้น เป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนในยามบ้านเมืองตกอยู่ ในภาวะวิกฤต รวมถึงการส่งเสริมสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอน 
เรื่องนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันการนวดไทยสามารถจ าแนกเป็น 2 แบบ คือการนวดแบบราชส านัก 
และการนวดเชลยศักดิ์ การนวดแบบราชส านัก หมายถึงการนวดเพ่ือถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของราชส านัก 
การนวดแบบราชส านักพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างประณีตถี่ถ้วนและการสอนมีขั้นตอน จรรยามารยาท
ของการนวด ต้องสุภาพมาก ใช้อวัยวะได้น้อยและต้องตรงตามจุด จึงกล่าวได้ว่าการฝึกมือและการนวดมีเอกลักษณ์
เฉพาะ ดังงานวิจัยของ (พีรดา จันทรวิบูลย์ และคณะ, 2553: 1) พบว่า ระดับความปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน 
ของผู้รับการรักษา ภายหลังจากการนวดแบบราชส านัก เพ่ือรักษาระดับความปวดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value<0.001) การนวดเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดแบบสามัญชน มีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนการนวด 
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเหมาะมากส าหรับชาวบ้านจะนวดกันเองใช้สองมือและอวัยวะส่วนอื่นโดยไม่ต้องใช้ยา 
ในปัจจุบันจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในสังคมไทย 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแพทย์ทางเลือกประเภทการนวดไทย ได้มีบทบาทเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน
มากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับในประสิทธิภาพของการแพทย์ พ้ืนบ้าน เช่น ยาสมุนไพร อาหารแนว
ธรรมชาติบ าบัด การนวดรักษาโรค ฯลฯ พร้อมกับเริ่มตระหนักในผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมี การผ่าตัด หรือ
วิธีการแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่มีราคาแพง และบางครั้งก็รักษาไม่หาย (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2551: 2) 
นอกจากนี้นโยบายรัฐยังมีการสนับสนุนให้แพทย์ทางเลือกได้รับความเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถได้รับความม่ันใจ 
เมื่อได้รับการบริการ (พุทธินันท์ พินศิริกุล, 2554: 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ บุญอ่ิม, (2556: 2663) 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และแพทย์บุคลากรสาธารณสุข ทัง้แผนปัจจุบันและแผนไทย 
มีการใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเยียวยาบ าบัดโรคภัย 
ไข้เจ็บที่ ไม่ต้องรับประทานยาแก้ปวด ส าหรับผู้ ใช้แรงงานรวมถึงอาชีพรับราชการที่ต้องใช้ก าลังแรงงาน 
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ นโยบายรัฐยังมีการสนับสนุนให้แพทย์ทางเลือกได้รับความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถ
ได้รับความมั่นใจเมื่อได้รับการบริการ 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ ในการบริการประชาชนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 
จึงมองเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงการยอมรับการใช้การแพทย์ทางเลือก ประเภทการนวดไทย 
ของประชาชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง เพื่อการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
รวมถึงลดรายจ่ายในการใช้ยาแก้ปวดและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหมอนวดหรืออาชีพเสริมที่สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 
บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 2. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 
กลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรที่เข้ามารักษาเกี่ยวกับการนวดไทย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ 
ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จ านวน 73 คน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยที่กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชน 
ที่เข้ามารักษาเกี่ยวกับการนวดไทย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
จ านวน 73 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับกลุ่มแพทย์แผนไทย ต าบลตะเครียะ เพ่ือขอเข้าท างานวิจัยและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย หลังจากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ฝึกผู้ช่วยวิจัย 
ในการใช้แบบสอบถามและบันทึกข้อมูล 2) พบผู้ป่วยที่มารักษาในกลุ่มแพทย์แผนไทย ขณะรอรับการรักษา 
แนะนะตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที/คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปน าเสนอข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน าเสนอได้ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย  
 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทั้งหมด 73 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ชาย จ านวน 31 คน เพศหญิง 
จ านวน 42 คน อายุ 51 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 29 คน ต่ ากว่า 20 ปีน้อยที่สุด จ านวน 3 คน สถานภาพสมรส
มากที่สุด จ านวน 39 คน โสด น้อยที่สุด จ านวน 12 คน อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมากที่สุด จ านวน 22 คน และอ่ืน ๆ 
น้อยที่สุด จ านวน 4 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 40 คน ต่ ากว่า 5,000 บาท 
น้อยที่สุด จ านวน 7 คน มีโรคประจ าตัวอัมพฤกษ์มากที่สุด จ านวน 28 คน อัมพาตและกล้ามเนื้ออักเสบน้อยที่สุด 
จ านวน 3 คน มาใช้บริการครั้งแรก มากที่สุด จ านวน 24  คน 5 ครั้งขึ้นไป น้อยที่สุด จ านวน 3 คน  
  

การยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภท
การนวดไทย   S.D 

ระดับการ
ยอมรับ 

1. การแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทย 
   มีทฤษฎีการรักษาท่ีเชื่อถือได้ 
2. การนวดไทยมีข้ันตอนการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก 
3.  มีการแนะน าคนในครอบครัวมาใช้บริการการ 
   นวดไทย เพราะเชื่อในผลของการรักษา 
4. การนวดไทยมีประสิทธิภาพรักษาโรคได้จริง 

3.33 
 

3.56 
4.48 

 
4.42 

0.53 
 

0.58 
0.58 

 
0.58 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.95 0.57 มาก 
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2. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย  
 
 2.1 ด้านความเชื่อ 
             (n= 73 คน) 

ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านความเชื่อ   S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

1. การนวดไทยสามารถบ าบัดโรคอัมพฤกษ์ได้ 
2. การนวดไทยเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น 
3. การนวดไทยเป็นภูมิปัญญา ปัจจุบันชาวต่างชาติ 
   ให้ความสนใจอันดับหนึ่ง 
4. การนวดไทยได้ผลดีกว่าทานยาแก้ปวด 
5. การรักษาแพทย์แผนไทย ท าให้การบรรเทาอาการปวด 
   เมื่อยได้ผลดี 

4.99 
4.96 

 
4.26 

 
3.93 
4.74 

0.12 
0.26 

 
0.75 

 
0.65 
0.47 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

มากที่สุด 
 
 2.2 ด้านเจตคติ    
             (n= 73 คน) 

ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านเจตคติ   S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

1. การนวดไทยเป็นอีกทางเลือกในการ 
   บรรเทาความ เจ็บปวด        
2. การนวดไทยเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ 
3. การนวดไทยช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม 
4. การนวดไทยเป็นอีกทางเลือกในการบรรเทา 
   ความเจ็บปวด 
5. การนวดไทยเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ 
6. การนวดไทยช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม 
7. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย สามารถรักษา 
   บรรเทาความเจ็บปวดของท่านได้ 
8. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยเป็นความสามารถ 
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้ 
9. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยรักษาบรรเทา 
   ความเจ็บปวดได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน 

4.47 
 

4.38 
3.64 
4.47 

 
4.38 
3.64 
4.40 

 
4.97 

 
4.12 

 

0.53 
 

0.64 
 0.69 
0.53 

 
0.64 
0.69 
0.59 

 
0.16 

 
0.91 

 

มาก 
 

มาก          
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 
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ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทยประเภทการนวดไทย ด้านเจตคติ   S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

10. การประคบโดยใช้สมุนไพรไทยสามารถรักษาอาการ 
     ปวดบวมได้ 
11. การนวดไทยคือ ภูมิปัญญาของคนไทยควรอนุรักษ์ไว้ 
     เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป 

4.95 
 

4.99 

0.37 
 

0.12 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

 
 2.3 ด้านการรับรู้ข่าวสาร 
            (n= 73 คน) 

ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการ 
ทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 

ด้านการรับรู้ข่าวสาร 
  S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

1. วิทยุ 
2.  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ นิตยสาร 
3. จากการบอกต่อของผู้ที่เคยรับบริการ 
4. จากญาติพ่ีน้อง 

1.01 
2.18 
4.60 
4.60 

0.12 
0.59 
0.52 
0.52 

น้อยที่สุด 
น้อย 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

  
 2.4 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
             (n= 73 คน) 

ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย 

 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
  S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

1. ท่านและครอบครัวมักใช้บริการการนวดไทย 
2. ท่านมักชักชวนญาติพี่น้องไปใช้บริการการแพทย์ 
   พ้ืนบ้านประเภทการนวดไทยบ่อยครั้ง 
3. หากท่านและครอบครัวประทับใจในการให้บริการ 
4. ท่านและครอบครัวป่วยเป็นโรคอัมพาตใช้ 
   บริการการนวดไทย ช่วยให้อาการดีขึ้น 

4.27 
4.27 

 
4.34 
4.25 

0.51 
0.51 

 
0.53 
0.68 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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 2.5 ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม 
             (n= 73 คน) 

ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย ประเภทการนวดไทย 

ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม 
  S.D 

ระดับการ
สนับสนุน 

1. เพ่ือนมีอิทธิพลในการตัดสินใจรักษาด้านการนวดไทย 
2. ปัจจุบันทราบเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยมากข้ึน 
3. คนในชุมชนเชื่อว่าการนวดไทยเป็นการบ าบัดรักษาโรคได้ 
4. บุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษานวดไทย 
5. คนในชุมชนเมื่อมีการปวดเมื่อยนิยมใช้บริการการนวดไทย 

3.75 
4.67 
4.70 
4.70 
4.68 

0.70 
0.50 
0.52 
0.52 
0.52 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบว่า การยอมรับการใช้บริการทาง
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มีการแนะน าคนในครอบครัวมาใช้บริการการนวดไทย เพราะ 
เชื่อในผลของการรักษา อยู่ในระดับมาก ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภท 
การนวดไทย ด้านความเชื่อ การนวดไทยสามารถบ าบัดโรคอัมพฤกษ์ได้  อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเจตคติ 
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการรับรู้ข่าวสาร จากการบอกต่อของผู้ที่เคยรับบริการและจากญาติพ่ีน้อง อยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ครอบครัวมักใช้บริการการนวดไทยและมักชักชวนญาติพ่ีน้องไปใช้บริการ
การแพทย์พื้นบ้าน ประเภทการนวดไทย บ่อยครั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม คนในชุมชน 
เชื่อว่าการนวดไทยเป็นการบ าบัดรักษาโรคได้ และบุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษาการนวดไทย อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 73 คน พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพศหญิง จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.53 มีอายุ 51 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73 มีสถานภาพสมรส 
มากที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 53.42 มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.79 มีโรค
ประจ าตัวอัมพฤกษ์มากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 มาใช้บริการครั้งแรก มากที่สุด จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.88  
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 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. ระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 
 1. ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการมีการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย โดยการแนะน าคนในครอบครัวมาใช้บริการการนวดไทย เพราะเชื่อในผลของ 
การรักษา มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 รองลงมา คือ การนวดไทย 
มีประสิทธิภาพรักษาโรคได้จริง มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และข้อต่ าสุด คือ 
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มีทฤษฎีการรักษาที่เชื่อถือได้ มีระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  
 
2. ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย  
 2.1 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการนวดไทย โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว ข้อมูลสูงสุดความ
เชื่ อว่า การนวดไทยสามารถบ าบัดโรคอัมพฤกษ์ ได้  มีระดับมากที่ สุ ด มีค่ าเฉลี่ ย 4.99 มีค่าส่วนเบี่ ยง 
เบนมาตรฐาน 0.12 รองลงมา คือ การนวดไทยเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น มีระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.96 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และข้อมูลต่ าสุด เมื่อมีความเชื่อว่า การนวดไทยได้ผลดีกว่าทาน
ยาแก้ปวด มีระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65  
 2.2 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย ประเภทการไทย ด้านเจตคติ  โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว ข้อสู งสุดพบว่า การนวดไทยคือ 
ภูมิปัญญาของคนไทย ควรอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.99 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12 รองลงมา คือ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้ มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ข้อต่ าสุด คือ การนวด
ไทยถือเป็นเรื่องงมงาย ไม่น่าเชื่อถืออยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.15 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.36 
 2.3 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผน
ไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการรับรู้ข่าวสาร โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด คือ จากการบอกต่อ
ของผู้ที่เคยรับบริการ และจากญาติพ่ีน้อง มีระดับการสนับสนุนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ นิตยสาร อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.18 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และข้อต่ าสุด คือ วิทยุ มีระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.01 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 
 2.4 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด คือ
หากท่านและครอบครัวประทับใจในการให้บริการ มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
รองลงมาท่านและครอบครัวมักใช้บริการการนวดแผนไทย และท่านมักชักชวนญาติพ่ีน้องไปใช้บริการการแพทย์
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พ้ืนบ้าน ประเภทการนวดไทย บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และข้อต่ าสุด ท่านและ
ครอบครัวป่วยเป็นโรคอัมพาตใช้บริการนวดไทย ช่วยให้อาการดีขึ้น มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพุทธินันท์ พินศิริกุล (2554) พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ด้านเจตคติ ด้านความเชื่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริการทางการแพทย์แผนไทย 
 2.5 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด 
คือคนในชุมชนเชื่อว่าการนวดไทยเป็นการบ าบัดรักษาโรคได้ และบุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษา 
นวดไทย มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมา คือ คนในชุมชนเมื่อมีการ
ปวดเมื่อยนิยมใช้บริการการนวดไทย  มีค่าเฉลี่ย 4.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และข้อต่ าสุด คือเพ่ือนมี
อิทธิพลในการตัดสินใจรักษาด้านการนวดไทย มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่ง
สอดคล้องกับประดับเพชร ครุฑชั่งทอง (2551) พบว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่การได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
การได้รับแรงสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริการการ
นวดไทย  
 
ข้อเสนอแนะ   
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บทคัดย่อ 

 ในยุคโลกป่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการท างานและเกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย บัณฑิตไทยต้องมี
ความพร้อมและทักษะเพ่ือการท างานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ที่
ประกอบด้วยแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ประเภทของฉากทัศน์ ขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน และประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการเสริมสร้างทักษะเพ่ือการท างาน โดยน าการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไปปรับใช้กับการเรียนการ
สอนยุคใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตไทยมีทักษะเพ่ือการท างานและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุค
ดิจิทัล 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการท างาน, การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน 
 

Abstract 
In the disruptive world, the workplace environment has enormously changed and new 

jobs have emerged. It is essential for Thai graduates to be well-prepared and gain 
employability skills in order to respond to the current labor market. This article mainly 
highlights how the scenario-based learning (SBL) is utilized including concept of SBL, types of 
scenarios, learning procedures through SBL, and advantages of using SBL. It is beneficial for 
Higher Education institutions to realize the importance of employability skills by integrating 
SBL into instruction in order to enhance employability skills and readiness of Thai graduates 
when entering the job markets in the digital world.     
 
Keywords: Employability skills, Scenario-based learning  
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บทน า 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีค าถามมากมายถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ค าถามส าคัญ

ที่สังคมมักจะมีต่อสถาบันอุดมศึกษาคือจัดการผลิตบัณฑิตอย่างไร ท าไมบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วจึงไม่
สามารถท างานได้ทันที อีกทั้งบัณฑิตส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการท างานตรงตามที่ตลาดแรงงานคาดหวัง ทั้งนี้ เมื่อ
มองภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระบบจะพบปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะ
วิกฤตด้านคุณภาพ จรัส สุวรรณเวลา (2555) ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานสากล ความรู้ที่
ได้รับไม่ใช่ความรู้เชิงลึก การเรียนการสอนเน้นการบรรยายและการสอบ ท าให้บัณฑิตขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น หากมองจากขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ยังมีน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี
ความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitive Index: GCI) จาก World Economic Forum 2017-
2018 ระบุว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในล าดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ และเม่ือพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่าความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 90 ส่วน
ความสามารถในการแข่งขันด้านอุดมศึกษาและการฝึกอบรมอยู่ในล าดับที่ 57 จาก 137 ประเทศ นอกจากนี้ 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแถบทวีปเอเชียในช่วงปีคศ. 2017-2019 พบว่าประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับ
แรกของการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) แต่มีเพียงมหาวิทยาลัย 2 
แห่งที่ติด 500 อันดับแรกของการจัดอันดับจาก QS-World Universities Ranking (QS-WUR) และในการจัด
อันดับของ Times Higher Education University Rankings ไม่มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยติดใน 400 
อันดับแรก (เลิศชัย สุธรรมานนท์, มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ และดารา วัธนเวทย์, 2562) 

นอกจากขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาไทยที่ไม่สูงนัก จากการศึกษาหลายชิ้นยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตไทย ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (2557) เปิดเผยผลจากการส ารวจในช่วง 15-16 กันยายน 2557 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.72 
คิดว่าบัณฑิตไทยไม่สนใจที่จะได้รับความรู้ มีค่านิยมแค่ต้องการใบปริญญาเท่านั้น ร้อยละ 42.56 ระบุว่า 
มหาวิทยาลัยมุ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป โดยเฉพาะความเชื่อว่าจ่ายครบจบแน่ และร้อยละ 32.40 
ระบุว่า หลักสูตรเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ บัณฑิตจึงไม่สามารถท างานได้จริง นอกจากนี้ ผลการส ารวจความ
คิดเห็นยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 30.80 คิดว่าบัณฑิตไทยค่อนข้างมีคุณภาพ ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.44 
ระบุว่าบัณฑิตไทยไม่ค่อยมีคุณภาพ และร้อยละ 19.20 ที่ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่ า ซึ่งผลส ารวจสะท้อน
ให้เห็นความไม่เชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิตว่าจะมีคุณภาพและความสามารถตามที่สังคมคาดหวัง ในขณะ
ที่วรากรณ์ สามโกเศศ (เดอะโมเมนตัม, 2560) ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ไทยเป็นหลักสูตรที่ผลิตแรงงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้วเพราะนิ่งนอนใจกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทักษะของบัณฑิตที่จบใหม่จึงไม่ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับโลกที่ผัน
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ผวนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นบัณฑิตไทยจึงต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในปีการศึกษา 2561 ประมาณการว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงกว่า 4 แสนคน และ
อาจจะมีบัณฑิตตกงานถึงกว่า 1.7 แสนคน (ไทยรัฐ, 2561) ข้อมูลจากธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าในปีคศ. 
2030 บัณฑิตที่เรียนจบจะตกงานถึงร้อยละ 72 (ข่าวสด, 2561) จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องกลับมา
ทบทวนบทบาทตนเองโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและ
ความสามารถในการท างานในยุคปัจจุบันที่มีความปั่นป่วน (Disruption) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึง
น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตยุคใหม่
ให้มีคุณลักษะและทักษะการท างานเชิงรุกเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน 

 
ทักษะเพื่อการท างานในยุคโลกป่วน (Employability skills in the disruptive world) 
 ในยุคโลกป่วนบัณฑิตจะต้องมีทักษะการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพ่ือให้ทันต่ออาชีพใหม่ ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ ทักษะเพ่ือการท างาน (Employability skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ในการท างานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้มี
ทักษะที่เป็นที่ต้องการตลอดเวลา (Schreuder & Coetzee, 2011) ทักษะเพ่ือการท างานในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมที่เคยมีมาในอดีต เพราะเป็นทักษะที่มนุษย์ต้องสามารถท างาน
ร่วมกับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ได้อย่างผสมกลมกลืน 
(Bremner, 2018) สอดคล้องกับรายงานของ World Economic Forum (2018) ที่ระบุว่าบริษัททั่วโลกร้อย
ละ 50 จะเปลี่ยนมาใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการท างาน ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 38 ของ
บริษัทเหล่านี้ก็ต้องการให้พนักงานของตนท างานในเชิงสร้างผลิตภาพ (Productivity-enhancing roles) มาก
ขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดทักษะการท างานใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21 

College & Career Readiness & Success Center (2016) ระบุให้มีการผนวกทักษะเพ่ือการท างาน
เข้ากับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานและประสบความส าเร็จในการท างานทุกภาคส่วน โดยแบ่งทักษะเพ่ือการ
ท างานเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. การประยุกต์ความรู้ (Applied knowledge) เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดผลใน
การปฏิบัติงาน มีทักษะย่อยประกอบด้วย 
1.1 การประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ 
1.2 การคิดวิจารณญาณ 

2. ทักษะในสถานประกอบการ (Workplace skills) เป็นทักษะที่พนักงานทุกคนควรมีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ มีทักษะย่อยประกอบด้วย 
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากร 
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2.2 การใช้สารสนเทศ 
2.3 ทักษะการสื่อสาร 
2.4 การคิดอย่างเป็นระบบ 
2.5 การใช้เทคโนโลยี 

3. ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective relationships) เป็นทักษะส่วนบุคคลที่ช่วยให้พนักงานผู้
นั้นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีทั้งกับลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีทักษะย่อย
ประกอบด้วย 
3.1 ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
3.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ข้อมูลจาก The Future of Jobs Report (2018) ระบุว่าทักษะเพ่ือการท างานที่มนุษย์ยุคปัจจุบัน

ต้องมี 10 ทักษะ ได้แก่  
1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation) 
2. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving) 
3. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis) 
4. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies) 
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative) 
6. ความใส่ใจรายละเอียด ความน่าไว้วางใจ (Attention to detail, trustworthiness) 
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
8. ความมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการสร้างความคิดใหม่ให้เป็นรูปร่าง (Reasoning, problem-

solving and ideation) 
9. ภาวะผู้น า และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer) 
10. การประสานงานและการบริหารเวลา (Coordination and time management)  

 ในขณะเดียวกัน The Future of Jobs Report (2018) ยังได้คาดการณถ์ึงแนวโน้มของทักษะเพ่ือการ
ท างานที่เป็นที่ต้องการในปีคศ. 2022 ไว้ 10 ทักษะ ได้แก่ 

1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation) 
2. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies) 
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative) 
4. การออกแบบด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมมิง (Technology design and programming) 
5. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis) 
6. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving) 
7. ภาวะผู้น า และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer) 
8. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
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9. ความมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการสร้างความคิดใหม่ให้เป็นรูปร่าง (Reasoning, problem-
solving and ideation) 

10. การวิเคราะห์และการประเมินระบบ (Systems analysis and evaluation) 
จะเห็นได้ว่าการท างานในโลกยุคนี้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อน บัณฑิตจึงตัองอาศัยทั้งทักษะการ

คิดข้ันสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสวงหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างทักษะการ
ท างานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนยุคนี้ และมีความพร้อมในการท างานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้
ทันที  

 
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน (Scenario-based learning: SBL)  

ค าว่า “scenario” หรือฉากทัศน์ เป็นค ามาจากภาษาละตินว่า “escena” หมายถึง ฉากในบทละคร 
ซึ่งบทละครมักจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่อง (Story) ตัวละคร (Characters) บทสนทนา (Dialogue) และจุด
วิกฤตสูงสุด (Climax) ฉากในบทละครสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตาม สงสัย สนใจ และอยากมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ที่แต่ละฉากด าเนินไป ที่มาของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
ตามสถานการณ์ (Situated Learning Theory) ที่ระบุว่าการเรียนรู้จะดีที่สุดถ้าผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ตรง
กับความเป็นจริง ทฤษฎีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้ความส าคัญกับกิจกรรมและการเรียนรู้จากสถานการณ์
และบริบทเสมือนจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามสภาพจริง (Brown, Collins, & Duguid, 1989)   

การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานมีพ้ืนฐานแนวคิดว่า มนุษย์ไม่สามารถเรียนความรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหากไม่มีบริบทเข้ามาประกอบด้วย การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานจึงหมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเจตนาน าเอาเหตุการณ์จริงมาใช้เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ผสมผสานกับทักษะการท างาน การเรียนรู้จากฉากทัศน์ท าให้การเรียนในชั้นเรียนเหมือนกับชีวิตจริง 
ผู้เรียนเรียนรู้การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เสริมสร้างวุฒิภาวะและจริยธรรมทางวิชาชีพซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาทักษะอาชีพ (Errington, 2005, 2011) 

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ได้แก่ การเลือกฉากทัศน์ให้เหมาะกับผู้เรียน มี
ตัวละครและมีพล็อตเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ก าหนดจุดหักเหหรือจุดวิกฤตสูงสุดไว้ในสถานการณ์ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจ ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างตื่นตัว เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ในขณะที่ผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานจึงไม่มีการก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า ค าตอบที่ผู้เรียนค้นพบจะมี
ความหลากหลาย การเรียนรู้เช่นนี้จึงช่วยสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Agostinho, 
Meek, & Herrington, 2005; Thomsen et al., 2010) พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างทักษะเพ่ือการท างานให้
ผู้เรียนมีความพร้อมเมื่อต้องไปประกอบอาชีพจริง 
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ประเภทของฉากทัศน์ 

Errington (2010) ได้แบ่งประเภทของฉากทัศน์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน 
ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน โดยมี
ลักษณะส าคัญ และตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน (Skills-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์แบบง่ายที่สุดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะพ้ืนฐาน ความสามารถ ทัศนคติ และ

ความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้มาในการจัดการกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ฉากทัศน์ประเภทนี้จะใช้ได้ดีกับชุด
ความรู้ที่มีความแน่นอนตายตัว มีจุดประสงค์เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม เช่น 
แพทย์ หรือพยาบาล เป็นต้น ฉากทัศน์ประเภทนี้ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการน าเสนอ และการใช้สารสนเทศ 

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน: คุณเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดและคุณก าลังจะพบผู้ป่วยเป็น
ครั้งแรก ผู้ป่วยพักอยู่ที่เตียงหมายเลข 3 ในวอร์ดที่ 2 คุณก าลังเตรียมตัวจะขึ้นวอร์ด 

ค าถาม: 1) คุณจะมีวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไร 
     2) คุณจะสนทนาสิ่งใดกับผู้ป่วย เหตุใดจึงท าเช่นนั้น 

2.  ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์แบบปลายเปิดที่ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริง เน้น

การคิดวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องใดมาแล้ว และต้องแสวงหาความรู้ใดเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
และน าความรู้นั้นไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้ต้องใช้การเรียนรู้เชิงลึก ผู้เรียนจะ
ไม่ได้พบกับค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แต่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ การรวบรวมและคัดเลือก
ข้อมูล การพิจารณาวิธีแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ และการตัดสินใจ ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
ว่าในความเป็นจริงเราต้องเผชิญกับปัญหาที่คลุมเครือ ไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกเหนือจาก
การท างานเป็นทีมแล้ว ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ความใส่ใจรายละเอียด ฝึกฝนการใช้ทักษะการ
คิดข้ันสูง การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรับรู้และประเมินข้อมูลที่มีความซับซ้อน  

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน: ผู้ป่วยชายรายหนึ่งได้เข้ารักษาตัวในวอร์ด 9 กลางดึกของคืน
หนึ่ง ผู้ป่วยรายนี้พูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยและปฏิเสธการตรวจรักษาทางการแพทย์ แต่ลิ้นของเขาเป็น
สีด าและอาเจียนไปแล้ว 2 ครั้ง 

ค าถาม: ปัญหาของผู้ป่วยรายนี้คืออะไร ท าไมผู้ป่วยจึงมีอาการเช่นนี้ 
 
 

3. ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-based scenario)  
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เป็นฉากทัศน์ที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ส่งผลต่อการท างานของตน รู้จัก
บูรณาการทักษะหลายอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นที่พบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การมองประเด็นนั้น ๆ จาก
มุมมองของบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือรวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูล และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งผู้สอนต้องเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนด้วยการผลักดันให้ผู้เรียนรู้ จักยืน
หยัดกับมุมมองของตนที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นและหลักฐานที่มีความชัดเจนมาประกอบ 
ในขณะเดียวกันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่มีบทบาทต่างจากตนเอง ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่
ผู้เรียนควรมีเพ่ือการท างานแบบมืออาชีพ 

ตัวอย่างฉากทัศน์ทีใ่ช้ประเด็นเป็นฐาน: ประเด็นการุณยฆาตกับอาชีพแพทย์ 
คุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนเพ่ือพิจารณาคดี ซึ่งจ าเลยได้รับข้อกล่าวหาว่าฆาตกรรม

มารดาของเธอที่ป่วยและต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งมานาน ในการต่อสู้คดีจ าเลยอ้างว่ามารดาของเธอได้
ขอร้องให้เธอจบชีวิตมารดาตัวเองเพ่ือจะได้ไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดอีกต่อไป จ าเลยจึงให้มอร์ฟีนเกินขนาด
กับมารดาของเธอ 

ค าถาม:  1) ประเด็นส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
   2) ในฐานะลูกขุนคุณเลือกจะยืนอยู่ฝ่ายใด เพราะเหตุใด 

ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนจะรับบทบาทที่หลากหลายต่างกัน เช่น ผู้เรียนบางคนเป็น
สมาชิกในครอบครัวจ าเลย บางคนเป็นทนายความ บางคนเป็นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนการการุณยฆาต หรือ
นักเคลื่อนไหวสนับสนุนการมีชีวิตอยู่ ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามบทบาทที่ตนได้รับ แต่ต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความเห็นต่างแม้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

4. ฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน (Speculative-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค านึงถึงปัจจัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังบูรณาการ

ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานเข้าไว้ด้วยกัน ฉาก
ทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสมมติฐาน รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุน
ความคิดของตน ทดสอบสมมติฐาน และน าเสนอความคิดของตนเพ่ือให้บุคคลอ่ืนประเมิน การเรียนรู้เช่นนี้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม เห็นปัญหาจาก
หลากหลายมุมมอง จนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้  ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบัณฑิต
เพ่ือการท างานในศตวรรษท่ี 21 

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน: ชีวิตอมตะ 
ขอต้อนรับสู่ปีค.ศ. 2061 ขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ท าให้เรามีชีวิต

เกือบเป็นอมตะ ถ้าคุณไม่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ฆ่าตัวตาย ท าการุณยฆาต หรือประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง 
คุณจะมีชีวิตเป็นอมตะ 

ค าถาม: หากมนุษย์มีชีวิตเป็นอมตะ คุณคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา ความเป็นส่วนตัว การเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ 
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จะเห็นได้ว่าฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานและฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานจะมีความซับซ้อน
มากกว่าฉากทัศน์สองประเภทแรก ผู้สอนสามารถเลือกใช้ฉากทัศน์เพียงประเภทเดียว หรือจะผสมผสานฉาก
ทัศน์หลายประเภทในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และลักษณะของผู้เรียน ทั้งนี้ ฉาก
ทัศน์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายบทบาทจะสะท้อนภาพการท างานจริงให้ผู้เรียนได้เห็น 
และช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างทั้งความรู้และทักษะการท างานเพ่ือเป็นบัณฑิตยุคใหม่ 
 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน 

ฉากทัศน์นั้นจะต้องดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ตื่นเต้น และกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้และค าตอบ 
ซึ่งข้ันตอนในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ (Understanding the concept of SBL) ก่อนจัดการเรียนการสอนด้วย
การใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้น ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดของการเรียนการสอนแบบนี้อย่างแจ่มชัด และค านึงถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงจะสามารถเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่จะน าไปสู่ผลการเรียนรู้นั้น ทั้งนี้ หัวข้อที่เลือก
ควรเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ซับซ้อนพอสมควร และเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน 

2. ออกแบบฉากทัศน์ (Designing a scenario) ในการออกแบบฉากทัศน์ผู้สอนต้องค านึงถึงความ
สมจริง และแทรกจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) ไว้เพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน ก าหนดบทบาท (Role) ให้ผู้เรียน
และก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาตามบทบาทที่ได้รับ 

3. จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ (Providing learning materials) ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานบรรลุวัตถุประสงค์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ (Learning resources) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ (Learning 
tools and technologies) อันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท ากิจกรรม เช่นกระดาษ ดินสอ 
ปากกา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning support 
staff/agents) ได้แก่ บุคคลใด ๆ ที่ผู้เรียนสามารถขอค าแนะน า ความช่วยเหลือ และข้อมูลป้อนกลับได้เมื่อมี
ความจ าเป็น 

4. จัดการเรียนการสอน (Disseminating the activity) ในการจัดกิจกรรมผู้สอนต้องค านึงถึงการ
สร้างทักษะเพ่ือการท างานและการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงผลงาน โดยผู้สอนต้องประเมินตามสภาพจริง ไม่ใช่
การประเมินจากการทดสอบเพียงอย่างเดียว ในระหว่างจัดการเรียนการสอนผู้สอนสามารถเลือกบทบาทใน
การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานได้ 3 ลักษณะ คือ ผู้มีส่วนร่วม (participant) หมายถึง ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่ง
ของฉากทัศน์ มีบทบาทเป็นของตนเองและต้องแสดงตามบทบาทที่ได้รับ ลักษณะที่สอง คือ ผู้สังเกตการณ์ -พ่ี
เลี้ยง (observer-mentor) หมายถึง การที่ผู้สอนอยู่วงนอกของฉากทัศน์นั้น ท าหน้าที่เพียงสังเกตการณ์และให้
ค าแนะน าเท่านั้น และลักษณะที่สามผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วม-ผู้สังเกตการณ์ (participant-observer) เป็นการ
แสดงตามบทบาทเพียงเล็กน้อยและในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่สังเกตการณ์ด้วย (Lave & Wenger, 1991) 
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานต่อการส่งเสริมทักษะการท างาน 
1. สร้างการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เป็นสะพานปิดช่องว่างระหว่างความรู้ทาง

ทฤษฎีกับการปฏิบัติ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือ
เรียนจากทฤษฎี แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากกว่าการรับความรู้จากครูผู้สอน เนื้อหา
สาระที่ได้จะผนวกอยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม ซึ่งช่วงสร้างทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ค าตอบที่นักศึกษาแสวงหาได้มาจากความคิดอันแตกต่างหลากหลาย โดยมิได้ยึดตามต ารา
เพียงเล่มเดียว เหมือนกับการท างานจริงที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทาง ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว 

2. พัฒนาทักษะทางสังคม (soft skills) ในระหว่างการเรียนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้น นักศึกษามี
โอกาสแสดงบทบาทที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้จัดการ ลูกค้า แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือทนายความ เป็นต้น ในการสวมบทบาทที่แตกต่างหลากหลายท าให้นักศึกษามองเห็นภาพการท างานใน
อนาคตที่ต้องพบปะกับบุคคลหลายประเภท นักศึกษาจะเรียนรู้การสื่อสารระหว่างบุคคล การยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การรู้จักรับฟังความคิดที่แตกต่าง และการเรียนรู้กับบุคคลต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะส าคัญส าหรับ
โลกยุคดิจิทัล (นลินี, 2562)  

3. เห็นโลกการท างานจริง นักศึกษาได้เห็นฉากทัศน์ที่มีความสมจริง (Authenticity) และเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับการท างาน (Relevancy) ซึ่งการสัมผัสกับสถานการณ์จริงท าให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะการท างานที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การท างานเป็นทีม การตัดสินใจในสภาพปัญหา
ที่มีความซับซ้อน การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบลึก 

4. รู้จักวัฒนธรรมองค์กร ในการท างานจริงจะมีบุคคลหลากหลายหน้าที่อยู่ร่วมกัน การเรียนรู้โดยใช้ฉาก
ทัศน์เป็นฐานช่วยเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์การ นักศึกษารู้จักแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวัฒนธรรมการท างานขององค์กรประเภทต่าง ๆ อีกท้ังนักศึกษา
จะเห็นว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ทันที 
 
บทสรุป 

บทความนี้น าเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีทักษะการท างานที่สอดตล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการย้ าเตือน
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอน เลิกยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ ที่ เน้นการป้อน
ความรู้ การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานเป็นการน าโลกของการท างานจริงมาไว้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้
เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเหมือนการท างานจริง ในการท ากิจกรรมต้องใช้ทักษะหลายอย่าง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ฉากทัศน์ท าให้นักศกึษาหลุดจากกรอบการเรียนแบบเดิม การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี จะเป็นเวลาและโอกาสแห่งการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความพร้อมและ
ความสามารถเพ่ือเข้าสู่การท างาน ช่วยเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ข้อ 1) การก าหนดจุดหมาย 2) การวางแผน 
3) การถ่ายท า 4) การตัดต่อ 5) การพัฒนาผลงาน รวมทั้งการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่า
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียน สิ่งสนับสนุน และแนวทางในการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากสื่อ
ดิจิทัล 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อดิจทัล 
 

Abstract 
 

The article aims to propose Instructional management through digital storytelling 
to enhance creative thinking skills. This Instructional managements were 1) Setting 
Objectives 2) Planning 3) Producing 4) Editing 5) Developing product including the 
application of the instructional management through digital storytelling to enhance 
creative thinking skills, instructor roles, students preparation, learning facilities, and 
creative thinking evaluation from digital media. 
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บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา หลังจากการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยได้
เริ่มให้ความส าคัญกับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือการแข่งขัน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
2560-2579 กล่าวว่า การศึกษามีความส าคัญในการสร้างคนเพ่ือแข่งขันและอยู่บนเวทีโลกที่เป็นพลวัต 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าไปสู่การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)ใน
ประเทศไทย การปฏิวัติการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในโลกไร้พรมแดนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เรื่อง
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แอพพลิเคชันการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้  (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา) สืบเนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2561-2580 ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซีที อินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย 
พัฒนาประชาชนโดยการให้ความรู้ ในการเข้าถึง พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก (ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้บริโภค สินค้า ผลิตภัณฑ์ 
จากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยเสียดุลทางการค้ามาเป็นเวลานาน การพัฒนาให้ประชาชนในประเทศกลาย
มาเป็นผู้ผลิต เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ และก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
การศึกษาในยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้น ต้องพัฒนาทักษะแรงงานทักษะต่ าไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น ระบบการศึกษาต้องสอน
ให้คนเป็นผู้คิดค้น เช่นเดียวกับแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2559)  
ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวแปรส าคัญที่จะสร้างเส้นทางให้ผู้เรียนไทย ก้าวพ้นการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต 
คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถเกิดได้จากการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การระดมสมอง จะใช้
เวลาเท่าไรข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของผู้เรียน และความพยายามของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้กระตุ้น
การคิด และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักแสวงหาความรู้ นักพัฒนา การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่า
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด เพ่ือน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์พร้อมไปกับการใช้เทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์สูงสุด รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที ่ประกอบไปด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีข้ันตอนในการสร้าง
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เรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ลงมือกระท าจนเกิดเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็น
เจ้าของความรู้นั้น  สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาชาติ และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนยุคดิจิทัลที่มี
ความสนใจในอุปกรณ์ การใช้แอพพลิเคชัน การท างานบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  
 
แนวคิดที่ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิดที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ 
แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) แนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) พัฒนามาจากการสอน
ด้วยการเล่าเรื่อง (Story telling) ซึ่งเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่สร้างพลังให้กับผู้เรียนในโลกยุคไร้พรมแดน 
ช่วยให้ผู้เรียนได้จัดล าดับความคิดของตนเองโดยการสร้างเรื่องราว  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลก
ยุคดิจิทัล สื่อดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีโทรศัพท์พกพา และเกือบทุกคนติดต่อกันผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์  สื่อดิจิทัล มีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้น จากแต่ก่อนเคยถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม
พัฒนา มาเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลที่สามารถเก็บภาพได้ในรูปแบบไฟล์ หลังจากนี้ภาพที่ถ่ายด้วย
กล้องดิจิทัลจะมีมากมาย อาจจะมีบางภาพที่ดูเพียงแค่ครั้งเดียวและก็ไม่ได้น าหลับมาดูอีก เนื่องจากพลังจาก
ภาพนิ่งมีอนุภาพน้อยกว่าการน าภาพมาสร้างเรื่องราวเป็นสื่อดิจิทัล ที่มีพลังมากกว่าโดยการใส่ดนตรีประกอบ 
เทคนิคพิเศษ บทบรรยาย ภายใน 1 นาทีสามารถน าภาพนิ่งเป็นร้อยมาสร้างเป็นเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่จับใจ
ผู้ชมและทรงพลังมากกว่า  ในปัจจุบันมีการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย สามารถใช้ได้ใน
ทุกรายวิชา และส าหรับผู้เรียนทุกระดับ แม้แต่เด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยอาจจะมีครูเป็นพ่ีเลี้ยงในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ผู้เรียนสามารถฝึกการจัดระบบความคิดในการน าเสนอเรื่องราว และความคิดที่
แปลกใหม่ ที่แตกต่างและมีความหมาย (Robin & Pierson, 2005) การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย มีการจัดตั้ง Center of Digital Storytelling ในหลายประเทศ แห่งแรกเริ่มก่อตั้งศูนย์ในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1980 การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลได้ถือก าเนิดโดย Lambert and the 
Atchley ที่ Center of Digital Storytelling in Berkeley , California  
 การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่น ามาสร้างเป็นสื่อดิจิทัล ภายใต้หัวข้อที่
หลากหลาย น่าสนใจดึงความสนใจ ผ่านมุมมองการสร้างเรื่องราวของผู้สร้าง โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ 
ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ หรือภาพวาด บทบรรยาย เสียงประกอบ และโปรแกรมส าหรับตัดต่อสื่อดิจิทัล ในปัจจุบันมี
แอพพลิเคชันและโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัลมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านเทคนิคเพ่ือเพ่ิม
ความสวยงามของภาพนิ่งที่ต้องการน าเสนอ หรือความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ความถนัดในการใช้อุปกรณ์ใน
การเพ่ิมเทคนิคพิเศษ หรือความลื่นไหลของการตัดต่อ มีทั้งที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนและไม่มีค่าใช้จ่าย แบบที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายมีข้อจ ากัดในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เช่น ลูกเล่นเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม เทคนิคพิเศษต่างๆ  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรืองบประมาณของผู้สร้าง ระดับของผู้เรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้สอนควรน ามา
พิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การน าการเล่าเรื่อง
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ผ่านสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน จะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ การใช้แอพพลิเคชัน  การปฐมนิเทศ การ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนลงมือท า การสอนด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลายอย่าง (เนาวนิตย์ สงครามม, 2554) กล่าวว่า ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลมี
มากมาย เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้ด้าน
ดิจิทัล สอดคล้องกับ  (Psomos and Kordaki2011) การเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล จะช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การสื่อสารและ
การร่วมมือ (Communication and collaboration) การวิจัย ( Research ) การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ(Critical Thinking , problem-solving and decision –making) สัญชาตญาณดิจิทัล 
(Digital citizenship) และการปฏิบัติการทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้ (Technology operation and 
concept) 

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย หากผู้เรียน
มีใจใฝ่หาความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้มีหลากหลายวิธี แหล่งความรู้ มีมากมายหลากหลาย แต่การที่
ผู้เรียนจะน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง หรือสร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น
จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่จะสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ  ในอดีตเรามักเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ติด
ตัวมาตั้งแต่เกิด  เพราะเราไปยึดติดว่าความคิดสร้างสรรค์จะต้องถูกแสดงออกมาในด้านงานศิลปะ ดังนั้นจึง
มองเป็นเรื่องของพรสวรรค์ไปด้วย แต่ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถท าให้เกิดได้โดยสร้าง
บรรยากาศการยอมรับซึ่งกันและกัน มีอิสระทางความคิด ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ การคิดอย่างต่อเนื่อง สร้างทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างนิสัยนักคิด กล้าคิด กล้าท าให้ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจให้ผู้เรียน สนับสนุนผู้เรียนให้ท าความคิดแรกเริ่ม หรือจินตนาการให้เป็นความจริง  (ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ, 2556)  กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีมากมาย ตามแนวทางพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักการศึกษา หลักการที่ส าคัญในกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับผู้อ่ืน การเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ต้องมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหา หรือจ ากัดเวลา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผุ้เรียนที่ถูกจัดอุปกรณ์และวาง
แผนการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ล่วงหน้า (De Bono, 1982) น าเสนอวิธีและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ มีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่น่าสนใจที่สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลได้ คือ วิธีสอนด้วยปัญญา (Intelligent Teaching) เป็นวิธีการสอนที่ใช้ค าถาม 
ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนท าการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ปัญหาในวิธีการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนต้องมีทักษะ
ในการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการคิด หาค าตอบ กระบวนการที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ส าคัญคือ การเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ผู้สอนควรกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ใคร่รู้ ในระหว่างการสอนอาจจะต้องมีการตั้งค าถามอย่างมากกในการสอน หาก
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ผู้เรียนไม่เกิดข้อสงสัย ตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นคนตั้งค าถามที่ก่อให้เกิดการคิด บางครั้งต้องมีการสร้างโจทย์
หรือสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นร่วมกัน นอกเหนือไปจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการคิด เพ่ือน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์อีกหลายประการ เช่น  การสร้างความผ่อนคลาย  บรรยากาศภายในห้องเรียนเป็นไปอย่าง
อบอุ่น เรียบง่าย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง ไม่มุ่งประเด็นไปที่เรื่องผิดถูก พยายามแสดงความคิดเห็น
มากกว่าไปมุ่งเน้นความผิดถูกของเนื้อหา การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้อภิปรายกลุ่ม   เพ่ือจะได้ความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อแยกผู้เรียนออกจากกลุ่มเพ่ือนชุดเดิม  แต่ผู้สอนต้องช่วยผู้เรียนในการสร้างบร รยากาศ การ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ โดยปราศจากการโต้แย้งที่ขาดเหตุผล อย่าตัดสินผลงานผู้เรียนล่วงหน้า สนับสนุน
ผู้เรียนในยามที่เกิดปัญหาระหว่างการเรียนรู้  (Marley & Peachy, 2015) 

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจัย แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ 
บทบาทของผู้สอน กล่าวคือ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องเข้าใจในการตั้งค าถาม การจัดกิจกรรม และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปทีละขั้น กระตุ้นความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน สาเหตุหนึ่งที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไม่ประสบผลส าเร็จอย่างแพร่หลาย สาเหตุหลักเกิดจาก
ผู้สอน ที่ไม่รู้วิธีการตั้งค าถามและการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าผู้เรียนไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท าผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด เพ่ือล าดับเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ ผ่านการออกแบบมุมมอง ภาพ เสียง บท เพ่ือการ
น าเสนอเรื่องราวด้วยสื่อดิจิทัล ที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชม ขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 
จึงได้ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล และการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคด์ังนี้ 

  1. การก าหนดจุดหมาย  ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการก าหนดจุดหมายปลายทาง
ของการเรียนรู้ การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เช่นเดียวกันที่ผู้เรียนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องราวของ
ตนเองก่อนที่จะด าเนินการสร้าง ก าหนดถึงสารที่ต้องการสื่อไปถึงผู้ชม ซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นแค่จุดหมาย
เพียงข้อเดียวแต่การสร้างเรื่องราวนั้น ต้องใช้พลังทางความคิดอย่างมากในการสร้างเรื่องราวที่จะท าให้ผู้ชม
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างต้องการสื่อ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก เป็นเรื่องราวที่
ละเอียดอ่อน ต้องใช้ภาพและเพลงประกอบและบทบรรยายที่มีพลังแก่ผู้ชมพอสมควร แต่ส าหรับในการจัดการ
เรียนการสอน จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ 
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  1.1 ก าหนดหัวข้อใหญ่ หรือวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือก าหนดขอบเขตการสร้างเรื่องราวให้
ผู้เรียนก่อน โดยหัวข้ออาจเกิดจากปัญหา ผู้สอนอาจมีการตั้งค าถาม ตั้งข้อสังเกตเพ่ือให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ปัญหา ที่เป็นทางท่ีน าไปสู่ทักษะการคิดเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

  1.2 ผู้เรียนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย เพ่ือเป็นเข็มทิศส าหรับผู้เรียนในการสร้าง
เรื่องราว วัตถุประสงค์ย่อยอาจมีเพียงแค่ 1-2 ข้อ  เนื่องจากระยะเวลาในการน าเสนอเรื่องราวมีเพียง 3 -5 
นาท ี
    2. การวางแผน  เป็นการวางแผนในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือน าไปสร้างสตอรี่
บอร์ด เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมสมองเพ่ือก าหนดโครงเรื่องของเรื่องราว ซึ่งต้องมีการก าหนดมุมมอง 
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีการบันทึกไฟล์ภาพ เสียงเพลงประกอบที่คาดว่าจะต้องใช้ การ
สร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จะต้องสอนผู้เรียนถึงเรื่องลิขสิทธิ์  ในการใช้ภาพ เสียงเพลงประกอบก่อน  การ
ก าหนดเรื่องราวในขั้นตอนนี้ ต้องมีความยาวไม่เกิน 3-5 นาที ถ้ามากกว่านี้จะไม่ใช่การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อ
ดิจิทัล แต่จะกลายเป็นการถ่ายท าวีดิทัศน์ 
   2.1  ผู้เรียนในกลุ่มระดมสมองร่วมกันวางแผนในการสร้างเค้าโครงเรื่องราวที่ต้ องการ
น าเสนอ 
    2.2  เมื่อผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างเค้าโครง ผู้เรียนต้องช่วยกันเรียบเรียง เพ่ือล าดับ
เรื่องราวในสตอรี่บอร์ด ส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การล าดับเรื่องราวในขั้นตอนนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการ
วาดรูป แต่เป็นเพียงแค่การขีดเส้นใต้ข้อความ ที่แบ่งออกมาจากการเขียนโครงเรื่องที่คล้ายเรียงความ แล้วแยก
ออกมาเป็นส่วนๆ เพ่ือการวางแผนอย่างง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
    2.3 ผู้เรียนแบ่งหน้าที่กัน ในการหาข้อมูล หรือภาพนิ่งที่ต้องการน ามาใส่ในเรื่องราว ในกรณี
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา อาจมีการบูรณาการกับรายวิชาศิลปะ โดยให้ผู้เรียนวาดภาพและน ามาประกอบ
เรื่องราวของตนเอง 
    3. การถ่ายท า  หากมีการวางแผนอย่างมีระบบ และมีการวางแผนในการถ่ายทอดลงสตอรี่
บอร์ดอย่างชัดเจน ก าหนดรายละเอียด สร้างความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี ในขั้นตอนนี้จะ
ประหยัดเวลาในการถ่ายท าได้มาก เพราะบางครั้งการถ่ายท า เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม มีระยะเวลาของแสง 
การแสดง การถ่ายภาพ มีระยะเวลาที่จ ากัด  
    3.1 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการถ่ายท าภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวเพ่ือน ามาประกอบในการ
สร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล 

  3.2 ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนบางคนอาจได้รับมอบหมายให้วาดภาพ การ์ตูน หรือ เขียนตัวอักษร 
เพ่ือใช้ในการประกอบเรื่องราว 
    4. การตัดต่อ  ในขั้นตอนนี้ สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชัน
ในโทรศัพท์พกพาได้ ในขั้นตอนนี้หากระดับของผู้เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา ผู้สอนสามารถสอนให้ผู้เรียน
ท าการตัดต่ออย่างง่ายในคอมพิวเตอร์ หรือ ผู้สอนจะเป็นผู้ตัดต่อให้ตามที่ผู้เรียนวางแผนมาในสตอรี่บอร์ด การ
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ใส่เสียงเพลง บทบรรยายผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดเอง ผู้สอนจะเป็นเพียงแค่ผู้อ านวยความสะดวก จัดหา
อุปกรณ์ โปรแกรม หรือแม้แต่การสอนการใช้แอพพลิเคชันในการตัดต่ออย่างง่ายให้แก่ผู้เรียน 

  4.1 น าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บทบรรยาย บทสนทนา เสียง เทคนิค
พิเศษ เสียงเพลงประกอบ น ามารวมกันในเวลาที่ก าหนดให้ โดยใช้แอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมการตัดต่อ 

  4.2 ในขั้นตอนนี้อาจมีผู้เรียนเพียงคนเดียวที่มีความสามารถในการตัดต่อ น างานไปท าด้วย
ตนเอง ซึ่งการท าเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงสังคม ผู้เรียนในกลุ่มควรมี
การแสดงความคิดเห็นในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการแบ่งปันทางความคิด เพ่ือให้
ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตัดต่อ พัฒนาความรู้ไปอีกระดับได้ 
    5. การพัฒนาผลงาน  ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน าผลงานการสร้างเรื่องราวผ่าน
สื่อดิจิทัลของตนเองมาให้เพ่ือนร่วมชั้นได้ชม และให้ข้อเสนอแนะ หรือ ในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนโดย
การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล น าไปสอนในผู้เรียนจะอัพโหลดลงสื่อสังคมออนไลน์และเปิดรับความคิดเห็นจาก
บุคคลทั่วไป 
    5.1 ผลงานที่ส าเร็จ ผู้เรียนควรแสดงงานของตนให้ผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมชั้นได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนางานของตนเอง หรืออัพโหลดผลงานของตนลงสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อคิดเห็นจากผู้อื่น ในการพัฒนางานของตนเอง 
    5.2 ผู้เรียนน าข้อคิดเห็นต่างที่ได้มาพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น 
 
การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล สามารถใช้ในการสอนเพ่ือการสรุป หรือการ
ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหา สาระความรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต้องการให้ผู้เรียนออกแบบ
เรื่องราวที่ประยุกต์โดยการน าเนื้อหา สาระความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา เพ่ือมาจัดท าเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวก็
สามารถท าได้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เรียน และความซับซ้อนของเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ ในการน ารูปแบบนี้
ไปใช้ควรค านึงถึง 4 ปัจจัยหลัก คือ บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมผู้สอน 
 สิ่งที่ผู้สอนควรค านึงถึงก่อนสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

1. ควรพิจารณาเนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์หลักในรายวิชา ระดับชั้นของผู้เรียน  
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในการใช้อุปกรณ์ โปรแกรมในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล หากผู้เรียนอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา หรือมีข้อจ ากัด ด้านความรู้พ้ืนฐานในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล ผู้สอนจะต้องมีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปใช้ 
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2. ผู้สอนและผู้เรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อ 
ดิจิทัล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของผลงาน และเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้น วางแผนการส่งงาน 
และสร้างข้อตกลงภายในชั้นเรียนร่วมกัน 

3. ผู้สอนควรมีความรู้พ้ืนฐาน เรื่อง การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อ 
หรือ ผู้สอนสามารถบูรณาการโดยร่วมมือบูรณาการระดับรายวิชารว่มกับวิชากับวิชาเทคโนโลยีได้  

4. การบูรณาการระดับรายวิชาสามารถบูรณาการได้หลากหลายรายวิชา 
เช่น รายวิชาภาษาไทยผู้เรียนในระดับประถมศึกษาสามารถ วางโครงเรื่อง โดยการเขียนเป็นเรียงความก่อน 
รายวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาศิลปะผู้เ รียนสามารถวาดรูปตาม
เรื่องราวได้ รายวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนสามารถน าเรื่องราวการแก้โจทย์ปัญหามาสร้างเป็นเรื่องราวผ่านสื่อ
ดิจิทัลได้ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้แบบเดิม 

5. ก่อนเริ่มการสอนทุกครั้งควร ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ ที่ผู้เรียนจะต้อง 
ใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลทุกครั้ง เช่น กล้องวิดีโอ(ถ้ามี) แอพพลิเคชันในการสร้างภาพที่แปลกใหม่ 
แบตเตอรี่ส ารอง ไมโครโฟน(ถ้ามี) โทรศัพท์พกพา เป็นอุปกรณ์ในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่ง่ายที่สุด 

6. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ควรมีการ 
วางแผนร่วมกันกับผู้เรียน เรื่องเวลา ในการส่งงานแต่ละชิ้น เนื่องจากรูปแบบนี้อาจจะมีการออกนอกห้องเรียน
เพ่ือถ่ายท า   

7. หลักท่ีส าคัญในการก่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนการสอน  
มาจากบรรยากาศในชั้นเรียน อย่ากดดันผู้เรียน หากผู้ เรียนไม่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้สอนควรสังเกตการณ์
อยู่ห่างๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เชิงสังคม อย่าพยายามแก้ปัญหาให้ผู้เรียน ผู้สอนควรเป็นเพียงคนที่ เสนอทางเลือกใหม่ที่หลากหลาย ผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง   

8. ก่อนเรียนด้วยรูปแบบผู้สอนควรมีตัวอย่างการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล 
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน หรือไม่ก็ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนดูเพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการสร้างเรื่องราว
ผ่านสื่อดิจิทัล ในการชมสื่อดิจิทัล ผู้สอนอาจสอดแทรกความรู้เรื่องมุมกล้อง เสียง แสง พ้ืนฐานเพิ่มเติม 

9. ในการจัดการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามทั้งในชั้นเรียน 
นอกชั้นเรียนและช่องทางอ่ืน  
 
บทบาทผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกแบบ การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล  
แบ่งหน้าที่ในการท างานกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

2. ผู้เรียนควรมีการซักถาม สงสัย ตอบค าถามในชั้นเรียน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการคิด 
3. ผู้เรียนต้องมีความรู้และมีจรรยาบรรณในการน าภาพ สัญลักษณ์ เพลง ภาพเคลื่อนไหวของผู้อื่น 
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มาใช้ ผู้เรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 
4. ในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล ผู้เรียนจะต้องพึงระวังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ท าให้เสีย 

ศักดิ์ศร ีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียวและรุนแรง 
5. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ตนน าเสนอ รับผิดชอบต่อสังคม เรื่องราวที่ 

น าเสนอจะต้องไม่เป็นการยั่วยุ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม 
6. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองก่อน หากมีข้อสงสัยหรืออุปสรรค ปรึกษาผู้สอน หลังจากท่ีตนได ้

พยายามแล้ว 
การเตรียมพร้อมผู้เรียน 

1. ฝึกฝนทักษะในการใช้ แอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 
2. ฝึกฝน ทักษะในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายภาพเบื้องต้น ในระดับประถมศึกษา หากไม่มี

อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้ผู้เรียนวาดภาพแทน แล้วน าภาพมาแสกน เพ่ือน าไปล าดับภาพและสร้างเป็น
เรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งสามารถสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน 
บรรยากาศในชั้นเรียน 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ควรเน้นที่การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา บรรยากาศทางจิตวิทยา 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
เนื่องจากการเรียนในชั้นเรียน สังคมไทยปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ตามที่ดี เชื่อฟังครูอาจารย์ ท าให้ห้องเรียน
ส่วนมาก มีครูเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ถูกป้อนโดยผู้สอนเป็นส่วนมาก ผู้เรียนรอคอย ค าตอบจากผู้สอน ขาด
แรงจูงใจและหลักวิธีในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนคือ การพยายามจ าชื่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ในแต่ละครั้ง เพ่ือสร้างความคุ้นเคย บรรยากาศความ
เป็นประชาธิปไตย ควรเกิดในห้องเรียนกับผู้เรียนทุกระดับชั้น หากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้
นั้น ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลในรายวิชาที่แปลกใหม่ ผู้เรียนต้องอาศัย
ความพยายาม และแรงจูงใจในการท าชิ้นงานอย่างมาก การแสดงความคิดเห็น หรือการเสนอแนวคิดที่ผู้เรียน
เตรียมมา ผู้สอนควรให้เกียรติและเคารพแนวคิดนั้น เรื่องของความผิดถูกเป็นเรื่องที่ส าคัญน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียน และกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับ การให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ชี้
แนวทาง ส าหรับผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้สอนต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจ รับฟัง เข้าถึงง่าย การเรียนรู้แบบผู้สอน
เป็นเสมือนเจ้าชีวิตลิขิตถูกผิด ต้องหมดไปในสังคมยุคดิจิทัล ผู้สอนจะต้องเป็นเหมือนเพ่ือน รุ่นพี่ ที่ช่วยแนะน า 
บางครั้งต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ สภาพการจัดห้องเรียนทางกายภาพ ควร
เหมาะสมกับการท างานกลุ่ม  และสะดวกส าหรับผู้สอนในการเดินให้ค าแนะน าผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และต้องมี
เครือข่ายอินเตอร์เนตเข้าถึงห้องเรียนได้ 

 
สิ่งสนับสนุน  
อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้สร้างสื่อดิจิทัล 
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1. โปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อภาพวิดิโอพ้ืนฐาน เช่น  Window movie maker,  
Premiere หรืออาจมีการใช้แอปพลิเคชั่นร่วมด้วยในโทรศัพท์พกพา เช่น Video show, Video maker 
,movie maker หรือ Kinemaster ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาด มีโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อมากมาย ทั้งที่เป็น
แอฟฟลิเคชันส าหรับโทรศัพท์ทั้งสองระบบ  ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง หรือ ทุนทรัพย์ที่มี 
เนื่องจากบางแอพพลิเคชัน มีค่าใช้จ่ายรายเดือน หากมีคอมพิวเตอร์ รุ่น MAC จะสามารถใช้ โปรแกรม I 
movie ตัดต่อ ภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายในการตัดต่อ 

2. โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเสียงต่างๆ ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับว่าจะน ามาใช้ในโทรศัพท์หรือ 
คอมพิวเตอร์  

3.  คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ รุ่นที่สามารถถ่ายท าภาพเคลื่อนไหวได้  
4.  กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ขาตั้งกล้อง หากจ าเป็นต้องใช้  
5.  กล้องถ่ายภาพ หรืออาจจะใช้โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้ 
6.  เครื่องสแกนภาพ (เช่น กรณีใช้ภาพถ่ายในอดีตเล่าเรื่องราว หรือ ต้องการใช้ภาพวาดใน 

การสร้างเรื่องราว) 
    7. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) หากไม่มีใช้ไมโครโฟนต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์  หรือ
อาจจะใช้ไมโครโฟนต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถอัดเสียงได้ 

  8. ในการเลือกซอฟแวร์ หรือแอพพลิเคชั่นฟรี ผู้สอนต้องระมัดระวังในการเลือกให้ผู้เรียน เพ่ือ
มาใช้ในการศึกษา บางแอพพลิเคชัน มีการใช้งานฟรี 3 วันหลังจากนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเป็นรายปี จะ
หักค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ  

 9. การจัดการเรียนการสอนหรือการท างานของผู้เรียนต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต ที่มี
ความเร็วสูงส าหรับการดาวน์โหลดข้อมูล น าข้อมูลภาพ และเสียงมาใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 
 
การประเมินความคิดสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล 
 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมิน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การวาดภาพ รอยหยดหมึก การเขียนเรียงความ การสร้างงาน
ศิลปะ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ (ประพันธ์ศิริ, 2556)   
 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องจากสื่อดิจิทัล จะใช้
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่  ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดละเอียดลออ จากการสังเกตพฤติกรรมและชิ้นงานของผู้เรียนในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมและ
การท าชิ้นงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลดังนี้ 

ความคิดริเริ่ม 
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  1) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึง มุมมอง ความคิด ที่แปลก
ใหม่ ไม่ซ้ าเรื่องราวเดิมที่มีอยู่ในสื่อดิจิทัลทั่วไป  
  2) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่แสดงให้เห็นถึงการดัดแปลงเนื้อหาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง
จากสื่อดิจิทัลจากสิ่งเดิม ผลงานของผู้เรียนที่ส าเร็จ มีการดัดแปลง หรือ ปรับเพิ่มจาก ตัวอย่างเดิมที่ได้รับ 
  3) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ ในลักษณะเป็นความคิด
ใหม่ ผลงานที่ส าเร็จมีฉาก หรือ ภาพ ที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้เรียนประยุกต์ โดยการสร้างสรรค์ข้ึนเอง  

ความคิดคล่องแคล่ว 
  1) สามารถแสดงความคิดเห็น โดยการตอบค าถามในชั้นเรียนได้อย่าง หลากหลาย พฤติกรรม
การตอบค าถาม ที่แสดงให้เห็นแนวคิดท่ีหลากหลาย  
  2) น าความคิดริเริ่ม มาสร้างเป็นผลงานของตนอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถน าแนวคิดที่คิดใน
การสร้างโครงเรื่องครั้งแรกมาสร้างเป็นผลงานจนจบ โดยไม่ขอแก้ไขแนวคิด 
  3) มีวิธีการในการแก้ปัญหาในการท ากิจกรรม ได้หลากหลายวิธี สังเกตได้จากการท ากิจกรรม
กลุ่มท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ 

ความคิดยืดหยุ่น 
  1) มีค าตอบที่หลากหลายภายใต้ สถานการณ์ที่มีข้อจ ากัด บางครั้งมีเวลาที่ จ ากัดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้มากและหลากหลาย 
  2) ผลงานสะท้อน ความคิดที่ ไม่ยึดติดกลับสิ่งเดิม มีผลงาน หรือ การแสดงออก ที่แสดงให้
เห็นว่าแตกต่างจากตัวอย่าง ที่มีอยู่ อย่างสิ้นเชิง 
 
 

ความคิดละเอียดลออ 
  1) มีผลงานที่ประณีต มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้เรียนใส่ใจรายละเอียดในผลงานของ
ตนเอง บางส่วนที่กลุ่มอ่ืนอาจไม่มี  
  2) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่มีความลงตัว ในทุก ๆ องค์ประกอบ ผลงานโดย
ภาพรวมมีความสมบูรณ์ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทบรรยาย เสียงเพลงประกอบ 
และเทคนิคพิเศษ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์  
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 2. เพ่ือผลิตสื่อ    
โบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
และ 3. เพ่ือวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบร
ชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง         

วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1) การผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบ
โปสเตอร์และสื่อโบรชัวร์ ระยะที่ 2) การวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ใน
รูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จ ากัด จ านวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับมาก จากการวัดความรู้จากสื่ออินโฟ
กราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานก่อสร้าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับมากจากสื่ออินโฟกราฟิกใน
รูปแบบโปสเตอร์ ด้านการแสดงสภาวะความปลอดภัยด้วยสัญลักษณ์ป้ายสีเขียว และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่
ในระดับมากที่สุดจากสื่อโบรชัวร์ ด้านผู้ที่ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมเพ่ือให้เหมาะกับสภาพงาน
ที่ท า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 
4.43 และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อสื่อโบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย 4.24 
ค าส าคัญ :  สื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความปลอดภัย งานก่อสร้าง 
 

Abstract 
 

This research aims to : 1. To produce infographic media (Infographics) in the form of 
posters For public relations in promoting safety knowledge in construction work 2. To 
produce brochures for public relations in promoting knowledge of safety in construction 
work and 3. To measure the knowledge and satisfaction of the infographic media 
(Infographics) in the form of posters And brochures for public relations in promoting 
knowledge of safety in construction work. 

The method of conducting research is divided into 2 phases: Phase 1) Production and 
dissemination of infographic media in posters and brochures. Phase 2) Measurement of 
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knowledge and satisfaction of infographic media (Infographics) in the form of posters And 
brochures for public relations in promoting knowledge of safety in construction work 
with quantitative research, the survey method uses questionnaires as a tool to collect data 
from a sample of 100 employees of NRP Builder Company Limited. Statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The results of the study showed that in the overall sample group, the knowledge 
was at a high level. From measuring knowledge from infographic media in posters and 
brochures that contain information about the promotion of safety in construction work.  
Considering each aspect, it was found that the sample group had a high level of knowledge 
from infographic media in the form of posters. In terms of showing safety conditions with the 
green sign symbol. The sample group has the highest level of knowledge from brochure 
media. As for the workers who need to wear tight clothes to suit the work conditions.  
In the overall picture, the sample group had the highest level of satisfaction with the 
infographic media in the poster format. The average value was 4.43 and the highest level of 
satisfaction was on the brochure. The average value was 4.24. 
Keywords: Printing Media, Public Relations, Knowledge, Safety, Construction. 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากท าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ได้มีการน าเทคโนโลยี ใหม่ๆ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสร้างตึกสูงและห้องใต้ดิน แต่สิ่งที่ยัง
ละเลยและบกพร่องอยู่คือการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ ความสูญเสียในงานก่อสร้างนั้นมีความ
รุนแรงมากเพ่ิมขึ้นทุกวันอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการท างาน ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น เพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง เพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะท าให้มีผลกระทบหลาย 
ด้าน เป็นต้นว่าท าให้งานก่อสร้างล่าช้า ขาดแคลนคนงาน เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น สูญเสียอวัยวะ บั่นทอนขวัญ 
และก าลังใจของคนงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์จากอุบัติเหตุเหล่านี้ยังเป็นภาระของสังคม
และของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู ต้องทนทุกข์ทรมาน และด ารงชีวิตไปด้วยความหดหู่ ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมาก (บุญชัย สอนพรหม, 2555) จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 
2559 ของส านักงานประกันสังคม พบว่า กิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายมากที่สุดคือกิจการประเภท
ก่อสร้าง นอกจากนี้จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานของแรงงานต่างด้าว (พม่า  
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กัมพูชา ลาว) ปี 2559 ของส านักงานประกันสังคม ยังพบว่า ประเภทกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวประสบ 
อันตรายสูงสุดคือกิจการก่อสร้างด้วยเช่นกัน   

  การส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าองค์กรนั้นจะมีการ  
ออกแบบด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง หรือขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน (Task Procedure)  จะปลอดภัยและได้บังคับใช้อย่างต่อเนื่องก็ตาม การส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ 
มีความส าคัญยิ่ ง เพราะการป้องกัน อุบัติ เหตุขึ้นอยู่กับการจูงใจให้ผู้ ปฏิบั ติ งานท างานด้วยความ
ปลอดภัย  ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความคิดของตัวเองและต้องรักษาระเบียบวินัย เพ่ือป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงาน 
เอง  พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานสามารถถูกกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดได้ด้วยการส่ งเสริมความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ (สวินทร์ พงษ์เก่า, 2562) ซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นในเกิดความรู้ความปลอดภัยในการท างาน
ก่อสร้างได้คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรหรือการสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารจะ
เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มและบุคคลในกลุ่มให้มีปฏิสัมพันธ์กัน จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่ท าให้สมาชิก
ในกลุ่มมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยการสื่อสาร
จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบหรือมาตรการด้านความปลอดภัย ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย ซึ่งการ
สื่อสารจะเป็นช่องทางที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยในองค์กรด้วยเช่นกัน (รังสรรค์ 
ม่วงโสรส, 2556) 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมและก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ
ท างานก่อสร้าง และเพ่ือลดความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานสายกิจการก่อสร้าง อันจะก่อให้เกิดการลด
ความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสืบไป   
 
ค าถามน าวิจัย 

1. การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในการ 
ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง เป็นอย่างไร 

2. เพ่ือผลิตสื่อโบรชัวร์ (Brochure)  เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความ 
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง เป็นอย่างไร 

3. ความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อ    
โบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานก่อสร้าง เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง        
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2. เพ่ือผลิตสื่อโบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง         

3. เพ่ือวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และ
สื่อโบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การท างานก่อสร้าง         

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  
 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 การผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์และสื่อโบรชัวร์  ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นที่ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  
1.1 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางด้านการท างานก่อสร้าง และขอค าปรึกษากับผู้บริหารบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จ ากัด 
1.2 วาดโครงร่างการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ โดยสร้างเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน

เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพร่างอินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 
 
ขั้นที่ 2) ขัน้ตอนการผลิต (Production) 
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2.1 ออกแบบและผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ จากภาพที่ร่างไว้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 สื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 

 
2.2 ออกแบบและผลิตสื่อโบรชัวร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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ภาพที่ 4 สื่อโบรชัวร์ ด้านหนา้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 สื่อโบรชัวร์ ด้านหลัง 
 
ขั้นที่ 3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ผู้วิจัยน าสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ใน 

รูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 10 ชิ้น และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) จ านวน 100 ชิ้น ที่ส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้างทีผ่ลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัท เอ็น 
อาร์ พี บิลเดอร์ จ ากัด  
          ระยะที่ 2 การวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 
และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน
ก่อสร้าง มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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1) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จ ากัด จ านวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย    

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม 
ประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เป็น
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended  
Questions)  มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบถูก ผิด (Multiple Choice) เป็นค าถามเกี่ยวกับด้านการวัด
ความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด 
(Close-Ended Questions) มีลักษณะค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นค าถามเกี่ยวกับความ    
พึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และส่วนที่ 4 เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions)  
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หลังจากที่ได้จัดท าแบบสอบถามแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้น าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา 
(Wording)  และความชัดเจนของค าถาม หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพ่ือค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-
Coefficient) ของ Cronbach โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.81 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับ
หลังจากกลุ่มตัวอย่างท าเสร็จ  

4) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistic)  
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะทางประชากร   

n=100 
ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

ชาย 61 61.0 

อายุระหว่าง 20-30 ปี 73 73.0 
ระดับการศึกษา ปวส. 49 49.0 

ต าแหน่งงานในบริษัทคือ คนงานก่อสร้าง 91 91.0 

ประสบการณ์ท างานด้านการก่อสร้าง น้อยกว่า 5 ปี 58 58.0 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.0  มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อย
ละ 73.0 ระดับการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 49.0 ต าแหน่งงานในบริษัทคือคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 91.0  
ประสบการณ์ท างานด้านการก่อสร้าง น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 58.0  

ส่วนที่ 2 การวัดความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของการวัดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 

ความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิก
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 

ค าตอบ รวม 

ถูก ผิด   

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระวังอันตรายจากรถยก  
51 

 
51.0 

 
49 

 
49.0 

 
100 

 
100.0 

2. สวมหน้ากากกันฝุ่น  
65 

 
65.0 

 
35 

 
35.0 

 
100 

 
100.0 

3. การแสดงสภาวะความปลอดภัยคือ
สัญลักษณ์ป้ายสีเขียว 

 
83 

 
83.0 

 
17 

 
17.0 

 
100 

 
100.0 

4.การปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้องกับ
การใช้งาน เช่น หมวกนิรภัย เสื้อกั๊กเรือง
แสง 

 
79 

 
79.0 

 
21 

 
21.0 

 
100 

 
100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การท างานก่อสร้าง จากอินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ด้านการแสดงสภาวะความปลอดภัย
คือสัญลักษณ์ป้ายสีเขียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้องกับการใช้งาน เช่น หมวกนิรภัยเสื้อกั๊กเรืองแสง คิดเป็นร้อยละ 
79.0 ถัดมาคือด้านสวมหน้ากากกันฝุ่น คิดเป็นร้อยละ 65.0 และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุดคือ
ด้านระวังอันตรายจากรถยก คิดเป็นร้อยละ 51.0 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของการวัดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานก่อสร้าง จากสื่อโบรชัวร์ (Brochure)  

 
ความรู้จากสื่อโบรชัวร์ (Brochure) 

ค าตอบ รวม 

ถูก ผิด   
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.บริษัทห้ามติดตั้งการ์ดระบบเพราะจะท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 
55 

 
55.0 

 
45 

 
45.0 

 
100 

 
100.0 

2. ผู้ที่ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่
รัดกุมเพ่ือให้เหมาะกับสภาพงานที่ท า  

 
79 

 
79.0 

 
21 

 
21.0 

 
100 

 
100.0 

3. สาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะเครื่องจักร
มีขนาดใหญ่จึงยากต่อการควบคุม 

 
47 

 
47.0 

 
53 

 
53.0 

 

 
100 

 
100.0 

4. สถานที่ที่ อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง
จะต้องมีป้ายสัญลักษณ์เพ่ือเตือนภัยที่สามารถ
เกิดได้อยู่เสมอ 

 
71 

 
71.0 

 
28 

 
28.0 

 
100 

 
100.0 

5.องค์ประกอบของความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างมี 3 ส่วน 

 
43 

 
43.0 

 
57 

 
57.0 

 
100 

 
100.0 

6.ควรตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องมือหลัง
การใช้งานทุกครั้งเพ่ือท าให้งานไม่ล่าช้า 
สะดวกและปลอดภัยในการท างาน 

 
45 

 
45.0 

 
55 

 
55.0 

 
100 

 
100.0 

7. การป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต
ก่อสร้างจ าเป็นต้องท ารั้วกั้นโดยรอบบริเวณ
ก่อสร้างทั้งหมด 

 
69 

 
69.0 

 
31 

 
31.0 

 
100 

 
100.0 

8. ต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน  
74 

 
74.0 

 
26 

 
26.0 

 
100 

 
100.0 

9. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ ามัน
เชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย 
มีพลาสติกหุ้มโดยตลอด 

 
43 

 
43.0 

 
57 

 
57.0 

 
100 

 
100.0 

10.ข้อห้ามที่ส าคัญการดื่มสุรา หรือเสพเครื่อง       
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ดองของมึนเมา ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

78 78.0 22 22.0 100 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การท างานก่อสร้าง จากสื่อโบรชัวร์(Brochure) ด้านผู้ที่ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมเพ่ือให้
เหมาะกับสภาพงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมา คือ ข้อห้ามที่ส าคัญการดื่มสุรา หรือเสพเครื่อง
ดองของมึนเมา ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 78.0 ถัดมาคือ ต้องมีการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และน้อยที่สุดคือองค์ประกอบของความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างมี 3 ส่วนและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ ามันเชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มี
พลาสติกหุ้มโดยตลอด คิดเป็นร้อยละ 43.0 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการท างานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ (Brochure)  

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 
คะแนนระหว่าง 0 – 5 มีระดับความรู้น้อย 11 11.0 

คะแนนระหว่าง 6 – 10 มีระดับความรู้ปานกลาง 34 34.0 

คะแนนระหว่าง 11 – 14 มีระดับความรู้มาก 55 55.0 
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน

การท างานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์(Brochure) อยู่
ในระดับมีความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ
มีความรู้อยูใ่นระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.0   
 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ 
(Brochure) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง  
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ 

 
สื่ออินโฟกราฟิก(Infographics) 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
การแปลผล 

ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน 4.36 0.611 พึงพอใจมากที่สุด 

2. เนื้อหามีความตรงประเด็น และมีความน่าสนใจ 4.77 0.422 พึงพอใจมากที่สุด 
3. สามารถท าให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการท างานก่อสร้างได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
4.71 

 
0.456 

 
พึงพอใจมากที่สุด 
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รวม 4.61 0.404 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการออกแบบ 

4. การออกแบบมีสีสันสวยงามสร้างความน่าจดจ าได้ดี 4.58 0.638 พึงพอใจมากที่สุด 

5. มีรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์และทันสมัย 4.58 0.638 พึงพอใจมากที่สุด 
6. ตัวการ์ตูนและกราฟิกมีความสวยงาม 4.43 0.755 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.51 0.511 พึงพอใจมากที่สุด 

ภาพรวม 4.43 0.565 พึงพอใจมากที่สุด 

  
จากตารางที่  5 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสื่ออินโฟกราฟิก 

(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.565 กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .404 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.511 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อสื่อโบรชัวร์ 

 
สื่อโบรชัวร์ 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
การแปลผล 

ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน 3.78 0.785 พึงพอใจมาก 

2. เนื้อหามีความตรงประเด็น และมีความน่าสนใจ 4.04 0.863 พึงพอใจมาก 
3. สามารถท าให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการท างานก่อสร้างได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
4.56 

 
0.656 

 
พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.12 0.606 พึงพอใจมาก 

ด้านการออกแบบ 

4. การออกแบบมีสีสันสวยงามสร้างความน่าจดจ าได้ดี 3.71 0.967 พึงพอใจมาก 

5. มีรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์และทันสมัย 4.42 0.780 พึงพอใจมากที่สุด 

6. ตัวการ์ตูนและกราฟิกมีความสวยงาม 4.25 0.936 พึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.12 0.577 พึงพอใจมาก 
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ภาพรวม 4.24 0.479 พึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสื่อโบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย 4.24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.479 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาของสื่อโบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย 
4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.606 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบสื่อโบรชัวร์ 
ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในความปลอดภัยด้านการท างานและให้ความสนใจในสื่อประชาสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ว่า การประชาสัมพันธ์จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ (พรทิพย์ พิมลสินธ์, 2559) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์ สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบ
โปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ที่ว่า โปสเตอร์และแผ่นป้ายประกาศ            
มีจุดประสงค์เพ่ือบอกกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ดูมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม ดังนั้นโปสเตอร์และแผ่นป้าย
ประกาศต้องมีความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจได้ดี (ประภาศรี สวัสดิ์อ าไพรักษ์, มปป.) 

สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท าและเผยแพร่ออกไปสามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในด้านความปลอดภัยได้
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในสถานที่ และความปลอดภัยในเครื่องมือ
เครื่องจักร อาจเป็นเพราะสื่อโบรชัวร์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
วัตถุประสงค์หลักของสื่อโบรชัวร์ในการใช้ เป็นสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในการแนะน า
ประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านความปลอดภัย (David Berghaeuser, 
2016) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อยในด้านการออกแบบสื่อโบรชัวร์ อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจในด้านรูปแบบการผลิตของสื่อ จึงควรเพ่ิมรูปภาพประกอบเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างในบางประเด็นค่อนข้างน้อย อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเป็นชาวต่างชาติจึงอาจไม่เข้าใจในภาษาไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ควรใช้สื่อ
อินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ เพราะมีการใช้รูปภาพช่วยสื่อความหมายจึงท าให้เข้าใจง่าย  
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 2. สามารถน าสื่อสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์และสื่อโบรชัวร์ไปเผยแพร่ในการจัดอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรท าการศึกษาผลการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธี การสมภาษณ์เชิงลึก 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้

แรงงานมีท้ังคนไทยและคนต่างชาติซึ่งจะท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
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การสร้างทีมงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
Building Effective Audit Teams 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้กล่าวถึงการสร้างทีมตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทีมตรวจสอบมีผลต่อคุณภาพการ

ตรวจสอบบัญชีและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสร้างทีมตรวจสอบเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบที่เกิดจากกระบวนการจัดการของส านักงานตรวจสอบบัญชีผ่านการตรวจสอบด้วยทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าทีมงานตรวจสอบจะมีบทบาทส าคัญจากการให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทคู่ค้า 
ในทางปฏิบัติผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าไปท าหน้าที่ตรวจสอบในข้อสงสัยบางประการได้ ดังนั้นทีมงาน
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของงบการเงินอย่างยิ่ง 
 
ค าส าคัญ: ทีมตรวจสอบ, คุณภาพการตรวจสอบ, ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ  

 
Abstract 

This paper discusses effective audit team formation. The audit team affects to the 
audit quality and builds confidence with stakeholders. How to create an audit team is a 
guideline for the examination that caused by the management of audit office process and 
passed inspection by the efficient team. Although the inspection team plays an important role 
from the audit services of business partners. In fact, the stakeholders are unable to perform 
the audit duties in some doubt. Therefore, the auditor's audit team will play an important role 
with neutrality and independence in auditing. Which is considered a representative of 
stakeholders, creating confidence in the quality of financial statements. 
Keywords: Audit Team, Audit Quality,  
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บทน า 
การด าเนินธุรกิจผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน 

และผลการด าเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งงบการเงินไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ องค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญของส านักงานสอบบัญชี กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้งานสอบบัญชี
มีคุณภาพ ซึ่งงานสอบบัญชีต้องอาศัยบุคลากรในการด าเนินการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ 
งานสอบบัญชีไม่สามารถท าโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวเพียงล าพังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบบัญชีของบริษัทคู่
ค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีธุรกรรมที่ซับซ้อน ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้องมีผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี
ก าหนด การจัดตั้งทีมเป็นขั้นตอนเริ่มต้นสู่คุณภาพการตรวจสอบ (Kilgore et al., 2011) เนื่องจากการรับรู้
ของสมาชิกในทีมตรวจสอบจะกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพการตรวจสอบที่สูงขึ้น (Ellemers et al., 2013) 
ผู้บริหารของส านักงานตรวจสอบจ าเป็นต้องจัดตั้งทีมงานตามความรู้ของพนักงานตรวจสอบประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้บรรลุการตรวจสอบคุณภาพ (Gardner et al., 2012) ทีมงานตรวจสอบจะประกอบด้วย
ผู้สอบบัญชีและสมาชิกในทีม เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นต้น การ
ตรวจสอบเป็นขั้นตอนการประเมินผลโดยก าหนดให้มีการปฏิบัติงานตรวจอสอบบัญชีตามบรรทัดฐานบางอย่าง
ท าให้เกิดการแสดงความเห็นหรือการตัดสิน (Schandl, 1978) การตรวจสอบความถูกต้องมีผลต่อการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ขั้นตอนการตรวจสอบประกอบด้วยการตัดสินแบบพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างทีมงานตรวจสอบเป็น
ส าคัญ ดังนั้น การที่สมาชิกทุกคนในทีมงานตรวจสอบมีความรู้ ความสามารถ และเวลาที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นสิ่งส าคัญจะช่วยส่งเสริมให้ผลการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีคุณภาพ  

 ทีงานตรวจสอบบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของงบการเงิน เมื่อรับงานตรวจสอบ
บัญชีส านักงานบัญชีมักมีการวางแผนการตรวจสอบบัญชี (Audit Planning) ร่วมกับทีมงานตรวจสอบเพ่ือ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนถึงกระบวนการตรวจสอบและการตัดสินใจการลงความเห็นในการรายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ส านักงานบัญชีจะมีการก ากับดูแล ติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของทีมงานตรวจสอบเพ่ือคุณภาพของงบการเงินเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในล าดับต่อไป 
นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   (ก.ล.ต.) ยังสนับสนุนให้ส านัก
งานสอบบัญชีจัดท ารายงานความโปร่งใส (transparency report) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ทีมงานตรวจสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี ระบบการก ากับดูแลกิจการ นโยบาย และระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีให้แก่ลูกค้าและสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ส านักงานสอบบัญชีเร่ง
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับให้งานสอบบัญชีเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้าน
ราคา และยังช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย แนวทางการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
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รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมี
คุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบนิเวศในการจัดท ารายงานทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

การประเมินทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลก่อนการตัดสินใจ
ตอบรับงานถือเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า  เนื่องจาก
หากส านักงานสอบบัญชีไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานจะ
ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือให้ได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบ บางกรณีส านักงานสอบบัญชีไม่ได้ประเมิน
ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาและทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานก่อนการ
ตัดสินใจตอบรับงานนั้นอย่างเหมาะสม ส านักงานสอบบัญชีจึงควรมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรบุคคลโดยส านักงานสอบบัญชีควรค านึงเรื่องเวลาปฏิบัติตรวจสอบ จ านวนทีมงานตรวจสอบ และ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรว่าสอดคล้องกับปริมาณและความเสี่ยงของงานสอบบัญชีที่จะรับหรือไม่  
เพ่ือให้ส านักงานสอบบัญชีสามารถก าหนดค่าสอบบัญชีรวมถึงสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล  
และก าหนดระยะเวลาการเข้าตรวจสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

ประการแรกคือการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบพิจารณาการจัดตั้งทีมงานตรวจสอบโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบการรักษาพนักงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ที่สองคือเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักวิจัยในการสร้างทีมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ บทความนี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับการจัดตั้งทีมตรวจสอบระบุ
ปัญหาบางอย่างกับการปฏิบัติแนะน าวิธีการปรับปรุงกระบวนการสร้างทีมตรวจสอบและอธิบายความหมาย
ของค าแนะน า 
 
โครงสร้างทีมงานตรวจสอบ 

Bamber (2013) กล่าวว่า “การตรวจสอบบัญชีมักจะด าเนินการโดยทีมตรวจสอบซึ่งมีลักษณะ
โครงสร้างล าดับชั้นและการแบ่งงาน” ทีมตรวจสอบประกอบด้วย ผู้จัดการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เป็นต้น จ านวนคนในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของการตรวจสอบ (Muczyk et al., 1986) ส านักงานตรวจสอบจะมีทีมงานตรวจสอบ
ซึ่งมีความส าคัญยิ่งเพ่ือประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ทีมงานตรวจสอบจ าเป็นต้องมีทีมงานที่มีทักษะหลากหลาย
จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบบริษัทคู่ค้าแต่ละราย (Dereli et al., 2007) 

การใช้ทีมงานตรวจสอบที่มปีระสิทธิผลในการตรวจสอบเมื่อสมาชิกในทีมมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบที่มากเพียงพอ (Owhoso et al., 2002) ในขณะที่การแบ่งงานตรวจสอบมีการมอบหมาย
ให้กับสมาชิกในทีมตามความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม (Vera-Muoz et al., 2006) สมาชิกในทีมตรวจสอบ
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จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกันและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระขาดการแทรกแซงจาก
บริษัทคู่ค้าซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพของทีมงาน ดังนั้นการปฏิบัติ
ร่วมกันของทีมตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลจะสร้างการขับเคลื่อนคุณค่าต่องบการเงินของบริษัทคู่ค้า 
 
การปฏิบัติงานในปัจจุบันและปัญหา 

บทบาทการสร้างทีมงานตรวจสอบคือ ทรัพยากรความรู้ของส านักงานสอบบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการตรวจสอบที่เหนือกว่าซึ่งส านักงานสอบบัญชีต้องเผชิญกับบริบทความไม่แน่นอน ทรัพยากร
ความรู้ของส านักงานสอบบัญชีคือพนักงานและทีมงานตรวจสอบ  Gardner et al. (2012, p.1001) เพ่ือ
ให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของส านักงานตรวจสอบและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใช้ทีมส าหรับ
บริการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพงบการเงิน 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ของทีมตรวจสอบในการตัดสินใจเมื่อพบเจอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ส านัก
งานสอบบัญชีจะได้รับมอบหมายให้กับหัวหน้าทีมตรวจสอบหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญ เมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบมีการมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ หาก
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานโดยไม่ค านึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพอาจส่งผลลบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการตรวจสอบซึ่งอาจมาจากการขาดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Vera-Munoz et al., 2006) ทั้งนี้หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อ
ทีมงานตรวจสอบ รวมถึงตรวจทานควบคุมคุณภาพจากการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเข้าตรวจสอบบริษัทลูกค้าส านักงานสอบบัญชี
จ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเข้าตรวจสอบลูกค้ารายใหม่ (Dereli et. al., 2007) เนื่องจากเป็นการเข้าตรวจสอบครั้งแรกซ่ึงไม่มี
ข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้ประเมินความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจที่ดี ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนของ
ลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดโครงสร้างทีมงาน ลูกค้าที่มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีโครงสร้างที่ไม่
แน่นอน อาจจ าเป็นต้องคัดเลือกทีมตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน ขณะที่ทีมงานตรวจสอบที่
มีความยืดหยุ่นการท างานสูงเหมาะส าหรับกิจการที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน (Rudolph and Welker, 1998)  

การจัดทีมตรวจสอบขึ้นอยู่กับการส านักงานสอบบัญชีในการก าหนดโดยผู้บริหารหรือผู้จัดการในการ
ตัดสินใจโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถของทีมงานตรวจสอบเป็นส าคัญ บทบาทการก าหนดโดยผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจของทีมตรวจสอบเมื่อเกิดกรณีที่ต้องใช้ทีมตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึนส าหรับลูกค้าขนาดใหญ่เกิดความยาก
ต่อการจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ ส านักงานสอบบัญชีต้องมีการวางแผนเรื่องทีมตรวจสอบ
ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อการตรวจสอบ บางครั้งอาจเกิดความไม่พอใจของ
ทีมงานตรวจสอบจากการจัดตารางเวลาและสถานที่ตรวจสอบซึ่งอาจต้องเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบนอก
พ้ืนที่และการก าหนดเวลาที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบ ดังนั้นหัวหน้าทีมตรวจสอบ
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จ าเป็นต้องสื่อสารและท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความจ าเป็นเรื่องเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ความดันของพนักงานที่ไม่เหมาะอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบได้ 
 
ทีมตรวจสอบโดยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 

บทบาทการก าหนดทีมงานตรวจสอบขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานตรวจอสอบ (Lindow and Race, 2002) ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื่องจากการ
ตรวจสอบจะมีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ดเสียในระยะยาว (Vera-Muoz et al., 2006) การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบในการตรวจสอบเมื่อสมาชิกในทีมตรวจสอบมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมการตรวจสอบของลูกค้า (Owhoso et al., 2002) โดยพิจารณาจากธุรกิจพันธกิจของบริษัทคู่ค้า
ตรวจสอบที่แตกต่างกัน และการรับรู้ของลูกค้าถึงคุณลักษณะของทีมงานตรวจสอบ (เช่นความรู้ความสามารถ
ของทีมตรวจสอบ) เป็นส าคัญกว่าขนาดของส านักงานตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบทีม
ตรวจสอบ 

การพิจารณาความเชี่ยวชาญและผลลัพธ์ของแต่ละระดับของกระบวนการตรวจสอบควรพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในแต่ละระดับของกระบวนตรวจสอบในทีมงาน (Bamber, 2013) โครงสร้าง
ดังกล่าวจะลดการซับซ้อนในการท างาน ความพยายามตรวจสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ ดังนั้นในการจัดตั้งทีมตรวจสอบควรพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกใน
แต่ละระดับกระบวนการตรวจสอบ และส าหรับประสิทธิภาพควรมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
ความสามารถของสมาชิกในทีมตรวจสอบเพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกัน (Bamber, 2013; Owhoso et 
al., 2002) โดยก่อให้เกิดคุณค่าที่เพ่ิมข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบ Audit Team Training 

ความรู้ด้านการตรวจสอบเบื้องต้น (มาตรฐานการสอบบัญชี) ได้มาจากการเรียนและการค้นคว้า
เพ่ิมเติม ส าหรับความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงความสามารถทางด้านแนวคิดและด้านเทคนิคจะ
ได้รับการประสบการณ์ท างานจริงในส านักงานตรวจสอบบัญชีและการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากทีมงานตรวจสอบ ทีม
ตรวจสอบมีการถ่ายถอดองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจสอบที่ส าคัญและจ าเป็นซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่ดี
และทักษะการท างานร่วมกัน (Dereli et al., 2007) วัฒนธรรมของส านักงานตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมี
การส่งเสริมการฝึกอบรมของทีมงานตรวจสอบจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าวซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทีมตรวจสอบได้เป็นอย่างดี (Vera-Munoz et al. 2006) การฝึกอบรมทีมตรวจสอบก่อนการตรวจสอบแต่
ละครั้งรวมถึงการฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอาจมีการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ าเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจต่อเทคนิคการตรวจสอบที่เป็นแปลงไปเช่น การออกมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ เป็นต้น 

การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบสามารถรวมการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างทีมและความรับผิดชอบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม (Liu et al., 2011; Rudolph and Welker, 1998) บทบาท
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และความคาดหวังของสมาชิกที่ได้จากการฝึกอบรม (Vera-Munoz et al., 2006) และความสามัคคีระหว่าง
สมาชิก (Notgrass et al., 2013; Mach et al., 2010) นอกจากนี้การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาวะ
วิกฤตและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเช่นการแสวงหาความช่วยเหลือและการลดประสิทธิภาพการท างานเป็น
เรื่องที่ส าคัญเนื่องจากปัญหามักเกิดขึ้นภายในทีม (Burke et al., 2013) เช่นเดียวกับการฝึกอบรมพนักงาน
ปกติ การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอาจมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และอาจมีการน าวิธีการ
ฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปเช่น การอธิบาย, การสาธิตหรือการฝึกปฏิบัติจริง (Burke et al., 2013) การ
ฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะช่วยจัดการกับปัญหาเฉพาะด้านที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของทีมตรวจสอบ 
 
ความต่อเนื่องของทีมตรวจสอบ 

บทบาทการสร้างทีมตรวจสอบความคิดเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลระหว่างความต่อเนื่องความเป็น
กลางและการพัฒนาอาชีพ (Lindow and Race, 2002; Muczyk et al., 1986) มีความส าคัญต่อส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีปลูกฝั่งต่อพนักงานได้โดยตรง อย่างไรก็ตามสายงานตรวจสอบบัญชีมีอัตราการหมุนเวียนงาน
บ่อยเม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพโดยทั่วไป การตั้งทีมงานตรวจสอบส านักงานตรวจสอบบัญชีจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการรักษาทรัพยากรความรู้ของส านักงานตรวจสอบบัญชีถึงความก้าวหน้าในองค์กรของสมาชิกในทีม
ตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากความต่อเนื่องของทีมช่วยลดความไม่สมดุลข้อมูลได้ (Bedard and 
Johnstone, 2010) ช่วยปรับปรุงการท างานของทีมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ความต่อเนื่องของ
ทีมแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาเส้นทางสายวิชาชีพของพนักงานต่อความตั้งใจปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดให้สมาชิกในทีมซึ่งรับงานด้านภาษีเพ่ิมจากเดิมในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งไม่มีผลประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเป็นแรงจูงใจ แม้ว่างานที่หลากหลายจะช่วยให้ความก้าวหน้าในอาชีพก็ตาม (Lindow 
and Race, 2002) การขาดแรงจูงใจในการท างาน ด้วยเหตุนี้ส านักงานตรวจสอบบัญชีอาจมีการหมุนเวียน
บุคคลากรในทีมหรือก าหนดขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือลดความสมดุลของทีมตรวจสอบต่อคุณภาพการ
ตรวจสอบ  
 
การประเมินทีมงานตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบมีการประเมินและให้รางวัลพนักงานตามหลักเกณฑ์เช่น ประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ (Vera-Muoz et al., 2006) อย่างไรก็ตามส านักงานตรวจสอบมักขาดการประเมินทีมตรวจสอบ 
(Sokol, 2002) การประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญในการตรวจสอบการสร้างทีมงานและประสิทธิผล แม้ว่าการ
ประเมินผลทีมจะเกิดขึ้นหลังจากการสร้างทีมความรู้และความคาดหวังที่เกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้ทราบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของสมาชิกในทีมได้ทั้งหมด ส านักงานตรวจสอบอาจให้รางวัลแก่ทีมผ่านการรับรู้
ผลตอบแทนทางการเงินที่สม่ าเสมอในทุกระดับของทีมหรือจ่ายเงินนอกเวลา 
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การประเมินผลทีมตรวจสอบถึงขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดกับผู้เข้าร่วมหลัก (เช่น ลูกค้าของ
ส านักงานตรวจสอบและสมาชิกในทีมตรวจสอบ) การพิจารณาจากมุมมองของลูกค้าอาจรวมถึงคุณภาพการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าและความทันเวลา การปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพของส านักงาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบการปฏิบัติจากประสิทธิภาพและการรักษาพนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
มุมมองของส านักงานตรวจสอบ รวมถึงการพิจารณาจากมุมมองของสมาชิกในทีมตรวจสอบถึงโอกาสในการ
เรียนรู้ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมและระดับการรับรู้และค่านิยมในทีมตรวจสอบ (Ellemers et al., 
2013) ทีมงานตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบจากมุมมองของทีมโดยระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนของทีมและหาแนวทางในการจัดการจุดอ่อนและเพ่ิมจุดแข็ง การประเมินผลดังกล่าวจะช่วยให้ทีมงาน
ตรวจสอบตรวจสอบเพ่ิมความเข้มแข็งดังนี้ (1) ความเหมาะสมของขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ (2) การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ (3) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบ (Chiesa et al., 1996).   

นอกจากนี้ข้อมูลจากลูกค้าอาจเป็นประโยชน์ต่อการประเมินซึ่งถือเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้รับบริการ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการโดยทีมงานตรวจสอบ (Hubbard, 2004) ผู้เข้าร่วมการ
ตรวจสอบอาจขอข้อมูลจากลูกค้าภายหลังการตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี
ต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ทีมตรวจสอบเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อคุณภาพการตรวจสอบ การสร้างทีมงานตรวจสอบเป็น
ขั้นตอนส าคัญซึ่งการสร้างทีมงานตรวจสอบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใน
ทีมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาความช านาญและความสนใจในทีมงาน , พนักงาน, การฝึกอบรม
พนักงาน, การประเมินทีมงานตรวจสอบ และความต่อเนื่องของทีมตั้งแต่เริ่มต้น การสร้างทีมขึ้นอยู่กับความ
พร้อมใช้งานของพนักงานหรือก าหนดโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจ และการสร้างทีมงานตรวจสอบจะสะท้อนถึง
วัฒนธรรมของส านักงานตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบควรพิจารณาแนวทางการจัดการของทีมเนื่องจาก
มุมมองของบริษัทคู่ค้าจะรับรู้คุณภาพของส านักงานตรวจสอบผ่านทีมตรวจสอบไม่ใช่ขนาดของส านักงาน
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการสร้างทีมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความส าเร็จของงานที่เกิดจาก
คุณภาพการตรวจสอบและมีความส าคัญยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียในการใช้งบการเงินทั้งภายในและภายนอกต่อการ
ตัดสินใจ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จังหวัดชัยภูมิ และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จังหวัดชัยภูมิ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  และแบ่งขนาดตัวอย่าง
ในแต่ละชั้นภูมิ โดยวิธีสัดส่วนต่อขนาด (proportional to size) จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.869  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-
Square)  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี  ปัจจัยด้าน
ลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการสอน มีผลการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง และความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านบุคคล  
ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านลักษณะการท างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ กับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษาของมารดา และรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และตัวแปรอาชีพของผู้ปกครอง ล าดับการเกิด พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม กับตัวแปรอาชีพของผู้ปกครอง  ระดับการศึกษาของบิดา รายได้ของ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา มารดา  พบว่า 
มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ  / ปัจจัย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 
Abstract 

 
The purpose of this research were 1) to study of factors affecting decision making in Vocational 
Certification of  Mathayomsuksa 3 students in Secondary Educational Service Area Office 30 
Chaiyaphum, and 2)to study relationship of factors affecting decision making in Vocational 
Certification of Mathayomsuksa 3 students in Secondary Educational Service Area Office 30 
Chaiyaphum. Sampling group were 360 students of stratified random sampling and calculated  
size of  by way of proportion to size. Data were analyzed by using questionnaires  with  reliable 
equal to 0.869, percentage, mean, standard  error, comparative mean of the relationship by 
using statistics (Chi-Square). The results of  study were revealed that as follow, factors of  
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personal , news and friends or seniors, aspects of work and career advancement, educational 
institutions and environment, curriculum and teaching were at moderate level. Personal, news 
and friends or seniors had  statistical significance  at level of .01, aspects of work and career 
advancement with age, mother's education level and income of custodian had  statistical 
significance at level of .01 and  parents’ occupations, birth orders had statistical significance 
at level of .05, educational institutions and environment with parents’careers, father's 
education level, and income of custodian had  statistical significance at  level of .01, parents’ 
marriage  found that it had statistical significance at level of .05, curriculum and teaching had 
statistical significance at level of .05   
 
Keyword : Decision Making / Factor / Vocational Certification  
 
บทน า 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)มีสาระส าคัญของ แผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒ นา
ก าลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาในแต่ระดับ และก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตามเจตนารมณ์ของ การจัดการ
อาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ”  

จากแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ข้อในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมายเพ่ือ 1) ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่มีฐานข้อมูลการผลิตและ
ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการก าลังคน อัตราการมีงานท า การ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความ ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความ
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ร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาก าลังคนตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 
35-40 ล้านคน แต่พบว่าแรงงานที่จบอาชีวศึกษาและมีทักษะวิชาชีพ ประมาณ 6-8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนไม่
เกิน ร้อยละ 15  ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแรงงานทักษะฝีมือมากถึง ร้อยละ 40-50 เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมี
ช่างเทคนิคที่มีทักษะวิชาชีพน้อยเกินไปจึงต้องเพ่ิมก าลังในการผลิต ที่ต้องให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ด้าน 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า ความคืบหน้าในการพัฒนา
แรงงานอาชีวะว่ามีความคืบหน้าไปด้วยดี  โดยในปีการศึกษา 2561 มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพทั่วประเทศเพ่ิม
เป็นร้อยละ 39.70% และสายสามัญ 60.30% ซึ่ง สอศ. ก าลังสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจเพื่อเพ่ิมผู้เรียนสาย
อาชีพมากขึ้นให้ได้ร้อยละ 50 ตามนโยบายของรัฐบาล  

จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึนเพ่ือรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เห็นความส าคัญที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยเป็นแนวทางการจัดการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2561 ในส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 37 แห่ง มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 5,757 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นชั้นภูมิและก าหนดสัดส่วนในแต่ละโรงเรียนโดยวิธี
สัดส่วนต่อขนาด (proportional to size) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีจ านวน 360 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนการ

สร้างเครื่องมือในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ Check List และแบบ Rating Scale โดยผู้วิจัยใช้

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วทั้งจากต ารา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการค้นหาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และใช้
ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามประเภทเลือกตอบโดยลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ(Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
รับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข่าวสาร บุคคล และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือน
หรือรุ่นพ่ี  ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม  ด้าน
หลักสูตรและการสอน เพ่ือวัดความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ แล้วปรับปรุงแก้ไข  

4.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 

ศ.ดร.ธวัชชัย   สุวรรณพานิช  อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ชนะศึก     โพธิ์นอก  คุณครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
นายอดิศร      สิทธิวงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
4.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง(Try Out) กับนักเรียนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด 

4.4 น าแบบสอบถามที่ ได้จากการทดลอง(Try Out)  ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.869 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
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  5.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ใช้การ

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅) และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(S.E.) 
  5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1. จากผลวิจัย  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 ส่วนมากอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.3 สถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากศึกษาอยู่คือโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนมากมีคะแนนเฉลี่ย 3.50-3.99 คิดเป็นร้อยละ 36.4 ในด้านที่
อยู่อาศัยขณะก าลังศึกษาพบว่าส่วนมากพักอาศัยบ้านของบิดา–มารดา คิดเป็นร้อยละ 87.5 ผู้ปกครองของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคือบิดามารดาที่แท้จริง คิดเป็นร้อยละ 81.9 อาชีพของผู้ปกครองส่วนมากคือ
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43.3 สถานภาพการสมรสของบิดามารดาพบว่าส่วนมากบิดามารดามีสถานภาพ
การสมรสอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจ านวน 
2 คนรวมทั้งตัวผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 45.3 ส่วนมากเป็นบุตรคนแรก คิดเป็นร้อยละ 53.9 
การศึกษาสูงสุดของบิดาส่วนมากอยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.3 การศึกษาสูงสุดของมารดา
ส่วนมากอยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.2 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคือ
บิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 68.3 และรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนมากเฉลี่ยเดือนละ 5,001-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.1 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 37 
แห่ง พบว่ามี 4 ปัจจัย (1) ด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี (2) ด้านลักษณะการ
ท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ (3) ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม (4) ด้านหลักสูตรและการสอน 
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยแล้ว พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.41 ,  
S.E. = .030) ซึ่งปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.49 , S.E. = .039) รองลงมาคือ
ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ (Mean = 3.44 , S.E. = .036) และด้านสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม (Mean = 3.41 , S.E. = .034) และด้านสุดท้ายได้แก่ ด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตาม
กลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพี่  (Mean = 3.31, S.E. = .032) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 

ข้อ 
ที ่

ปัจจัยท่ีมีผล Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ 3.31 .032 ปานกลาง 

2 ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ 3.44 .036 ปานกลาง 
3 ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม 3.41 .034 ปานกลาง 

4 ด้านหลักสูตรและการสอน 3.49 .039 ปานกลาง 

รวม 3.41 .030 ปานกลาง 
 
 3.  ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square)  ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม ที่พักอาศัย
ผู้ปกครองนักเรียน อาชีพผู้ปกครอง สถานภาพการสมรส นักเรียนมีพ่ีน้อง นักเรียนเป็นบุตรคนที่ การศึกษา
ของบิดา การศึกษาของมารดา ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายได้ของผู้รับผิดชอบ กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 

352



8 

 
 

ด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี  พบว่า ตัวแปรอายุ  ตัวแปรผู้ปกครอง  
ตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง  ตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา  ตัวแปรระดับการศึกษาของมารดา  
ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  พบว่า  ตัวแปรอายุ   ตัวแปรระดับการศึกษาของ
มารดา  ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง  ตัวแปรล าดับการเกิดกับด้านลักษณะการท างาน
และความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม พบว่า  ตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง  ตัวแปรระดับการศึกษาของบิดา  
ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา  กับด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ด้านหลักสูตรและการสอน  พบว่า  ตัวแปรเพศ  ตัวแปรสถานศึกษา  ตัวแปรสถานภาพการสมรสของ
บิดา – มารดา  ตัวแปรจ านวนพ่ีน้อง  ตัวแปรระดับการศึกษาของบิดากับด้านหลักสู ตรและการสอน  มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยที่ส่งผล 

ด้านบุคคล  ข่าวสาร และการ
คล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี ่

ด้านลักษณะการท างานและ
ความก้าวหนา้ในอาชีพ 

ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตรและการสอน 

Pearson Chi-Square 

Value df Sig. Value df Sig. Value df Sig. Value df Sig. 
เพศ 37.714 38 .483 14.696 14 .399 42.890 34 .141 35.586 20 .017 
อายุ 175.428 114 .000 71.312 42 .003 99.021 102 .565 74.670 60 .096 
สถานศกึษา 1386.365 1368 .359 443.768 504 .975 1107.544 1224 .992 805.010 720 .015 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 175.102 190 .774 63.380 70 .699 159.353 170 .710 101.663 100 .435 
ที่พักอาศัย 90.148 114 .952 24.437 42 .986 70.811 102 .992 68.805 60 .204 
ผู้ปกครองนกัเรียน 186.384 76 .000 15.271 28 .975 70.711 68 .387 38.963 40 .517 
อาชีพผู้ปกครอง 198.114 152 .007 75.018 56 .046 177.521 136 .010 78.693 80 .520 
สถานภาพการสมรส 208.299 152 .002 55.037 56 .511 165.029 136 .046 108.546 80 .019 
นักเรียนมีพีน่้อง 118.555 114 .366 31.784 42 .874 102.428 102 .469 79.421 60 .047 
นักเรียนเป็นบุตรคนที ่ 91.196 114 .943 46.065 42 .038 117.413 102 .141 47.337 60 .882 
การศกึษาของบิดา 287.697 266 .172 111.999 98 .158 293.807 238 .008 181.330 140 .011 
การศกึษาของมารดา 328.481 266 .005 139.122 98 .004 245.744 238 .351 154.691 140 .187 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 116.773 114 .410 51.288 42 .154 101.939 102 .483 73.205 60 .118 
รายได้ของผู้รับผิดชอบ 211.434 152 .001 104.758 56 .000 181.591 136 .005 99.417 80 .070 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จังหวัดชัยภูมิ    สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผล  โดยจ าแนกตามปัจจัยที่
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนและปัจจัยที่ต้องการศึกษาทั้ง 4 ด้าน  ได้ดังนี้ 

เพศ  ผลการวิจัยพบว่า เพศของนักเรียนกับด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 แสดงว่า เพศ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ  
นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต พบว่า อายุ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าอายุมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน 

อายุ  ผลการวิจัยพบว่า อายุของนักเรียนกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่น
พ่ี  ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า อายุมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์  สุภัควรกุล (2552, 
หน้า 77-83) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคนิค ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรณีศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
พบว่า  อายุ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าอายุมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5   

สถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาของนักเรียนกับด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธีระ  นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิคการ
ผลิต พบว่า สถานศึกษา  จ านวนพ่ีน้องที่เรียน ผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่า ข้อที่กล่าวมามีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน 

ผู้ปกครอง  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่น
พ่ี มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ปกครองของนักเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ สายสมร สร้อยอินต๊ะ และ กัลยา  ธรรมพงษา อ้างอิงจากจุฑามาศ  
ชูจินดา กิติยานภาลัย  ภู่ตระกูล ณภัทร  โชคธนินกุล(2555, หน้า 72) ที่ศึกษาความต้องการและความคาดหวัง
ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่คาดหวังว่า สาขาวิชาที่ต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนนั้น เมื่อเข้าสู่อาชีพจะท าให้มีรายได้ตอบแทนสูง 
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อาชีพผู้ปกครอง  ผลการวิจัยพบว่า อาชีพผู้ปกครองกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่ม

เพ่ือนหรือรุ่นพี่  ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม อาชีพ  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านลักษณะ
การท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ  ธีระ  นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 
93-102)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต พบว่า อาชีพผู้ปกครอง มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน 

สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา  ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา 
ของนักเรียนกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมและด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่า สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ เมืองแมน สมตน (2550, หน้า 72) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คุณภาพการสอน 
สภาพแวดล้อมในโรงฝึกงาน และปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ที่อยู่อาศัยขณะก าลังศึกษา 
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา ผู้อุปการะการศึกษา ระดับการศึกษาของบิดามารดา และอาชีพบิดา
มารดา ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขางานช่างเทคนิคโลหะ 

จ านวนพ่ีน้อง  ผลการวิจัยพบว่า จ านวนพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับด้านหลักสูตรและการสอน 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า จ านวนพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์  ลัทธิรมย์ (2550, หน้า 82) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบ ารุง 
ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ  ตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่ออย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม  จ านวนพ่ีน้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ปกครอง 

ล าดับการเกิด  ผลการวิจัยพบว่า ล าดับการเกิดของนักเรียนกับด้านลักษณะการท างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ล าดับการเกิดมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญศีล ใสสะอาด อ้างอิงจาก ภาณุวัฒน์  สุภัควรกุล 
(2552, หน้า 77-83) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้จบหลักสูตร
ประถมศึกษาสังกัดเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้จบหลักสูตรประถมศึกษาที่ศึกษาต่อส่วนใหญ่มี
จ านวนพี่น้องในครอบครัวตั้งแต่ 1 – 3 คน และคนที่เรียนต่อจะเป็นบุตรคนสุดท้อง 
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ระดับการศึกษาของบิดา  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของบิดากับด้านสถานศึกษาและ

สภาพแวดล้อม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านหลักสูตรและการสอนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า ระดับการศึกษาของบิดามีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กับธีระ  นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิค
การผลิต พบว่า ระดับการศึกษาของบิดา มารดา  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ระดับการศึกษา
ของ บิดา มารดา มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาเทคนิคการผลิต  
วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน  

ระดับการศึกษาของมารดา  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของมารดากับด้านบุคคล  ข่าวสาร 
และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี  ด้านลักษณะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ระดับการศึกษาของมารดามีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ เอลเดอร์ (Elder) อ้างอิงจาก ธีระ  นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 
93-102) พบว่า ระดับการศึกษาของบิดา มารดา มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาของบุตร 

รายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ผลการวิจัยพบว่า รายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ของนักเรียนต่อ
เดือนกับด้านบุคคล  ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี  ด้านลักษณะการท างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รายได้
ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ปิยรัตน์  รื่นภาคพจน์ (2538)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจั ยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ  จากการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แล้ว รายได้ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจศึกษาต่อ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้กับนักเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืนๆ  
เพ่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนใน
แต่ละสถาบัน เพ่ือจะได้ทราบความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละสถาบันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

ในปัจจุบัน การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความ
จ าเป็นต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหานี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่ต้องฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดให้มีสภาพจิตใจและความคิดที่ถูกต้องก่อนปล่อยคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตามการกระท าผิดซ้ าของ
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นยังคงเกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดการ
ศึกษาวิจัยตัวแบบท านายเชิงจิตวิทยาเพ่ือหาเหตุปัจจัยของการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนเหล่านี้  

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบเหตุปัจจัยของตัวแบบดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลของตัวแบบที่
ได้ท าการบันทึกไว้มาทวนสอบประสิทธิภาพในการท านายของตัวแบบด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล ข้อมูลเด็กและ
เยาวชนที่บันทึกไว้มีจ านวน 258 ราย มีการกระท าผิดซ้ า 99 รายจากทั้งหมด ข้อมูลประกอบด้วย 26 เหตุปัจจัย 
การทวนสอบนี้แบ่งเป็นสามการทดลอง ได้แก่ (1) การวัดประสิทธิภาพตัวแบบ (2) การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย 
และ (3) การคัดเลือกฟีเจอร์ที่มอิีทธิพลต่อการกระผิดซ้ า  

ผลการทดลองที่หนึ่งพบว่าเหตุปัจจัยของการกระท าผิดซ้ ายังไม่สามารถท านายการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่เป็นไปได้คือเหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือเกิดจากจ านวนของ
คลาสข้อมูลที่ไม่สมดุลกัน การทดลองที่สองพบว่าการจัดกลุ่มย่อยข้อมูลเพ่ือลดความหลากหลายในตัวข้อมูลไม่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท านายได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลไม่ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่ชัดเจน ส่วนการ
ทดลองที่สามแสดงผลการทดลองเชิงคุณภาพคือการคัดเลือกปัจจัยบางตัวที่มีผลต่อการกระท าผิดซ้ า แบ่งเป็น
ปัจจัยเดี่ยวที่ควรพิจารณา ปัจจัยเดี่ยวที่ควรตัดออก และปัจจัยกลุ่มที่ควรพิจารณาร่วมกัน 
 
ค าส าคัญ: เด็กและเยาวชนไทย การกระท าผิดซ้ า ตัวแบบท านาย การทวนสอบเหตุปัจจัย การท าเหมืองข้อมูล 
ต้นไม้ตัดสินใจ การจัดกลุ่ม k-mean การคัดเลือกปัจจัย 
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Abstract 
 

Presently, Thai juvenile delinquency has continuously increased. Many state agencies have 
to take care and correct this problem. Department of Juvenile Observation and Prevention has 
responsibility to rehabilitate those of juveniles before returning them to social. However, the 
recidivism (habitual criminal activity) of the juveniles has still increasingly continued and it must 
be taken care of. As a result, a study about the mental causes of recidivism for prediction models 
has been established. 

This research is a part of the whole works to validate the causes of the recidivism 
prediction model. By using model’s data recorded and data mining techniques, therefore, the 
recidivism prediction model is able to validated by itself. The number of data of 258 occurrences 
(juveniles) consist of 99 recidivism occurrences. The features (causes) of data are of 26. These 
validation works consist of 3 tests, that is, testing overall performance, testing group performance, 
and features selections 

The first experimental results pointed out that the features of recidivism prediction model 
are inefficiently able to predict the recidivism of juveniles. That is because the features, possibly, 
do not substantially reflect to the recidivism, or the number of classes are imbalanced. In the 
second experiment, clustering do not reduce the heterogeneity in the data and do not improve 
performance.  Finally, causes that effect to recidivism are shown in the third experiment, included 
interested single features, uninterested single features, and interested grouped features. 
 
Keywords: Thai Children and Juveniles, Recidivism, Prediction Model, Features Validation, Data 
Mining, Decision Tree, K-mean Clustering, Features Selection 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตที่ผ่านมา ปัจจัยที่หลากหลายผลักดันให้
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดี  ทุกวันนี้ถ้าสังเกตจากข่าว
โทรทัศน์ประจ าวันจะพบว่าข่าวอาชญากรรมมีการน าเสนอมากขึ้นจนเห็นได้ชัด และถ้าสังเกตดูให้ละเอียดแล้วจะ
พบว่าบ่อยครั้งผู้กระท าผิดเหล่านั้นยังเป็นเพียงแค่เด็กและเยาวชน (ไทยโพสต์, 2562) ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่จนเป็นเหตุให้คนในสังคมด าเนินชีวิตด้วยความ
หวาดระแวง 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กรมพินิจฯ) มีพันธกิจในการบ าบัดและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดให้มีสภาพความคิดและจิตใจที่ถูกต้องก่อนปล่อยคืนเข้าสู่สังคม อย่างไรก็ตามจากการติดตามเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยคืนสู่สังคม พบว่าการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
ดังนั้นนักวิจัยด้านสังคมจึงเกิดการศึกษาตัวแบบท านายเชิงจิตวิทยาเพ่ือหาเหตุปัจจัยของการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ จารุณี แซ่ตั้ง (2546) และ ณัฐวุฒิ ยอดระบ า (2549) 

นักวิจัยของกรมพินิจฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับตัวแบบนี้ (Mallett et al., 2013, Tafrate & 
Mitchell, 2014) มาระยะหนึ่ง ข้อสังเกตุที่เกิดขึ้นคือเหตุปัจจัยเหล่านี้สามารถใช้ท านายการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชนไทยได้หรือไม่ มีหลายวิธีในการทวนสอบประสิทธิภาพในการท านาย และหนึ่งในนั้นคือการใช้ข้อมูลที่
เก็บได้มาเป็นตัวทวนสอบประสิทธิภาพในการท านายของตัวแบบด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล 

เอกสารฉบับนี้น าเสนอถึงผลที่ได้จากการทวนสอบเหตุปัจจัยเหล่านนั้นด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล  จาก
ข้อมูลการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากถูกปล่อยตัว ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมข้ึนจากศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่ง หัวข้อต่อจากนี้ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือและวิธีการ
ด าเนินงานวิจัย สรุปและอธิปรายผลการวิจัย ประเด็นข้อสังเกต และบทสรุป ตามล าดับ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพของเหตุปัจจัยที่น าไปสู่การกระท าผิดซ้ าของเด็กและ
เยาวชนไทย วิธีการคือใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาท าการทวนสอบความถูกต้องในการท านายการกระท าผิดซ้ าด้วย
วิธีการท าเหมืองข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในประเมินการปรับปรุงตัวแบบท านายการกระท าผิด
ซ้ าต่อไป 

นอกจากนี้การด าเนินการต่างๆ ในงานวิจัยนี้เป็นนับว่าครั้งแรกส าหรับการทวนสอบตัวแบบท านาย จึงถือ
ได้ว่าเป็นการสร้างกรอบงานและวิธีการปฏิบัติในครั้งถัดไป ในอนาคตการเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
จ านวนข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นกรอบงานในการทวนสอบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
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3. อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

3.1 ข้อมูลในการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
ศุนย์ฝึกแห่งหนึ่งของกรมพินิจฯ ซึ่งมีการติดตามเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศุนย์ฝึกนี้ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นการกระท าผิดซ้ าในที่นี้คือการกระท าผิดซ้ าในระยะเวลา 1 ปีหลังจากปล่อยตัวเท่านั้น 
รายละเอียดฟีเจอรข์้อมูลแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1. รายละเอียดของข้อมูล 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมายของปัจจัย ประเภท 

1 RC กระท าผิดซ้ า Nominal (0,1) 
2 IQ_LEVEL รหัส IQ Nominal (1,2,3,4,5,6,7) 
3 IRC รหัส IRC Nominal (0,1) 
4 R1 มีประวัติต่อต้านสังคม Nominal (0,1) 
5 R2 มีรูปแบบพฤติกรรมต่อตา้นสังคม Nominal (0,1) 
6 R3 เพื่อนต่อต้านสังคม Nominal (0,1) 
7 R4 การศึกษาอาชีพ Nominal (0,1) 
8 R5 สารเสพติด Nominal (0,1) 
9 R6 ครอบครัว ชีวิตคู่ Nominal (0,1) 
10 R7 กิจกรรมยามว่าง Nominal (0,1) 
11 R8 ความคิดแบบผู้กระท าผิด Nominal (0,1) 
12 CT1 เช่ือว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น Nominal (0,1) 
13 CT2 เป็นพวกเดียวกับเพือ่นฯ Nominal (0,1) 
14 CT3 ไม่ใส่ใจผู้อื่น Nominal (0,1) 
15 CT4 เป็นศัตรูกับผู้บังคับใช้กฎหมาย Nominal (0,1) 
16 CT5 ไม่แสดงความรู้สึก Nominal (0,1) 
17 CT6 แสวงหาอ านาจและการควบคุมผู้อื่น Nominal (0,1) 
18 CT7 ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป Nominal (0,1) 
19 CT8 ไม่ท าอะไรปล่อยให้มันเป็นไป Nominal (0,1) 
20 CT9 ไม่สามารถจัดการปัญหาได ้ Nominal (0,1) 
21 CT10 เอาเปรียบผู้อื่น Nominal (0,1) 
22 CT11 ไม่เคารพกฎหมาย Nominal (0,1) 
23 CT12 ต้องการความตื่นเต้นเร้าใจ Nominal (0,1) 
24 CT13 ยกเหตุผลข้ออา้ง Nominal (0,1) 
25 ABCD รหัส ABCD Nominal (A,B,C,D) 
26 HML รหัส HML Nominal (H,M,L) 

 

362



ข้อมูลมจี านวน 258 เรคคอร์ด ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ท าการลบ ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประชนชน และ
ข้อมูลใดๆ ที่ใช้สืบย้อนไปหาตัวเด็กและเยาวชนออก ดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่สามารถใช้สืบย้อนถึงตัวเด็กและเยาวชนผู้
นั้นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ข้อมูลมีลักษณะเป็น sparse matrix กล่าวคือในแต่ละเรคคอร์ดจะมีค่า 0 (ไม่ใช่) มากกว่าค่า 1 (ใช่) 
รายละเอียดทางสถิติแสดงในตารางที่ 2 ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองคลาส (binary classes) คือ คลาส 0 (ไม่กระท าผิด
ซ้ า) และ คลาส 1 (กระท าผิดซ้ า) จ านวนข้อมูลของคลาส 1 คือ 99 เรคคอร์ด ดังนั้นคลาสของข้อมูลนี้จึงไม่สมดุล 
 
ตารางท่ี 2. รายละเอียดขทางสถิติของข้อมูล 

ล าดับ สัญลักษณ ์ จ านวนที่เป็น 0 จ านวนที่เป็น 1 ล าดับ สัญลักษณ ์ จ านวนที่เป็น 0 จ านวนที่เป็น 1 

1 RC 159 99 14 CT3 205 53 
2 IQ_LEVEL L3(4), L4(191), L5(45), L6(17), L7(3) 15 CT4 258 0 
3 IRC 214 44 16 CT5 257 1 
4 R1 247 11 17 CT6 252 6 
5 R2 156 102 18 CT7 174 84 
6 R3 20 238 19 CT8 253 5 
7 R4 174 84 20 CT9 257 1 
8 R5 42 216 21 CT10 257 1 
9 R6 13 245 22 CT11 257 1 
10 R7 52 206 23 CT12 182 76 
11 R8 4 254 24 CT13 10 248 
12 CT1 253 5 25 ABCD A(1), B(7), C(13), D(237) 
13 CT2 144 114 26 HML H(21), M(122), L(115) 

 
 
3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้โปรแกรมประยุกต์ RapidMiner Studio ซึ่งหาได้จาก https://rapidminer.com/ เป็น
เครื่องมือหลัก ซอฟต์แวรดังกล่าวเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับงานด้านเหมืองข้อมูลอัน
เนื่องมาจากเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการท างาน เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์สามารถช่วยลดขั้นตอน
การเขียนโปรแกรมและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ด าเนินการวิจัยได้อย่างมาก  กลุ่มชุดเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือตัวแบบท านาย (predictive) กลุ่มเครื่องมือการจัดกลุ่มข้อมูล (segmentation) และ 
กลุ่มเครื่องมือคัดเลือกฟีเจอร์ (optimization) ส่วนชุดเครื่องมือย่อยจะกล่าวต่อไปในส่วนของผลการทดลอง 
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3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ประกอบด้วยการทดลอง 3 เรื่อง ได้แก่ การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ (models evaluation) 
การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย (clusters analysis) และ การคัดเลือกฟีเจอร์ (features selection) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.3.1 การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ  

ในการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ คือการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลมาท าการ
สร้างตัวแบบและวัดประสิทธิภาพในการท านาย ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการ n-fold cross validation ในการวัด
ประสิทธิภาพของตัวแบบโดยก าหนดให้ n = 10 และผู้วิจัยเลือกตัวแบบท านายประเภทต้นไม้ตัดสินใจ (decision 
tree) เป็นตัวแบบพ้ืนฐาน เนื่องจากตัวแบบสามารถเข้าใจได้ สอดคล้องกับการอ้างเหตุผลของมนุษย์ และท าให้
ผู้วิจัยสามารถท าความเข้าใจถึงการได้มาของค าตอบได้ 
 ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจในการทดลองนี้ประกอบด้วย decision tree, ID3, decision stump, random 
tree นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพ่ิม random forest, gradient boosted tree และ support vector machine (Tan 
et al. 2018) ไว้ส าหรับเปรียบเทียบค่าอีกด้วย โดยสองตัวแบบแรกเป็นต้นไม้ตัดสินใจแบบกลุ่ม (ensemble) 
ส่วนตัวหลังเป็นตัวจ าแนกที่นิยมใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทดลองกับอัลกอริทึม 3 ตัวส าหรับสร้างตัวแบบ 
ได้แก่ gain ratio, information gain และ gini index 
 
3.3.2 การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย 

การทดลองนี้แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มข้อมูลย่อยโดยคาดหวังว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท านายของตัว
แบบ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่า “เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะที่หลากหลาย (heterogeneous) อาจเป็นผลให้ตัวแบบ
ท านายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพต่ า จึงท าการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มข้อมูลย่อยเพ่ือลดความหลากหลายเหล่านั้น 
(homogeneous) ซึ่งอาจท าให้ประสิทธิภาพของตัวแบบท านายในแต่ละกลุ่มเพ่ิมขึ้น” เทคนิคที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลคือ k-mean clustering (Tan et al. 2018) 

k-mean clustering จะแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น k กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ก าหนดพารามิเตอร์ k 
เอง ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาค่า k ที่เหมาะสม โดยกระบวนการดังกล่าวท าโดยการทดลองแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลเป็น 1, 2, 3, …, n กลุ่ม จากนั้นพิจารณาค่าเฉลี่ยของระยะทางภายในกลุ่ม (average distance within 
clusters) ค่าท่ีเหมาะสมคือค่าที่เริ่มคงที่ หรือกล่าวได้ว่าแบ่งกลุ่มให้มากขึ้นก็ไม่ได้ลดค่าเฉลี่ยดังกล่าวลงอย่างมีนัย
เมื่อท าการแบ่งกลุ่มย่อยแล้ว ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะถูกน าไปทดสอบด้วยวิธีการเดียวกับการทดลองวัดประสิทธิภาพ
ของตัวแบบอีกครั้ง  
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3.3.3 การคัดเลือกฟีเจอร์ 

การคัดเลือกฟีเจอร์คือการตรวจสอบว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดซ้ า ในการทดลองนี้
จะใช้วิธี wrapper approach ในการตรวจสอบ กล่าวคือตัวคัดเลือก (selection algorithms) จะท าการคัดเลือก
ฟีเจอร์ตามอัลกอริทึมทีละชุดแล้วลองไปสร้างตัวแบบท านายและทดสอบประสิทธิภาพ ตัวคัดเลือกจะท าการ
ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์เพ่ือให้ค่าประสิทธิภาพในการท านายสูงที่สุด ในการทดลองนี้ใช้วิธีการคัดเลือกฟีเจอร์สามแบบ
ได้แก่ forward selection, backward elimination และ optimized selection 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

4.1 ผลการทดลองที่ 1 

รายละเอียดผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3 ผลการทดลองแยกตามตัวแบบท านายและแยกตาม
อัลกอริทึมแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามล าดับ ในภาพรวมจะเห็นว่าค่าความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 61.61% มีค่า
ความแม่นย าเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 49.07% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 28.81% จากตัวเลขทั้งสาม
ยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดของการท านายกระท าผิดซ้ า (26 ฟีเจอร์) ยังไม่สามารถใช้ในการท านายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลชุดนี้อันเนื่องจากค่าผลลัพธ์ในการจ าแนกที่น้อย โดยเฉพาะค่าความครบถ้วนของคลาส 
1 ซึ่งมีค่าต่ ามาก 

แต่เมื่อท าการพิจารณาแยกตามตัวแบบและอัลกอริทึมจะเห็นว่าตัวแบบ decision tree ให้ผลลัทธ์ในการ
ท านายในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ตัวแบบ decision tree ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ 60.61%  ค่าความ
แม่นย าเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 48.54% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 44.78% (ตารางที่ 4) ซึ่งค่าความ
ครบถ้วนของคลาส 1 นี้เป็นค่าที่ส าคัญที่สุดในการพิจารณาเพราะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการแยกคลาส 1 ออกจาก
คลาส 0 บนข้อมูลที่มีความไม่สมดุล จะเห็นได้ว่าค่าความครบถ้วนของ decision tree สูงกว่า ID3 และสูงกว่า 
decision stump และ random tree อย่างมาก อันที่จริงแล้ว decision stump และ random tree ไม่สามารถ
แยกแยะคลาส 1 ออกจากคลาส 0 ได้ เมื่อพิจรณาจากค่าความครบถ้วนที่ได้ (2.02% และ 10.10%) 

เมื่อพิจารณาแยกตามอัลกอริทึมจะเห็นว่า gini index ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ 
62.42%  ค่าความแม่นย าเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 50.07% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 27.27% (ตารางที่ 
5) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดแล้วการเลือกตัวแบบ decision tree คู่กับอัลกอริทึม gini index จะให้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดบนข้อมูลชุดนี้ดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น อย่างไรก็ตาม ที่ค่าความถูกต้อง 60.86% ค่าความแม่นย าของคลาส 
1 ที่ 48.91% และค่าความคบถ้วนของคลาส 1 ที่ 45.45% ก็ยังไม่มากพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุปัจจัยของตัวแบบนี้
สามารถใช้ท านายการกระท าผิดซ้ าได้ 
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4.2 ผลการทดลองที่ 2 

ข้อมูลทั้งหมดถูกน ามาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยด้วยวิธีการจัดกลุ่ม k-means ดังนี้แล้วการวิเคราะห์เพ่ือหา
จ านวนคสัสเตอร์ (k) ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรก ผู้วิจัยทดลองปรับค่า k และพิจารณาดู
ค่าเฉลี่ยนระยะทางภายในกลุ่ม (Avg. within centroid distance) ดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 1 

 
ตารางท่ี 3. ผลการทดลองที่ 1 (รวม) 

ล าดับ ตัวแบบท านาย Accuracy Precision 0 Precision 1 Recall 0 Recall 1 

1 Decision Tree: gain_ratio 60.49% 67.07% 48.35% 70.44% 44.44% 
2 Decision Tree: information_gain 60.48% 67.07% 48.35% 70.44% 44.44% 
3 Decision Tree: gini_index 60.86% 67.47% 48.91% 70.44% 45.45% 

4 ID3: gain_ratio 54.71% 63.29% 41.00% 62.89% 41.41% 
5 ID3: information_gain 59.71% 66.87% 47.37% 68.55% 45.45% 
6 ID3: gini_index 61.63% 66.48% 50.00% 76.10% 38.38% 

7 Decision stump: grain_ratio 61.26% 61.66% 40.00% 98.11% 2.02% 
8 Decision stump: information_gain 61.26% 61.66% 40.00% 98.11% 2.02% 
9 Decision stump: gini_index 61.26% 61.66% 40.00% 98.11% 2.02% 

10 Random tree: gain_ratio 62.03% 62.76% 52.63% 94.34% 10.10% 
11 Random tree: information_gain 62.03% 62.76% 52.63% 94.34% 10.10% 
12 Random tree: gini_index 62.03% 62.76% 52.63% 94.34% 10.10% 

13 Random Forest: gain_ratio 65.91% 67.49% 60.00% 86.16% 33.33% 
14 Random Forest: information_gain 64.00% 67.01% 54.69% 81.76% 35.35% 
15 Random Forest: gini_index 66.34% 68.95% 58.82% 82.39% 40.40% 

16 Gradient Boosted Tree 58.54% 69.70% 46.83% 57.86% 59.60% 

17 Support Vector Machine 64.77% 64.90% 52.00% 84.91% 26.26%  
Average 61.61% 65.27% 49.07% 81.72% 28.87% 

 
ตารางท่ี 4. ผลการทดลองที่ 1 (แยกตามตัวแบบ) 

ล าดับ ตัวแบบท านาย Accuracy Precision 0 Precision 1 Recall 0 Recall 1 

1 Decision Tree 60.61% 67.20% 48.54% 70.44% 44.78% 
2 ID3 58.68% 65.55% 46.12% 69.18% 41.75% 
3 Decision Stump 61.26% 61.66% 40.00% 98.11% 2.02% 
4 Random tree 62.03% 62.76% 52.63% 94.34% 10.10% 
5 Random forest 65.42% 67.82% 57.84% 83.44% 36.36% 
6 Gradient Boosted Tree 58.54% 69.70% 46.83% 57.86% 59.60% 
7 Support Vector Machine 64.77% 64.90% 52.00% 84.91% 26.26% 
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ตารางท่ี 5. ผลการทดลองที่ 1 (แยกตามอัลกอริทึม) 
ล าดับ ตัวแบบท านาย Accuracy Precision 0 Precision 1 Recall 0 Recall 1 

1 gain_ratio 60.88% 64.45% 48.40% 82.39% 26.26% 
2 information_gain 61.50% 65.07% 48.61% 82.64% 27.47% 
3 gini_index 62.42% 65.46% 50.07% 84.28% 27.27% 
4 Support Vector Machine 64.77% 64.90% 52.00% 84.91% 26.26% 

 
ตารางท่ี 6. ผลการวิเคราะห์คลัสเตอร์ 

k 
ค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่ม 

(Avg. within centroid distance) 
 

Difference 
k 

ค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่ม 
(Avg. within centroid distance) 

 
Difference 

1 5.661 
 

11 3.453 0.125 
2 4.918 0.743 12 3.364 0.090 
3 4.596 0.322 13 3.361 0.003 
4 4.366 0.230 14 3.256 0.105 
5 4.168 0.197 15 3.222 0.034 
6 3.948 0.220 16 3.146 0.077 
7 3.932 0.016 17 3.039 0.106 
8 3.781 0.151 18 3.008 0.032 
9 3.716 0.066 19 3.012 -0.004 
10 3.579 0.137 20 2.876 0.136 

 
 

 
 

ภาพที่ 1. ผลการทดลองพิจารณาค่า k 
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ในตารางที่ 6 ค่า Difference คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่มของ k-1 กับ k จาก
ภาพที่ 1 เห็นได้ว่าหลังจาก k = 3 ขั้นไปค่า Difference มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้น ดังนั้นการเลือก k = 2 จึงน่าจะ
เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่า Difference นี้ รวมถึงจ านวนข้อมูลที่มี (258 เรคคอร์ด) ผลการแบ่งกลุ่มได้ว่า 
Cluster 0: 130 เรคคอร์ด และ Cluster 1: 128 เรคคอร์ด 

กลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มถูกน าไปทดสอบค่าความถูกต้องด้วยตัวแบบ decision tree ที่ใช้อัลกอริทึม gini 
index ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 7 จากตารางจะเห็นได้ว่า Cluster 0 มีค่าความถูกต้องมากขึ้น มีค่าความ
แม่นย าและค่าความครบถ้านของคลาส 0 เพ่ิมขึ้น แต่มีค่าความแม่นย าและค่าความครบถ้านของคลาส 1 ลดลง 
ในทางตรงกันข้าม Cluster 1 มีค่าความถูกต้องลดลง มีค่าความแม่นย าและค่าความครบถ้านของคลาส 0 ลดลง 
แต่มีค่าความแม่นย าและค่าความครบถ้านของคลาส 1 เพิ่มขึ้น  

ลักษณะเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลใน Cluster 0 มีข้อมูล คลาส 0 เป็นส่วนใหญ่มีการปนกับข้อมูลคลาส 1 
บ้าง แต่ตัวแบบไม่สามารถแยกข้อมูลคลาส 1 เหล่านั้นออกมาได้เลย เมื่อพิจารณาจากค่าความแม่นย าและค่าความ
ครบถ้วนของคลาส 1 ส่วนใน Cluster 1 ข้อมูลคลาส 1 ไปจับกลุ่มกันจริงแต่มีการปนกับข้อมูลคลาส 0 ที่มีปัจจัย
เหมือนกับคลาส 1 ในสัดส่วนที่ใกล้ๆกัน ซึ่งท าให้ได้ประสิทธิภาพในการจ าแนกต่ า ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดกลุ่ม
ข้อมูลไม่สามารถเพ่ิมความสามารถในการท านายของปัจจัยการกระท าผิดซ้ านี้ได้ภายใต้ข้อมูลชุดนี้ 
 
ตารางท่ี 7. ผลการวัดค่าความถูกต้องของแต่ละคลัสเตอร์ 

ล าดับ กลุ่มข้อมูล Accuracy Precision 0 Precision 1 Recall 0 Recall 1 

1 Cluster 0 75.38% 82.57% 38.1% 87.38% 29.63% 
2 Cluster 1 49.74% 41.30% 54.88% 33.93% 62.50% 

 
4.3 ผลการทดลองที่ 3 

ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้อัลกอรึทึม forward selection แสดงในตารางที่ 8 วิธีการทดลองคือ
คัดเลือกเพ่ิมฟีเจอร์ทีละ 1 ฟีเจอร์จนกว่าอัลกอริทึมจะไม่คัดเลือกเพ่ิม การทดลองพบว่าอัลกอริทึมได้คัดเลือก
ฟีเจอร์เพียง 5 ตัวที่มีความส าคัญตามล าดับดังนี้ R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4 > CT7 และไม่มีการคัดเลือกต่อ
ภายใต้พารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้  

ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าว่าถ้านักวิเคราะห์จ าเป็นต้องเลือกเหตุปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการกระท าผิดซ้ าไป

วิเคราะห์ในเชิงลึกทีละตัวตามล าดับแล้วละก็ ปัจจัย R1 (มีประวัติต่อต้านสังคม)  CT1 (เชื่อว่าตนเองเหนือกว่า

ผู้อ่ืน)  IQ_LEVEL (ระดับเชาว์ปัญญา)  R4 (การศึกษาอาชีพ)  และ CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป) เป็นเหตุ

ปัจจัยที่ผลการทดลองนี้แนะน าส าหรับใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก 
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ตารางท่ี 8. ผลการทดลองด้วยวิธี forward selection 
No. Attribute accuracy precision 0 precis 1 recall 0 recall 1 

1 R1  63.60% 63.16% 72.73% 98.11% 8.08% 
2 R1 > CT1  63.95% 63.20% 87.50% 99.37% 7.07% 
3 R1 > CT1 > IQ_LEVEL  64.35% 63.45% 88.89% 99.37% 8.08% 
4 R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4  64.75% 64.53% 66.67% 94.97% 16.16% 
5 R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4 > CT7 67.06% 65.68% 81.82% 97.48% 18.18% 

 
ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้อัลกอรึททึม backward elimination เพ่ือท าการก าจัดฟีเจอร์ที่ไม่มี

ผลต่อการกระท าผิดซ้ าออกไปทีละ 1 ตัว ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึมได้ก าจัดฟีเจอร์เพียง 5 ตัว ตามล าดับดังนี้ 
HML > CT13 > CT7 > R7 > R1 และไม่มีการก าจัดต่อภายใต้พารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้ ค่าความถูกต้องของตัว
แบบท านายแสดงในตารางที่ 9 

ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้านักวิเคราะห์จ าเป็นต้องเลือกเหตุปัจจัยที่ไม่น่าจะมีผลต่อการกระท าผิดซ้ า

ออกไปแล้วละก็ เหตุปัจจัย HML (รหัส HML)  CT13 (ยกเหตุผลข้ออ้าง)  CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป)  

และ R7 (กิจกรรมยามว่าง) เป็นเหตุปัจจัยที่ผลการทดลองนี้แนะน าให้พิจารณา   

ส าหรับ CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป) นั้นเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ควรตัดออกเนื่องจากขัดแย้งกับผลที่ได้

จากผลการทดลองด้านบน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจมีเหตุปัจจัยบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดออกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้

ความส าคัญมากกว่า CT7 เพียงตัวเดียว อัลกอริทึมจึงเลือกที่จะน า CT7 ออกไป 

ตารางท่ี 9. ผลการทดลองด้วย backward elimination  
No. Attributes accuracy precis 0 precis 1 recall 0 recall 1 

1  HML  62.37% 68.24% 51.14% 72.96% 45.45% 
2  HML > CT13 66.66% 70.39% 58.23% 79.25% 46.46% 
3  HML > CT13 > CT7  66.98% 70.56% 58.97% 79.87% 46.46% 
4  HML > CT13 > CT7 > R7  67.48% 71.68% 58.82% 77.99% 50.51% 
5  HML > CT13 > CT7 > R7 > R1 69.40% 72.99% 61.90% 79.87% 52.53% 

 
ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอรโ์ดยใช้อัลกอรึททึม optimize selection ทั้งแบบ forward selection และ 

backward selection พบว่าอัลกอริทึมได้คัดเลือกฟีเจอร์ภายใต้พารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้ ดังแสดงในภาพที่ 2 
เนื่องจากอัลกอรึทึมทั้งสองนี้ท างานบนพารามิเตอร์ที่มีการสุ่มเลือก ผลที่ได้ระหว่างสองอัลกอรึทึมจึงมีโอกาสที่จะ
ต่างกัน จากตารางจะเห็นว่ากลุ่มฟีเจอร์ที่ได้จาก forward optimization ให้ค่าความครบถ้วนของ คลาส 0 สูง 
ในขณะที่กลุ่มฟีเจอร์ที่ได้จาก backward optimization ให้ค่าค่าความครบถ้วนของคลาส 1 สูงกว่าการทดลองที่
ผ่านมามาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแบบท านายเดี่ยว (single model) 
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ตารางท่ี 10. ผลการทดลองด้วย optimization 
No. algorithm accuracy Precision 0 precision 1 recall 0 recall 1 

1  Forward optimization  69.35% 70.62% 65.62% 86.16% 42.42% 
2  Backward optimization 70.98% 74.71% 63.64% 79.87% 56.57% 

 
 

attributes forward selection backward elimination Forward optimization backward optimization 

IQ_LEVEL 1 1 1 0 

IRC 0 1 1 1 

R1 1 0 1 0 

R2 0 1 0 0 

R3 0 1 1 1 

R4 1 1 1 1 

R5 0 1 0 0 

R6 0 1 0 0 

R7 0 0 1 0 

R8 0 1 1 1 

CT1 1 1 1 0 

CT2 0 1 0 1 

CT3 0 1 1 1 

CT4 0 1 1 0 

CT5 0 1 1 1 

CT6 0 1 1 0 

CT7 1 0 1 0 

CT8 0 1 0 0 

CT9 0 1 1 1 

CT10 0 1 1 1 

CT11 0 1 1 1 

CT12 0 1 0 1 

CT13 0 0 1 0 

ABCD 0 1 0 0 

HML 0 0 0 0 

1 = used, 0 = unused 
 

ภาพที่ 2. ฟีเจอร์ที่แต่ละอัลกอริทึมได้คัดเลือกมา 
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ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มฟีเจอร์ที่ได้จาก forward optimization จะชี้น าไปสู่
การไม่กระท าผิดซ้ า และ กลุ่มฟีเจอร์ที่ได้จาก backward optimization จะชี้น าไปสู่การกระท าผิดซ้ า ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยที่จะศึกษาในเชิงลึกเรื่องเหตุปัจจัยการกระท าผิดซ้ า ผลการทดลองนี้แนะน าว่าควร
ศึกษากลุ่มฟีเจอรน์ี้ร่วมกันเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันซ่อนอยู่  

ผลการทดลองทั้งสามอ้างอิงอยู่บนชุดข้อมูลนี้เท่านั้น ถ้าจ านวนและคุณภาพของข้อมูลนี้เปลี่ยนไปผลการ
ทดลองย่อมเปลี่ยนตาม ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงนักวิเคราะห์ควรเก็บข้อมูล
ต่อไป และน าข้อมูลที่เก็บได้นั้นมาทดลองด้วยวิธีการเช่นนี้อยู่เป็นระยะ เพ่ือประเมินคุณภาพของตัวแบบท านาย
ทางเชิงจิตวิทยาว่าตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 โดยสรุป เอกสารฉบับนี้น าเสนอผลการทวนสอบเหตุปัจจัยเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชนไทยด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการทวนสอบได้จากการติดตามเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเวลา 1 ปี การทดลองทั้งสามมี
ประเด็นขอ้สังเกตดังนี ้

 ตัวแบบท านายที่นักวิเคราะห์สามารถแปลความหมายได้ (interpretable model) เช่น decision tree 
(หรือ rule-based model) เป็นสิ่งจ าเป็นในการวิจัยเรื่องการกระท าผิดซ้ า 

 ตัวแบบท านาย decision Tree ร่วมกับอัลกอริทึม gini index ให้ผลการท านายได้ดีที่สุดเมื่อพิจารณา
โดยรวม 

 การแบ่งกลุ่มย่อยด้วย k-mean clustering เป็น 2 กลุ่ม ยังไม่สามารถแยกคลาส 1 (กระท าผิดซ้ า) ออก
จากคลาส 0 (ไม่กระท าผิดซ้ า) ได้  

 การคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย forward selection ท าให้เราทราบว่าฟีเจอร์ตัวใดที่นักวิเคราะห์ควรให้
ความส าคัญก่อน (เลือกทีละตัวตามล าดับ) 

 การคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย backward elimination ท าให้เราทราบว่าฟีเจอร์ตัวใดที่นักวิเคราะห์ควรให้
ความส าคัญน้อย (ก าจัดทีละตัวตามล าดับ) 

 การคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย optimized selection ท าให้เราทราบว่าฟีเจอร์กลุ่มใดที่นักวิเคราะห์ควรให้
ความส าคัญร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
การเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ เป็นผลจากกระแสอินเทอร์เน็ต/

ออนไลน์  พลัง ICT/Digital  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อ วิถีชีวิต การด าเนินธุรกิจ และแนวนโยบาย
ของรัฐ ทุกภาคส่วนจึงมีความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของประเทศและสอดคล้อง
กับแนวทางสากล การวิจัยในรูปแบบ Empirical Research ครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐไทย” พร้อมด้วย Literature Review ในการสังเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐเป้าหมายของการส ารวจ มีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในระดับที่มีนัยส าคัญ ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ Business 
Process Transformation, Business Operation Transformation, Digital Culture Transformation และService 
Delivery Transformation โดยมีผลคะแนนจากการส ารวจถึงการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายเหล่านี้ ในบรรดา 
15 ปัจจัยรอง และ 31 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการ Transformation ทั้ง 4 ด้านเป็นเครื่องบ่งชี้นัยดังกล่าว ซึ่งสามารถละ
ท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย Digital Transformation และสามารถเป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดีในการด าเนินการที่จะน าไป
ต่อยอดและขยายผลในวงกว้างทั่วทั้งภาครัฐ ต่อไป 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

 
Abstract 

Preparation for Digital Transformation in public sector evolves from global trends regarding 
Internet and ICT/Digital forces which affect lifestyle, Business and government policy. Every sector has 
to follow suit of Digital Transformation essentially for meeting the set goal toward Development of 
Digital Economy and Society of the country as well as be inline with global direction. This empirical 
research is based on relevant literature review together with a managed survey highlighted “Digital 
Government Transformation in Public Sector of Thailand”. Results of the research reveal some 
significant findings on “Preparation for Digital Transformation” among Thai agencies under survey in 4 
defined areas of Digital Transformation including: Business Process Transformation, Business Operation 
Transformation, Digital Culture Transformation and Service Delivery Transformation. The targeted 
agencies literally have been capacitated to accomplish their goals while at the same time they can be 
leaders and good practice playgrounds for other public agencies to leverage the whole public sector 
stance in Digital Transformation. 
Keywords: Digital Transformation 
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บทน า 
กระแสความนิยมบนโลกอินเทอร์เน็ต /ออนไลน์และพลัง ICT/Digital  จะส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในระยะข้างหน้า ซึ่งจะผลกระทบส าคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการ
ด าเนินการทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของรัฐต่อประชาชน (Gartner, 2011) ทุกภาคส่วนจึงมี
ความตื่นตัวในการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการก้าวสู่
ยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation จึงเป็นก้าวส าคัญขององค์กรภาครัฐเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในรูปแบบ Empirical Research ในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Literature Review) และใช้แบบส ารวจภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงาน
ภาครัฐไทย” (Digital Government Transformation in Public Sector of Thailand)” เป็นขัอมูลหลักท าการ
สังเคราะห๋ในการบ่งชี้ถึงเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะสู่เป้าหมาย Digital Transformation  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่มา: กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยล่าสุด (จนถึงปี ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลักพร้อม

กรอบรายละเอียด 

ดังนี้  
รูปที่ 2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยล่าสุด 
ที่มา: ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ให้ความ
เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2561) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (2) 
มอบหมายให้กระทรวง ICT ในขณะนั้น (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์/รายวาระร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (3) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ น า
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้น ตามข้อ 
(1) และ (2) ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน (4) ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท า
แผนแม่บท ICT เดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้หน่วยงานจัดท าแผนแม่ ICT 
(5) มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้าง  การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Components) เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนความส าเร็จในการพัฒนาด้าน ICT/Digital ตามกรอบวงจรการด าเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital 
Transformation Cycle) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นปัจจัยและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) สิ่งที่ต้องด าเนินการ (What) ประกอบด้วย การพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบและรูปแบบดิจิทัลที่จับ
ต้องได้ในการด าเนินภารกิจ (Business Model) การด าเนินงาน (Operations) และความเขื่อมั่น 
(Trust) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาแต่
ละด้านดังกล่าว 
 รูปแบบการด าเนินภารกิจ (Business Model)  

World Economic Forum: WEF ได้ชี้ว่า รูปแบบการด าเนินภารกิจในยุคดิจิทัลอยู่ภายใต้
แนวคิดที่มีความคล่องตัวปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือกับลูกค้าหาช่องทางดิจิทัลที่
คล่องตัว  

 การด าเนินงาน (Operations)  
การด าเนินงานที่มีความคล่องตัวและมีความคุ้มค่า ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัลที่เกิดปรโยชน์ มี
การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินภารกิจขององค์กร 

 ความเชื่อมั่น (Trust) 
ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า มีระบบ 
Analytics ที่น าไปสู่ User Experience ที่พร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร 

 
รูปที่ 3  วงจรการด าเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Cycle) 

ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2) หนทางที่จะบรรลุผลส าเร็จในการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยแนวคิด วิธีการ และทิศทางเพ่ือมุ่งสู่ดิจิทัล 
(How) มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 การผูกพันมีส่วนร่วม (Engagement) 

กระบวนการดิจิทัลเป็นสิ่งที่ต้องการความผู กพันมีส่วนร่วม (Engagement) ทั่วถึงในทุก
องคาพยพขององค์กร ทั้งจากระดับจากบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-
up) 

 ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) 
การดูแลใส่ ใจ (Nurture) ในความโปร่งใสและเปิด เผย (Open) เป็นผลพวงที่ ส าคัญ ใน
กระบวนงานดิจิทัล ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ สร้างสรรค์กระบวนงานที่เรียบง่าย เปิดเผย
ข้อมูลต่อประชาชน 

 วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Vision) 
ภาวะผู้น าที่ชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงตามพลวัต
ดิจิทัลที่เกิดข้ึนรวดเร็ว มีความเท่าทันทางดิจิทัลเพื่อเป็นผู้น าทางความคิดทางดิจิทัลให้กับองค์กร 

การด าเนินงาน Digital Transformation ตามกรอบแผนและยุทธศาสตร์ของประเทศ ของรัฐบาล และ
ตามกรอบวงจรการด าเนินการ เพ่ือให้มคีวามพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ สรุปปัจจัย 
4 ด้าน ดังนี้ 

1) ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  (Business Process 
Transformation) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และสอดคล้องกับกรอบวงจรการด าเนินการ  Digital 
Transformation ในส่วนของรูปแบบการด าเนินภารกิจ (Business Model) ในยุคดิจิทัล  

2) การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยี  (Business Operation 
Transformation) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัย ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และ
สอดคล้องกับกรอบวงจรการด าเนินการ Digital Transformation ในส่วนของการด าเนินงาน 
(Operations) ในยุคดิจิทัล 

3) การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล (Digital Culture Transformation) 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และสอดคล้องกับกรอบวงจรการด าเนินการ  Digital 
Transformation ในส่วนของความผูกพันมีส่วนร่วม (Engagement) 

4) ก ารป รั บ เป ลี่ ย น บ ริ ก า รดิ จิ ทั ล ต าม ป ระสบ ก ารณ์ ข อ งผู้ ใช้ ง าน  (Service Delivery 
Transformation)  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และสอดคล้องกับกรอบวงจรการด าเนินการ  Digital 
Transformation ในส่วนของความเชื่อม่ันที่มีต่อองค์กร  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ Empirical Research โดยการศึกษาทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Literature Review) และใช้แบบส ารวจ “ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงาน
ภาครัฐไทย” (Digital Government Transformation in Public Sector of Thailand)” เป็นขัอมูลหลักในการ
สังเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะสู่เป้าหมาย Digital Transformation 

2. การส ารวจในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายการส ารวจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทน าใน
ด้าน ICT/Digital ของประเทศจ านวน 4 หน่ายงาน ได้แก่ กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ เจ้าหน้าที่ที่มี
บทบาทร่วมในวงจรการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน อาทิ การวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ระบบ
บริหารและบริการดิจิทัลของหน่วยงาน 

3. ค าถามที่ใช้ในการส ารวจประกอบด้วยปัจจัยและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน Digital Transformation โดย
สังเคราะห์ได้จากแผนและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในระดับรัฐบาลและประเทศ และตามกรอบวงจรการด าเนินการเพ่ือให้
มีความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ โครงสร้างค าถามจึงประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 
กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มปัจจัยหลักมีองค์ประกอบปัจจัยรองต่าง ๆ รวม 15 ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยรองมีการระบุตัวชี้วัด 
จ านวนทั้ งสิ้น 31 ตัวชี้วัด ในระดับการด าเนินงานที่สะท้อนให้ เห็นความพร้อมในการขับเคลื่อน Digital 
Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ  
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ผลการวิจัย 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาท

ร่วมในวงจรการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน อาทิ การวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ระบบ
บริหารและบริการดิจิทัลของ 4 หน่วยงาน ๆ ละ 7 คน (จากที่ขอความร่วมมือหน่วยงานละ 10 คน) สังกัด
กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ Digital Government Transformation (ระดับน้อย
ไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมรายบุคคลเท่ากับ 99 คะแนนจากคะแนนเต็ม 155 
คะแนน หรือราวร้อยละ 64 แสดงให้เห็นนัยของระดับการด าเนินการตามตัวชี้วัด ของหน่วยงานภาครัฐที่
มีศักยภาพในการขับเคลื่อน Digital Transformation โดยมีผู้ ให้คะแนนรวมรายบุคคลตั้งแต่ 100 
คะแนนขึ้นไปมีจ านวน 15 ราย (โดยให้คะแนน 101, 104 (2 ราย), 107 (2 ราย), 109, 110, 111 (2 
ราย), 115, 117, 121, 124, 129, 134) คะแนนระหว่าง 80-99 คะแนนมีจ านวน 9 ราย (โดยให้คะแนน 
84, 87, 90, 91 (2 ราย), 92, 95, 97, 98) และคะแนนต่ ากว่า 80 คะแนนมีจ านวน 4 ราย (โดยให้
คะแนน 73, 64, 63, 31) 

3) ปัจจัยหลัก “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการ” มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมสูงสุด 
ชี้ให้เห็นความพร้อมในการด าเนินการ Business Process Transformation (ร้อยละ 61) ของหน่วยงาน
ภาครัฐเป้าหมายของการส ารวจ ล าดับถัดไปคือ ความพร้อมในการด าเนินการ “การขยาย (Amplify) 
ประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยี”  หรือ Business Operation Transformation (ร้อยละ 60) 
ล าดับที่สามคือ ความพร้อมในการด าเนินการ “การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล” หรือ Digital 
Culture Transformation (ร้อยละ 59) ล าดับสุดท้ ายคือ ความพร้อมในการด าเนินการ “การ
ปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” หรือ Service Delivery Transformation (ร้อย
ละ 57) 

4) ปัจจัยรองที่มีความพร้อมโดดเด่นของการด าเนินการ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน (ระดับน้อยไปมาก 
1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยตามล าดับดังนี้ คือ (1) ร้อยละ 72 ส าหรับปัจจัยรอง “การก ากับดูแลความเสี่ยงและ
การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Risk Management and Compliance)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business 
Operation Transformation (2) ร้อยละ 64 ส าหรับปัจจัยรอง “การบริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้
หลั กการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี  (Good Governance)” ในกลุ่ ม ปั จจั ยหลั ก  Business Process 
Transformation (3) ร้อยละ 63 ส าหรับปัจจัยรอง “ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and 
Sharing)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Digital Culture Transformation (4) ร้อยละ 62 ส าหรับปัจจัยรอง 
“เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนองด้วยการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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และระบบงานต่าง ๆ” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation Transformation (5) ร้อยละ 61 
ส าหรับปัจจัยรอง “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมมือและประสานการท างานกันในรูปแบบระบบ Eco กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service 
Delivery Transformation และ (6) ร้อยละ 60 ส าหรับปัจจัยรอง “ความเร็วและความคล่องตัว ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมากของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัล
ขององค์กร (Speed and Agility)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation Transformation 

5) ในระดับตัวชี้วัด ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับ 1-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 59 เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการที่เข้มข้น
กว่า (ระดับ 3-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 74 แสดงให้เห็นนัยความเข้มข้น
ของระดับการด าเนินการตามตัวชี้วัด ของหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อน 
Digital Transformation อยู่ในระดับคะแนนปานกลางจนถึงระดับสูง 

ปัจจัยหลัก 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก 
“การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ การให้ความส าคัญกับ
ข้อมูล (Data Driven) ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and Sharing) การเรียนรู้และ
ท างานร่วมกัน (Learning and Collaborating) และความรวดเร็วและคล่องตัว (Speed and Agility) มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 59 แสดงให้เห็นนัยของระดับการด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Digital 
Culture Transformation 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก 
“การปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ ผู้ใช้งาน
คือศูนย์กลางของบริการดิจิทัล (User Centric) บริการดิจิทัลง่ายขึ้น (Simplification) การวิเคราะห์หา
โอกาสในการลดความซับซ้อนและปรับปรุงกระบวนการหลัก (Analytics Tools) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ร่วมมือและประสานการท างานกันในรูปแบบระบบ Eco กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 57 แสดงให้เห็นนัยของระดับการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการ” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ ความเร็ว
และความคล่องตัว ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมาก
ของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร (Speed and Agility) เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการ
ตอบสนองด้วยการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ การปรับรูปแบบการ

381



 
 

 

ท างาน รวมไปถึงการมีวิธีการท างานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยการน าเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่มาใช้ (Speed and Agility for Software System Development) และการบริหารจัดการ
ด้านดิจิทัลภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 
61 แสดงให้เห็นนัยของระดับการด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Process Transformation 

4) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก 
“การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยี” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ 
เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น  ด้วยการท าให้
กิจกรรมที่มีการด าเนินการซ้ า ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ (Automated) กระบวนงานถูกขยายเพ่ิมคุณค่า 
(Augment) ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และช่วยให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์ การก ากบัดูแลความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Risk Management and Compliance) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อย
ละ  60 แสดงให้ เห็ นนั ยของระดั บ การด า เนิ น การตามตั วชี้ วั ด ในกลุ่ ม  Business Operation 
Transformation 

ปัจจัยรอง 

1) ปัจจัยรองที่มีความพร้อมสูงสุดคือ “การก ากับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Risk 
Management and Compliance)” ภายใต้ปัจจัยหลัก “การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการท างาน
ด้วยเทคโนโลยี” โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) สูงสุด
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 72 ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน และ (2) 
มีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งชี้ ให้เห็นนัยของการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Operation Transformation 

2) ปัจจัยรองที่มีความพร้อมโดดเด่นรองลงมา คือ “การบริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance)” โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อย
ไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 64 ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการก าหนดแนวทาง/นโยบายเพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อการท างานแบบดิจิทัล และ (2) มีการก าหนด Enterprise Architecture (EA) ในการ
พัฒนาระบบดิจิทัล  แสดงให้ เห็นนัยของการด าเนินการตามตัวชี้ วัดในกลุ่ม Business Process 
Transformation 

3) ปัจจัยรองที่มีคะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับและมากกว่า
ร้อยละ 60 ได้แก่ 1) ร้อยละ 63 ส าหรับปัจจัยรอง “ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and 
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Sharing)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) การแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing) และ (2) มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ในระบบงาน/บริการหลัก แสดงให้เห็นนัยของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Digital Culture Transformation 2) ร้อยละ 62 ส าหรับปัจจัยรอง “เครื่องมือ 
(Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนองด้วยการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงาน
ต่าง ๆ” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีงบประมาณในการจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือ (Tools) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ และ (2) มี
งบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นนัยของ
การด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Operation Transformation 3) ร้อยละ 61 ส าหรับปัจจัย
รอง “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมมือและประสานการท างานกันในรูปแบบระบบ  Eco กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการ
พัฒนาตามแนว Ecosystem ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทและ Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน และ (2) มี
การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน แสดงให้เห็นนัยของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation 4) ร้อยละ 60 ส าหรับปัจจัยรอง “ความเร็วและ
ความคล่องตัว ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมากของ
ผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร (Speed and Agility)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ (2) มีคณะกรรมการ IT/Digital ที่มีความคล่องตัวและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง แสดงให้ เห็นนัยของการด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Operation 
Transformation 5) ร้อยละ 60 ส าหรับปัจจัยรอง “การเรียนรู้และท างานร่วมกัน (Learning and 
Collaborating)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) การท างานแบบร่วมกัน การท าเอกสารร่วมกัน การประชุม
ออนไลน์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Collaborating) ในระบบงาน/บริการหลัก และ (2) ขีดความสามารถที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) แสดงให้เห็นนัยของการด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Digital 
Culture Transformation แ ล ะ  6) ร้ อ ย ล ะ  60 ส า ห รั บ ปั จ จั ย ร อ ง  “บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล ง่ า ย ขึ้ น 
(Simplification)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีรูปแบบ User Interface ที่เรียบง่ายอยู่ในกระแสนิยม 
(In-trend) (2) มีช่องทางและเครื่องมือในการใช้บริการดิจิทัลที่หลากหลาย  แสดงให้เห็นนัยของการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation 

4) ปัจจัยรองที่มีคะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยราวร้อยละ 51-59 
ประกอบด้วย 1) ราวร้อยละ 59 ส าหรับปัจจัยรอง “การปรับรูปแบบการท างาน รวมไปถึงการมีวิธีการ
ท างานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยการน าเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้ (Speed and Agility 
for Software System Development)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบงาน (Application) แบบ Agile (2) มีการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงาน (Application) 
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แบบ Agile ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Process Transformation 2) ราวร้อยละ 58 ส าหรับปัจจัยรอง 
“ความรวดเร็วและคล่องตัว (Speed and Agility)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed) (2) มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการ
ของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility) ได้อย่างรวดเร็ว/คล่องตัว ในกลุ่มปัจจัยหลัก Digital Culture 
Transformation 3) ราวร้อยละ 58 ส าหรับปัจจัยรอง “ผู้ใช้งานคือศูนย์กลางของบริการดิจิทัล (User 
Centric)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า/ผู้ใช้งานที่น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ (2) มีการส ารวจความพึงพอใจและน ามาใช้ในการปรับปรุง
ระบบงานดิจิทัล ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service Delivery Transformation 4) ราวร้อยละ 57 ส าหรับปัจจัย
รอง “เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น ด้วยการ
ท าให้กิจกรรมที่มีการด าเนินการซ้ า ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ (Automated)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มี
ระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP (2) มีการฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีทักษะดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่อง ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation Transformation 5) ราวร้อยละ 57 ส าหรับปัจจัยรอง 
“การให้ความส าคัญกับข้อมูล (Data Driven)” ในตัวชี้วัดสามข้อ ได้แก่ (1) มีการบูรณาการข้อมูล (Data 
Integration) ในระบบงาน/บริการหลัก (2) มีข้อมูลภายใต้ระบบงานหลักเพ่ือลดความซ้ าซ้อน (Single 
Source of Truth) (3) มีการด าเนินการให้มีการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ที่เหมาะสมเพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน ในกลุ่มปัจจัยหลัก Digital 
Culture Transformation 6) ราวร้อยละ 51 ส าหรับปัจจัยรอง “กระบวนงานถูกขยายเพ่ิมคุณค่า 
(Augment) ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และช่วยให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ 
(1) มีการส่งเสริมการน านวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกระแสหลัก ได้แก่ Cloud, Mobile, 
Social และ Analytics มาประยุกต์ใช้ในกระบวนงานและบริการหลัก  (2) มีการน าปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) มาช่ วย ในการปฏิ บั ติ งาน ในกลุ่ มปั จจั ยหลัก  Business Operation 
Transformation  

5) ปัจจัยรองที่มีคะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่ าสุด ร้อยละ 48 
ได้แก่ ปัจจัยรอง “การวิเคราะห์หาโอกาสในการลดความซับซ้อน และปรับปรุงกระบวนการหลัก 
(Analytics Tools)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพ่ือปรับปรุง
บริการดิจิทัล (2) มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นนัย
ของการด าเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation  
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ตัวช้ีวัด 

1) ในบรรดา 31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีคะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) รวมสูงสุด 2 อันดับ
แรก คือ 109 และ 106 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 และ 71 ตามล าดับ ได้แก่ “มีรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงปลอดภัย” และ “มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน” 
โดยภายใต้ปัจจัยรอง “การก ากับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Risk Management and 
Compliance)” อยู่ในปัจจัยหลัก “การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยี” ซึ่ง
ชี้ให้เห็นนัยของความพร้อมในด้าน Business Operation Transformation ของหน่วยงานรัฐเป้าหมายที่
มีบทบาทน าในด้าน ICT/Digital ของประเทศ อันดับ 3 คือ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68 มีจ านวน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด “มีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน” และ “มี
การก าหนดแนวทาง/นโยบายเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการท างานแบบดิจิทัล” ภายใต้ปัจจัยรอง “การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมมือและประสานการท างานกันในรูปแบบระบบ  Eco กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem)” และ “การบริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” ที่ชี้ให้เห็นนัยของการด าเนินการในปัจจัยหลัก 
“Service Delivery Transformation” และ “Business Process Transformation” ตามล าดับ 

2) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนระดับการด าเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 55 มีจ านวน 6 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation  Transformation จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ “มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยในการปฏิบัติงาน” (ร้อยละ 43) 
และ “มีระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP” (ร้อยละ 53), ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service 
Delivery Transformation จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ “มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพ่ือ
ปรับปรุงบริการดิจิทัล” (ร้อยละ 45) “มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อผู้บริหารอย่าง
สม่ าเสมอ” (ร้อยละ 51) และ “มีการพัฒนาตามแนว Ecosystem ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทและ 
Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน” (ร้อยละ 53), ในกลุ่มปัจจัยหลัก Digital Culture Transformation 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ “มีการด าเนินการให้มีการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน” (ร้อยละ 52)  

3) ตัวชี้วัดที่ มีคะแนนระดับการด าเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนน (ไม่รวม 1-2 คะแนน) มีจ านวนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยทั้งสิ้นร้อยละ 74 ของจ านวนค าตอบทั้งหมด โดยตัวชี้วัดที่มีระดับการด าเนินการเข้มข้น 3-5 
คะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
และความมั่นคงปลอดภัย (ร้อยละ 97) มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน (ร้อยละ 92) มีการ
ก าหนดแนวทาง/นโยบายเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการท างานแบบดิจิทัล (ร้อยละ 89) มีงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 86) มีการท าบันทึกข้อตกลง 

385



 
 

 

(MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน (ร้อยละ 86) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) 
ในระบบงาน/บริการหลัก (ร้อยละ 86) มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้ใช้และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility) ได้อย่างรวดเร็ว/คล่องตัว (ร้อยละ 82) และ มีงบประมาณในการจัดหา/
ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ (Tools) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และระบบงานต่าง ๆ (ร้อยละ 82)  

4) ตัวชี้วัดที่มีระดับการด าเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79 มี 13 ตัวชี้วัด โดยคะแนนร้อย
ละ 79 มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ในระบบงาน/บริการหลัก, 
มีข้อมูลภายใต้ระบบงานหลักเพ่ือลดความซ้ าซ้อน (Single Source of Truth), มีการส ารวจความพึง
พอใจและน ามาใช้ในการปรับปรุงระบบงานดิจิทัล , มีช่องทางและเครื่องมือในการใช้บริการดิจิทัลที่
หลากหลาย, ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงาน (Application) แบบ Agile คะแนน
ร้อยละ 76 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการท างานแบบร่วมกัน การท าเอกสารร่วมกัน การประชุม
ออนไลน์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Collaborating) ในระบบงาน/บริการหลัก, มีการก าหนด Enterprise 
Architecture (EA) ในการพัฒนาระบบดิจิทัล คะแนนร้อยละ 75 มีจ านวน 2 ตัวชี้ วัด  ได้แก่ มี
คณะกรรมการ IT/Digital ที่มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง, มีการส่งเสริมการน านวัตกรรม
ใหม่  ๆ  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในกระแสหลัก ได้แก่  Cloud, Mobile, Social และ Analytics มา
ประยุกต์ใช้ ในกระบวนงานและบริการหลัก คะแนนร้อยละ  74 มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ มีขีด
ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) และ คะแนนร้อยละ 71 มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ มีรูปแบบ User Interface ที่เรียบง่ายอยู่ในกระแสนิยม (In-trend), มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง, มีการฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีทักษะดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

5) ตัวชี้วัดที่มีระดับการด าเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 69 มี 7 ตัวชี้วัด โดยคะแนนร้อย
ละ 68 มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing), มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed), มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า/ผู้ใช้งานที่น ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ , มีการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงาน 
(Application) แบบ Agile คะแนนร้อยละ 65 มีจ านวน 1 ตัวชี้ วัด  ได้แก่ มีการพัฒนาตามแนว 
Ecosystem ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทและ Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน ร้อยละ 64 มีจ านวน 1 
ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการด าเนินการให้มีการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่
เหมาะสมเพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน คะแนนร้อยละ 61 มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

6) ตัวชี้วัดที่มีระดับการด าเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีระบบ Work 
Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP (ร้อยละ 56) มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพ่ือ
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ปรับปรุงบริการดิจิทัล (ร้อยละ 47) และ มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยใน
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 39) 

สรุปและอภิปรายผล 
1) ผลจากการทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) บ่งชี้ให้เห็นว่า 

กระแส Digital Transformation เป็นนัยระดับสากลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
เป้าหมายการพัฒนา ICT/Digital ของประเทศ โดยมีปัจจัยหลักเป็นแนวทางในการด าเนินการ 4 ด้าน 
ได้ แ ก่  Digital Culture Transformation, Service Delivery Transformation, Business Process 
Transformation และ Business Operation Transformation  

2) ผลการส ารวจภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐไทย” (Digital 
Government Transformation in Public Sector of Thailand) ในครั้ งนี้  ซึ่ งมีกลุ่ ม เป้ าหมายคือ
หน่วยงานภาครัฐที่มืบทบาทน าและมีศักยภาพในการขับเคลื่อน Digital Transformation ได้ชี้ให้เห็นนัย
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กร ในรูปของระดับของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด ภายใต้ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ Digital Culture Transformation, Service Delivery 
Transformation, Business Process Transformation และ Business Operation Transformation 
พร้อมด้วยปัจจัยรองในแต่ละด้านรวมทั้งสิ้น 15  ปัจจัยรอง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นตัวชี้วัดจ านวนรวมทั้งสิ้น 
31 ตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1)  ในส่วนของปัจจัยหลัก 4 ด้าน มีผลการด าเนินการใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนระดับการ
ด าเนินการอยู่ในอัตราร้อยละ 57 – 61 มีผลต่างระหว่างขั้นต่ าและสูงเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ใน
ภาพรวมแล้วนับว่าเป็นนัยที่ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียงกัน ในขณะที่ด้าน 
Business Process Transformation ได้รับคะแนนสูงสุด ก็เป็นนัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อความต้องการ โดยการแปลงสภาพโดยการปรับรูปแบบการท างาน รวมไปถึงการมี
วิธีการท างานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การปรับความเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมากของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลของ
องค์กร พร้อมด้วยการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ โดยมีการ
บริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ความพร้อมของ
ปัจจัยหลัก 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  1) Business Process Transformation, 2) 
Business Operation Transformation, 3) Digital Culture Transformation, 4)Service 
Delivery Transformation 
สรุปนัยของปัจจัยรองข้างต้น ชี้ให้เห็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ใน
องค์กรเป้าหมายการส ารวจในเรื่องส าคัญตามล าดับ คือ  
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(1) จุดเด่นที่สุดประกอบด้วย การก ากับดูแลในแนวทาง Risk Management and Compliance 
และ Good Governance ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and Sharing)  

(2) จุดที่ควรท าการพัฒนาต่อเนื่องอย่างจริงจัง ได้แก่ รูปแบบระบบ Ecosystem เพ่ือสร้างคุณค่าให้
ผู้รับบริการ พร้อมด้วยเครื่องมือ (Tools) เพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ระบบงานต่างๆ ในการบริการดิจิทัลง่ายขึ้น (Simplification) มีการเรียนรู้และท างานร่วมกัน 
(Learning and Collaborating)  

(3) จดุที่ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างสูงคือ การปรับรูปแบบการท างาน รวมไปถึงการมีวิธีการท างาน
ที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยการน าเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้  (Speed and 
Agility for Software System Development) และยึดแนวทางผู้ ใช้งานคือศูนย์กลางของ
บริการดิจิทัล (User Centric) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น ด้วยการท าให้กิจกรรมที่มีการด าเนินการซ้ า ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ 
(Automated) และการให้ความส าคัญกับข้อมูลในทุกส่วนงาน (Data Driven)  

(4) จุดที่ต้องส่งเสริมเป็นพิเศษคือการขยายเพ่ิมคุณค่า (Augment) ให้กับกระบวนงานด้วยการใช้
เทคโนโลยีอย่าง เช่น AI: ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความสามารถของ
เทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์ รวมทั้ง การใช้ Analytics Tools 
เพ่ือการวิเคราะห์หาโอกาสในการลดความซับซ้อน และปรับปรุงกระบวนงานหลัก 

2.2) ในระดับตัวชี้วัด การเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรเป้าหมายการ
ส ารวจ มีนัยของการเตรียมพร้อมในระดับเข้มข้น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการ
ด าเนินการที่เข้มข้นที่มีค่าคะแนนระดับ 3-5 ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อ มีจ านวนรวมราวร้อยละ 74 แสดง
ให้เห็นนัยความเข้มข้นของระดับการด าเนินการตามตัวชี้วัด ในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อน Digital Transformation ในขณะที่ความเข้มข้นสูงสุดอยู่ใน
ระดับราวร้อยละ 97 ที่ตัวชี้วัด “มีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และความ
มั่นคงปลอดภัย” นัยของตัวชี้วัดในข้อนี้ สรุปได้ ดังนี้ 
(1) หน่ วยงานภาครัฐ เป้ าหมายของการส ารวจ  มีการเตรียมความพร้อมส าหรับ  Digital 

Transformation ในระดับสูงสุด ในบรรดา 8 ตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่ส าคัญ (วัดจากจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ให้คะแนน 3-5 ในตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของ
องค์กรในส่วนของความจ าเป็นพ้ืนฐานหรือวางรากฐานในการขับเคลื่อนทางดิจิทัลได้อย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มี
งบประมาณในการจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและบ ารุงรักษา ภายใต้การ
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บริหารงานด้วยระเบียบวิธี (Compliance) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) และ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility) 

(2) หน่ วยงานภาครัฐ เป้ าหมายของการส ารวจ มีการเต รียมความพร้อมส าหรับ  Digital 
Transformation ในระดับที่มีนัยส าคัญ เนื่องจากเป็นบรรดาตัวชี้วัดกลุ่มใหญ่ที่สุดจ านวน 13 
จาก 31 ตัวชี้วัด  (วัดจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนน 3-5 ในตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 
70 - 79) ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นขององค์กรในการต่อยอดไปสู่ความสมบูรณ์ยั่งยืนในการขับเคลื่อน
ทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ มีการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) และความเป็น
เอกภาพของข้อมูล (Single Source of Truth) ในระบบงาน/บริการหลัก พร้อมด้วยช่องทาง
และเครื่องมือในการใช้บริการดิจิทัลที่หลากหลายพร้อมทั้งมีรูปแบบ User Interface ที่เรียบ
ง่ายอยู่ในกระแสนิยม (In-trend) และมีการส ารวจความพึงพอใจและน ามาใช้ในการปรับปรุง
ระบบงานดิจิทัลผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานแบบ Agile มีการ
ท างานแบบร่วมกันแบบ Collaboration ภายใต้กรอบ Enterprise Architecture (EA) ในการ
พัฒนาระบบดิจิทัล พร้อมด้วยคณะกรรมการ IT/Digital ที่ทันการณ์พร้อมด้วยระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระแสหลัก มีขีดความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) และการ
ยกระดับทักษะทางดิจิทัล 

(3) หน่ วยงานภาครัฐ เป้ าหมายของการส ารวจ มีการเตรียมความพร้อม ส าหรับ  Digital 
Transformation ในระดับปานกลางในบรรดา 6 ตัวชี้วัด (วัดจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่
ให้คะแนน 3-5 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69) ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 
การพัฒนาระบบข้อมูล ด้วยการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing) การใช้
ประโยชน์จาก Big Data มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed) และ
ส่งเสริมการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงานแบบ Agile มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า/ผู้ใช้งานที่น ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ ภายใต้การพัฒนาตามแนว 
Ecosystem ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทและ Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน 

(4) หน่ วยงานภาครัฐ เป้ าหมายของการส ารวจ มี การเตรียมความพร้อมส าหรับ  Digital 
Transformation ในบรรดา 3 ตั วชี้ วัด  ซึ่ งนับ ว่า เป็ นจุดวิกฤติ  (วัดจากจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ให้คะแนน 3-5 คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 60) จึงเป็นจุดที่ต้องได้รับการสนับสนุน
เป็นพิเศษ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนทางดิจิทัล
ได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนาให้มีระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP 
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อย่างจริงจังเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพ่ือปรับปรุงบริการดิจิทัล และการน า
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยอ านวยประโยชน์ในองค์กรภาครัฐ 

2.3) ผลการส ารวจชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของการเตรียมความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ใน
หน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งละท้อนจากผลลัพธ์การด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมาย
ของการส ารวจ ซึ่งหน่วยงานระดับน าเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย Digital 
Transformation และสามารถเป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดีในการด าเนินการต่อยอดและขยายผลในวง
กว้างทั่วทั้งภาครัฐต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน Digital Transformation ที่รวมถึงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กระบวนงาน กฎ ระเบียบวิธีการ และ
โครงสร้ างการบริหารงาน  สามารถประยุกต์ ในหน่ วยงาน อ่ืน เพ่ื อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย Digital 
Transformation ภาครัฐในวงกว้าง  

2) ควรมีแผนด าเนินงาน Digital Transformation และจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยน/
ปรับปรุง/ก าหนด ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัล 1) นโยบาย (Policy) 
ทั้งนโยบายที่มีอยู่เดิมและนโยบายใหม่, 2) วิธีการด าเนินงานและวิธีปฏิบัติ (Procedure) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริหารงานและระบบบริการขององค์กร, 3)กระบวนงาน (Process) โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนงาน
ใหม่ที่ส่งเสริมระบบดิจิทัลชัดเจน 

3) ควรมีการจัดตั้ง Digital Transformation Unit (DTU) ในบทบาทของ Project Management Office 
(PMO) เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับดูแล (Steering) การด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผนด าเนินงาน Digital 
Transformation ได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยภารกิจบริหารงานและ
บริการขององค์กร ทั้งนี้ อาจอนุโลมให้คณะกรรมการ IT/Digital ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ให้ท าหน้าที่เป็น 
DTU ก็ได้ 

4) ควรมีการขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจัง โดยพบว่าความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย
ดิจิทัล (Digital Transformation) จะมาจากการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูงแบบ Top Down 
(Capgemini Consulting, 2011) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
ปรับเปลี่ยน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในระดับใดก็
ตาม รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงต้องมีการติดตามการด าเนินปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด  พร้อมด้วยการ
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สนับสนุนและให้ค าแนะน าในกรณีที่มีอุปสรรคระหว่างการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน Digital 
Transformation ผ่านกลไกหน่วยงาน DTU ที่จัดตั้งขึ้น 

5) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน สร้างความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการขับเคลื่อน
แผนการด าเนินงาน Digital Transformation สู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย แนวทาง 
สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

6) การเสริมสร้างความเข้าใจในแผนการด าเนินงาน Digital Transformation ที่รวมถึง ความตระหนักรู้ 
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน Digital Transformation อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือความร่วมมือในการ
ด าเนินการผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลอย่างรอบด้าน  

7) การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน (Partnership) ในแนวทางให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพที่มากกว่า ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ หรือเสนอปรับปรุงระเบียบ
กฎเกณฑ์หากเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

8) การทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน Digital Transformation เป็น
ประจ าตามความจ าเป็น เพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดจนปัจจัย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

The Study of Research Based Learning Management Model in  
Research in Mathematics Teaching (EMA404) for Undergraduate students 

 
สุวัทนา สงวนรัตน์1  ก าธร ไพจิตต์2 วรวุฒิ แสงนาก 3 สุพรรษา น้อยนคร4 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ และ3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา 
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
แบบทดสอบย่อย แบบประเมินผลงานวิจัย แบบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (One-
sample t-test) 

ผลการวิจัย 1) การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบย่อย มีผู้เรียนผ่านการประเมิน จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานวิจัย พบว่า 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยมีผู้เรียน จ านวน 23 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจัดการเรียน
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน โดยทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (One-sample t-
test) พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.76 
3) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และการได้ลงมือท าวิจัยท าให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยได้ดี 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to studied the effects of research base learning  

management to learning outcomes of students in the EMA404 course in research in 
mathematics teaching 2) compared between learning outcomes and standard level after 
research based learning management in EMA404 course in research in mathematics teaching 
and 3) studied the opinion of students to research based learning management model in 
research in mathematics teaching course. The population of this study is student in  EMA404 
, 40 students who register in research in mathematics teaching course (EMA404) Semester 1, 
academic year 2017. Research tools used in this study were the learning management plan of 
the course EMA404, research in teaching mathematics as a research base, Formative Tests, 
outcome evaluated in research, learning outcome evaluation and the interviews of student. 
The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
One-sample t-test. 

The results of this research were as follows 1) there were 37 students or 92.50  % of  
student passed the sub-test. Learning outcome evaluation of students found that 39 students 
or 97.50 % of student passed these evaluation. Moreover, there were 23 students or 57.50 % 
passed learning outcome evaluation at the very good levels. 2) The comparison of outcomes 
learning between after according to research based learning management and standard score 
(at 30), analyzed by One-sample t-test statistical found that the average of outcomes learning 
score at 31.76 has statistically significantly higher than standard score.    3) Students expressed 
the opinions that research based learning management model have enhanced the decision 
skills, systematic planning and also have practiced by themselves led to understanding in 
research methodology. 
  
Keywords: Research Based Learning Management, Research in Mathematics Teaching 
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บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา  กระบวนการ 

จัดการศึกษาต้องยึดหลักการที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุดและต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และให้
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และมีความรอบ
รู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ และให้สถาบันการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษาและใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนแบบอาศัยการวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2542, หน้า 12-16) 

นอกจากนี้การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน ยังถือเป็นวิธีการสอนที่สนับสนุน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยลักษณะ
การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐานเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ด าเนินการวิจัย ด้วยการน าเนื้อหาที่ได้จากการวิจัยมาใช้ควบคู่กับการสอนกระบวนการวิจัยทีละขั้นตอนอย่าง
เป็นล าดับ จนผู้เรียนเกิดทักษะในการด าเนินการท าวิจัยอย่างถูกต้อง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2555,จุฑา ธรรมชาติ, 
2552) ดังผลการศึกษาของ วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) ที่ได้ศึกษาการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยมีผู้เรียน จ านวน 10 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
37.04 ของผู้เรียนทั้งหมด 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัย
เป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน โดยทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (One-sample t-test) พบว่า คะแนน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.76 3) ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การวางแผนการท างาน
อย่างระบบ และการได้ลงมือท าวิจัยท าให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยได้ดี อย่างไรก็ตามผู้เรียนพบอุปสรรคต่อการ
เรียน คือ ระยะเวลาไม่เพียงส าหรับการท าวิจัยและความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของ ทิศนา แขมมณี (2561) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนสามารถเลือก
ประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจมาท าวิจัย รวมไปถึงการมีกิจกรรมน าเสนอผลการวิจัย การรับฟังข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ถือเป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง  
               จากความส าคัญของประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การน ากระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนการสอน จึงได้น าเอาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มา
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in 
Mathematics Teaching) ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทั่วไปทางการสอนคณิตศาสตร์ การเขียนเค้า
โครงวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และการเขียนรายงาน
การวิจัยทั้งสองแบบ โดยที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนวิชานี้เป็นการสอนแบบบรรยายเนื้อหา และพบว่า
ผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงน าเอาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการ
วิจัยเป็นฐานมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
กับเกณฑ์มาตรฐาน รวมไปถึงศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งผล
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน อีกท้ังผลการศึกษาที่ได้จะ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนในระดับอุดมศึกษาอัน
ได้แก่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงคใ์นการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน 
คณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) 

2. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา  
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น 
ฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนในรายวิชา EMA404 การ

วิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 40 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in 

Mathematics Teaching) แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 14 ครั้ง สร้างขึ้น
โดยผู้วิจัย  
           2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้ 
              2.1 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
แบบทดย่อยแบบอัตนัย จ านวน 5 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย     5 คะแนน  
ครั้งที่ 2 เรื่อง การก าหนดปัญหาการวิจัย   10 คะแนน  
ครั้งที่ 3 เรื่อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   5 คะแนน  
ครั้งที่ 4 เรื่อง การออกแบบการวิจัย   5 คะแนน  
ครั้งที ่5 เรื่อง การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  5 คะแนน 

         โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี , 2549) คือ 
คะแนนเกินร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
                 2.2 แบบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน เป็นแบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย การก าหนดหัวข้องานวิจัย การระบุตัวแปร การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยโดยเกณฑ์การประเมินผลตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 
2549) คือ คะแนนเกินร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  
                  2.3 แบบประเมินผลงานวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ เล่มรายงาน
วิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีเกณฑ์การประเมินผลจากผลงานวิจัย พิจารณา
จาก 2 ส่วน คือ เล่มรายงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้ 
                    1. เล่มรายงานวิจัย คะแนนเต็ม 80 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
                    1.1 มีหัวข้อหลักของแต่ละบท ครบถ้วนตามรูปแบบรายงานการวิจัย 5 คะแนน 
                    1.2 ความถูกต้อง ความสอดคล้องของ หัวข้อการวิจัย ค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์    
การวิจัย 10 คะแนน 
                    1.3 ความสอดคล้องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 10 คะแนน 
                    1.4 การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (การเลือกประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล) 5 คะแนน 
                    1.5 เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 10 คะแนน 
                    1.6 วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามสถิติที่ใช้ 10 คะแนน 
                    1.7 สรุปผลการวิจัย สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ถูกต้อง 20 คะแนน 
                    1.8 ความเรียบร้อยของการพิมพ์รายงาน และความถูกต้องของการเขียนอ้างอิง 10 คะแนน 
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             2. การน าเสนองานวิจัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง ให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ทักษะที่ผู้เรียน
คิดว่าพัฒนาขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนผลงานวิจัยและ
การทดสอบปลายภาค 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และใช้สถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติการทดสอบ One-sample t-test 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
    ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 75.00 และ 25.00 ตามล าดับ เรียนสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การ 
วิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์หรือเรียนรู้กระบวนการท าวิจัยด้วยตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการ
อภิปรายผลที่ได้จากการใช้วิจัยเพ่ือหาค าตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีผู้สอนออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนยังมีบทบาท ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และ ประเมินผลการเรียนรู้พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือให้ผู้สอนน าไปปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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    ตอนที่ 3 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น 
ฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) 

           3.1 ผลการเรียนรู้ที่วัดจากแบบทดสอบ พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ได้คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยมีผู้เรียนจ านวน 16 คนที่มีผล
การทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้เรียนทั้งหมด 

           3.2 ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ จ านวน 23 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด รองลงมา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
เกือบจะดีมากจ านวน 16 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 2.50 ตามล าดับ 
              ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
วิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in 
Mathematics Teaching) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากท่ี
การสอนแบบวิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยวัดจากคะแนนทดสอบปลายภาคด้วยแบบทดสอบอัตนัย 

คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบที (One-
sample t-test) 

    ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐาน 

การทดสอบ   S.D. 
One-sample t-test 

d t p - value 

เกณฑ์ทดสอบ 30 - 
1.76 .733 .470 

คะแนนผลการเรียน 31.76 12.48 

* นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
                 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนเท่ากับ 31.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 12.48 แสดงว่าคะแนนผลการเรียนของผู้เรียนในชั้นเรียนค่อนข้างกระจายสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน ด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่าง
กับเกณฑ์มาตรฐาน 
 
           ตอนที่ 5 ผลสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

 การสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานในรายวิชา การวิจัย
ทางการสอนคณิตศาสตร์ (EMA404) โดยสอบถามในประเด็น ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบใช้
วิจัยเป็นฐานได้พัฒนาทักษะที่ผู้เรียนในด้านใด ข้อดีของการเรียนโดยการท าวิจัย ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

   ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ในส่วนนี้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดคือ การตัดสินใจ การคิดวางแผนในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
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ระบบเพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จได้ทันระยะเวลาที่จ ากัด รองลงมา คือ การสืบค้นข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทักษะการเขียนรายงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการน าเสนอผลการวิจัย 

    นอกจากนี้ได้มีผู้เรียนบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า ได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็น 
ทีมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

    ข้อดีของการเรียนโดยลงมือท าวิจัย ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การลงมือท างานวิจัยท าให้เข้าใจ
วิธีการท าวิจัยและขั้นตอนการท าวิจัยได้ดีกว่าการบรรยายในห้องเรียน โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับประสบการณ์ตรงในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง 

    ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัยของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ในชั้นเรียน ท าให้ได้ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
การท าวิจัย นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มระหว่างที่ร่วมกันท าวิจัย 

    ได้รู้ค าตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ที่ต้องการทราบและน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 
เช่น การวิจัยเชิงส ารวจจะทราบความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

    นอกจากนี้ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อตัวผู้สอนว่า อาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน              
   ผู้เรียนส่วนใหญ่ เสนอว่าปัญหาของการเรียนคือ ระยะเวลาสั้นไปส าหรับการด าเนินการท าวิจัย  

เนื่องจากผู้เรียนยังไม่เคยท าวิจัยมาก่อนท าให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก และเนื้อหาค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลมักจะไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการ
สอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์หรือเรียนรู้กระบวนการท าวิจัยด้วยตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการอภิปรายผลที่ได้จาก
การใช้วิจัยเพ่ือหาค าตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนมีบทบาท ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และประเมินผลการ
เรียนรู้พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอนเกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือให้ผู้สอนน าไปปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่วัดจากการท า
แบบทดสอบย่อย ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย และการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน 
รายละเอียดดังนี้ 
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    ผลการเรียนรู้ที่วัดจากแบบทดสอบย่อย พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ได้คะแนน ร้อยละ 
50 ขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยมีผู้เรียนจ านวน 16 คนที่มีผลการ
ทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้เรียนทั้งหมด 

    ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ จ านวน 23 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด รองลงมา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกือบ 
จะดีมาก จ านวน 16 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 2.50 ตามล าดับ 
              การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้วิจัยวัดผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบ
ปลายภาคด้วยแบบอัตนัย คะแนนเต็ม 60 คะแนน พบว่า คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนเท่ากับ 31.76 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 12.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน คือ ผ่านเกณฑ์ที่ 30 คะแนน ด้วย
สถิติทดสอบที (One-sample t-test) พบว่า คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเด็น คือ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยด้วยการลงมือท าวิจัยทุกขั้นตอนด้วยตนเอง โดยผู้สอนน าเอาสื่อการสอนและเทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช้ อาทิ กรณีศึกษาทางการสอนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างงานวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางการสอนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วร่วมกันอภิปราย การท ากิจกรรม
กลุ่มในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑา ธรรมชาติ (2552) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบใช้วิจัยเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้อ่ืนๆ หลายประเภท โดยการจัดการเรียน
การสอนเหล่านี้มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีพ้ืนฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism การเรียนการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry teaching method) 
และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based learning) (อมรวิชช์ นาคทรรพ, 2545) ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งใน
รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching)  ผู้สอนให้
ผู้เรียนด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in 
Mathematics Teaching)  ผู้วิจัยสร้างขึ้นถือเป็นเพียง 1 ใน 4 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
วิจัยเป็นฐาน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) และทิศนา แขมมณี (2561) และเป็นกระบวนการสอนแบบใช้วิจัยเป็น
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ฐานในระดับที่ 5 ของสมหวัง พิธิยานุวัฒ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2545) ได้เสนอไว้ กล่าวคือ เป็นรูปแบบการ
สอนที่ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน เน้นกระบวนการวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยผู้สอนจะมี
บทบาทให้ค าแนะน าให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อมุ่งหาความรู้ใหม่ 

 2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา 
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) ผลการศึกษา พบว่า 
เมื่อน าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนมายิ่งขึ้น ทั้งที่เกิดจากการปรึกษาในชั้นเรียนและการปรึกษาผ่าน Social Media เช่น Line Facebook  
สอดคล้องกับงานวิจัยดวงทิพย์ กรีมนตรี (2551) วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) และ Mark Mossuto (2008) 
พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ เนื้อหาวิชาเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดท าชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด โดย
ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้างานวิจัยเพ่ิมเติม ท าให้เกิดการเรียนรู้จากงานวิจัย และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 

แต่อย่างไรเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่วัดได้จากแบบทดสอบปลายภาคไปเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
แผนการจัดการเรียนการสอบแบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ 
(Research in Mathematics Teaching)  ยังไม่สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับรายวิชาการวิจัย
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งในสาขาคณิตศาสตร์ ยังมีรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยอีก ดังนั้นในรายวิชาอ่ืนๆ 
จึงสามารถน าเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
แตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พิจารณาตามวิธีการวัดผลการเรียนรู้ พบว่า การ
ประเมินจากผลงานวิจัยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก สูงกว่าการประเมินจากแบบทดสอบ 
ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิธีการวัดและประเมินส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
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บทคัดย่อ 
 

       เนื่องจากปัญหาผลผลิตข้าวและการควบคุมดูแลไร่นาอย่างไม่ทั่วถึงท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย
โดยตรงกับเกษตรกรรมในปัจจุบันท าให้เราต้องแก้ไขนี้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาและออกแบบการน า
เทคโนโลยี IOT หรือ Internet Of Things เข้ามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยน าเทคโนโลยี
เซนเซอร์ไปเก็บพารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมดูแลไร่นา ท าให้สามารถเฝ้ามองและควบคุมระบบได้อย่าง
อัตโนมัติพร้อมกันและแสดงผลผ่ าน Web Application จากผลส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นจะพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ค าส าคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน, แจ้งเตือน, เทคโนโลยี, เรียลไทม,์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ไร่นา, เกษตรกร 
 

Abstract 
Abstract 

Due to the problem of rice production and the extensive control of the farm, causing 
direct damage to agriculture in the present, we have to fix this. Therefore, the students have 
studied and designed the implementation of IOT or Internet Of Things technology in 
combination with agricultural technology. By applying sensor technology to store various 
parameters To control the farm Enabling automatic monitoring and control of the system at 
the same time and displaying results via the Web Application. From the survey of 
satisfaction in using the application, it is found that it is in good condition. 
 
Keywords :  Web Application, Notification,  Technology, Real Time, Internet of things, Farm, 
farmer 
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บทน า 
ธุรกิจอุตสากรรมด้านการเกษตร นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรที่เป็ 

นปัจจัย 4 กล่าวคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการด ารงชีวิต 
ของประชากรของโลกอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างเช่น ประเทศในแถบเอเชียหลาย
ประเทศมีรายได้หลักมาจากการส่งสินค้าการเกษตรออกจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย พืช
ที่ส่งเป็นสินค้าออกมากที่สุดคือ พืชไร่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยาสูบ อ้อย สัปปะรด เป็นต้น 
รองลงมาเป็นพืชสวน เช่น ไม้ผลต่างๆ จ าพวกมะม่วง มังคุด ทุเรียน กล้วยหอมทอง เป็นต้น พวกไม้ดอกไม้
ประดับ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว และปาล์มประดับ ฯลฯ ในส่วนของผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่น ไข่ เนื้อไก่แช่แข็ง 
เนื้อสุกร ปลา อาหารกระป๋อง น้ านม เป็นตน 

ในโลกปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการ
ท างานแบบเดิมหากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพ่ือตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเพ่ิม
ผลงาน ให้ใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart 
phone) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Tablet)  คอมพิวเตอร์ ( Desktop Computer) ติดต่อสื่อสาร
กันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G  

ดังนั้นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming Technology) คือการน าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร เพ่ือจะน ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับ
เกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดของการท าเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ที่จะใช้
เทคโนโลยีที่มีความแม่นยาสูง เป็นเครื่องมือช่วยในการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยท าให้
เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลและ
ควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้ง ฟาร์ม พืชและสัตว์ อีกทั้งแนวคิด
ดังกล่าวของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming Technology) จะสอดคล้อง และสามารถตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 สร้างนวัตกรรมใหม่โดยการน าเทคโนโลยี Internet Of Things มาใช้ร่วมกับภาคการเกษตร โดยใช้
ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีเมื่อพบว่าระดับน้ าในไร่นาไม่เหมาะสมต่อข้าว มีการน าอุปกรณ์ตรวจจับ
ศัตรูพืชผ่านด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รับค่าความเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งมีชีวิตส่งมายังระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ของผู้ใช้ทันที และผู้ใช้งานสามารถควบคุมการปิด-เปิดน้ าได้เพ่ือควบคุมระดับน้ าในไร่นาและยังสามารถไล่
ศัตรูพืชเช่น นกได้ เพ่ือท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดีและลดความเสียหายต่อไร่นา 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ระบบไร่นาอัจฉริยะเป็นระบบที่มีหลายส่วนทั้งเว็บแอปพลิเคชันและเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆ โดยจะ
น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปแสดงผลในเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการด าเนินงานนั้นจะต้องมีการศึกษาถึงภาษา
ที่ใช้พัฒนา ทั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชันให้เหมาะสมโดยระบบไร่นาอัจฉริยะใช้ภาษาและเครื่องมือในการ
พัฒนาดังนี้ 

 1) ภาษาท่ีใช้พัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาษา C , PHP , JavaScript , HTML , CSS ใน 
การพัฒนาขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver , Arduino IDE  
 2) ฐานข้อมูล ในส่วนของการจัดการกับข้อมูลนั้นจะใช้ MySQL เก็บฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น 

ข้อมูลของไร่นา ข้อมูลค่าเซนเซอร์ ข้อมูลสายพันธุ์ข้าว ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 3) การจ าลองการท างาน โดยใช้โปรแกรม AppServ จ าลองเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เพ่ือการพัฒนา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่

ชาวสวน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต อย่างเช่นที่ฟาร์มพริกหวาน
และเมลอนใน อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ของ ลุงจง หรือ นายธนวิทย์ วงษ์ใหญ่ ที่ หันไปใช้นวัตกรรมสมาร์ท
ฟาร์ม ที่ท าให้สามารถดูแลผลผลิตผ่านแอพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน ท าให้ท าการเกษตรง่าย ไม่ต่างไปจากการ
เล่นเกมส์ปลูกผักในมือถือ ส าหรับระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรผ่านแอพลิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งงานระบบให้น้ า ควบคุมปริมาณและตั้งเวลาให้น้ าล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภูมิเพ่ือ
การตัดสินใจสั่งให้น้ าผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังดูแลโรงเรือนผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ได้ทุกเวลาตามที่
ต้องการ  
ขั้นตอนการท างานของระบบ 

ในการท างานของระบบไร่นาอัจฉริยะได้มีการแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ เครือข่ายเซ็นเซอร์

ไร้สาย(Wireless Sensor Network)  บริการบนเซิร์ฟเวอร์ (Service Server) เว็บแอพพลิ เคชั่น (Web 

Application)  ซึ่งเครือข่ายตรวจจับไร้สาย นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับ NodeMCU เพ่ือประมวลผลและส่งค่าที่ได้รับ

จาก Sensors ไปยัง Web Service โดยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายนอกได้ โดยแต่ละส่วนจะถูกแสดงไว้

ในภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 1 ภาพส่วนประกอบของอุปกรณร์ะบบไร่นาอัจฉริยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 หน้าเว็บของเว็บแอปพลิชัน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
เว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการจัดการดูแลไร่นาที่ไม่ทั่วถึงและเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผลผลิต ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ ด้วยการควบคุมการ
ปิด-เปิด การไหลของน้ าและตรวจจับหาศัตรูพืชในไร่นา และเมื่อตรวจพบว่าระดับน้ าหรือตรวจจับหาศัตรูพืช
ในไร่นา จะท าการแจ้งเตือนและแนะน าการแก้ไขปัญหาไปยังเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะให้กับ
ผู้ใช้งานระบบทันที เพ่ือช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง คือเกษตรกรที่ท าไร่นา และน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ

ระบบไร่นาอัจฉริยะด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยรวมของแอปพลิชัน   

ส าหรับเกณฑ์ทีม่ี 5 ระดับ ดังนี้ 

การวิเคราะห์และการแปลผลคะแนนการประเมิน 
ใช้มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

คะแนน    5  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนน   4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คะแนน    3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.40 - 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย   2.60 - 3.40   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.81 - 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.0 -  1.80   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไร่นาอัจฉริยะ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
ด้านการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น       

ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ
ออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสมีความสวยงาม 

4.15 0.71 มาก 

ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะมีการ
ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 

4.03 0.64 มาก 

ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะใน
ภาพรวมออกแบบมาตรงกับความต้องการใช้งานของ
ท่านระดับใด 

4.24 0.44 มากที่สุด 

ด้านข้อมูลและอุปกรณ์ระบบไร่นาอัจฉริยะ       

ท่านคิดว่าระบบไร่นาอัจฉริยะเกิดข้ึน จะมีประโยชน์
ในระดับใด 

4.24 0.44 มากที่สุด 

ท่านคิดว่าระบบควบคุมฯ จะมีประโยชน์ในระดับใด 4.30 0.47 มากที่สุด 

ท่านคิดว่ากราฟที่แสดงค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยจะ
แสดงค่าแบบตามเวลาจริง จะมีประโยชน์ระดับใด 

4.09 0.80 มาก 

ท่านคิดว่าระบบแจ้งสถิติย้อนหลัง จะมีประโยชน์
ระดับใด 

4.18 0.92 มาก 

ด้านภาพรวมของเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นา
อัจฉริยะ 

      

ท่านคิดว่าระบบสามารถลดภาระในการจัดการดูแล
ไร่นาระดับใด 

4.12 0.70 มาก 

ท่านคิดว่าระบบสามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวในระดับใด 4.15 0.57 มาก 

ท่านคิดว่าระบบจะมีประสิทธิภาพในการท างานใน
ระดับใด 

4.09 0.72 มาก 

  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเพ่ิมชนิดเซ็นเซอร์ให้หลากหลายชนิดเพ่ือการตรวจวัดค่าต่างๆ อย่าง

ครบวงจรเพื่อให้ได้ค่าท่ีน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ิมแพลตฟอร์ม พัฒนาในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS เพ่ือรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย 
 3. เนื่องจากระบบใหญ่และอาจมีส่วนที่ผิดพลาดซ่อนอยู่การจะน าไปใช้งานจริง อาจจะต้องทบทวน
ความคิดพ้ืนฐาน และออกแบบกระบวนการในการท างานใหม่ (Re-Engineering) โดยใช้คนท าหลายคนเพ่ือให้
ระบบได้มาตรฐานมากขึ้น เพ่ือการยอมรับจากผู้ใช้งานถึงความผิดพลาดที่น้อยลงในการใช้งานจริง 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอโอกาสและความท้าทายแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีความ

มุ่งมั่นผลิตอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติมีนโยบาย
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพแบบก้าวกระโดดและสามารถแข่งขันได้
ในระดับโลกและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0  ที่ผ่านมาจะเห็นว่าขนาดตลาดอาหาร
ฟังก์ชันทั้งในและต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเพ่ิมขึ้นด้วยแนวคิด
ที่ว่าป้องกันดีกว่ารักษา ซึ่งเทรนด์ตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง คือ ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล นอกเหนือจาก
ตลาดผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัย ทารกและเด็กเล็ก และผู้ป่วย ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นโอกาส
และความท้าทายแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นและยังแสดงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ สารที่ให้ประโยชน์นอกเหนือจากสารอาหารทั่วไปที่จะสามารถน ามาประยุกต์ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย (1) โพรไบไอติกส์ พรีไอไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ (2) 
เส้นใยอาหาร (3) กรดไขมันโอเมกา-3 และโอเมกา-9 (4) ไฟโตสเตอรอล (5) ไฟโตเอสโตรเจน (6) 
สารประกอบฟินอลิกส ์

 
ค าส าคัญ : อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม   โอกาสและความท้าทาย   ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ   
              ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล  ประเทศไทยยุค 4.0    
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Abstract 
 

This article aims to present the opportunities and challenges to a start-up entrepreneur 
that produces innovative functional food. The National Startup Committee has a policy to 
support new businesses that can compete on a global level while complying with the Thailand 
4.0 policy. Furthermore, functional food has growing domestic and international markets 
because, consumers are more aware of their health and tend to think that prevention is better 
than cure. Therefore, the development of functional food to meet consumer needs using 
scientific knowledge, technology, and innovation is an opportunity and challenge for a start-
up. The products are gaining in popularity in a continuously growing market because of their 
nutritional and proactive value are namely functional ingredients. The functional ingredients 
include (1) probiotics, prebiotics, and synbiotics (2) dietary fiber (3) omega fatty acid –3 , and 
omega fatty acid –9 (4) phytosterols (5) phytoestrogen and (6) phenolic compounds. 

 
Keywords : Innovative Functional Food, Opportunity and Challenge, Startup Entrepreneur 
                Millennial Era Consumer Market, Thailand 4.0 Era 
  
บทน า  

ปัจจุบันผู้บริโภคในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะผู้บริโภคยุคเจเนอเรชัน “Y” หรือยุคมิล
เลนเนียล (Millennial era) มีจ านวนมากที่สุด ประมาณ 27.4%  (แสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 1) ส าหรับใน
ไทยผู้บริโภคยุคนี้มีอยู่ประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ผู้บริโภคยุคนี้จะมีความรู้ความสามารถสูง 
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความตื่นตัวส าหรับการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างเพ่ิมขึ้นด้วย
มีแนวคิดว่า“ป้องกันไว้ดีกว่าการรักษา อาหารจึงไม่ใช่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต” ส่งผลท าให้แนวโน้มอาหารฟังก์ชันในปัจจุบันและอนาคต 
ผู้ประกอบการต้องมีทิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ประกอบกับต้องท าความเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากข้ึน ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง จึงจะสามารถครองใจผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลได้  ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์รายงาน
ว่า 31% ของผู้บริโภคในวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นชาย 
44% และหญิง 55%  สินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินและเกลือแร่  ผลิตภัณฑ์นม ชุบไก่สกัด 
เป็นต้น จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อาหารฟังก์ชันได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยกลุ่มหนึ่งเป็นจ านวน
มาก (สุรเดช เอกปัญญาสกุล, 2559) นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาตลาด
อาหารฟังก์ชันมีมูลค่ามากกว่า 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 43% จากปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 119,311 
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ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  จะเห็นว่ามีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดอาหารทั่วไป
โดยรวมของประเทศที่มีอัตราการเติบโตช่วง 3%-4% ต่อปี เท่านั้น นอกจากนี้อาหารฟังก์ชันยังมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงถึง 62% ของยอดขายทั้งหมด  รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสกัดจากธรรมชาติ (30%) และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะกลุ่ม (8%) (สถาบันอาหารแห่งชาติ , 2560) จึงเป็นโอกาสและความท้าทาย
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าผลิตอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมออกสู่ตลาดที่มีความ
ต้องการหลากหลายเพิ่มข้ึน 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรโลกในแต่ละยุค จ าแนกตามช่วงอายุเกิด 
 

ประชากรยุค ช่วงอายุเกิด ร้อยละ 

Baby boomer  ค.ศ. 1946-1964 23.4 

Generation X ค.ศ. 1965-1979 24.7 
Generation Y / Millennials ค.ศ. 1980-1990 27.4 

Generation Z ปลาย ค.ศ. 1990 – ต้น ค.ศ. 2000 17.7 

               ที่มา:  United Nation Population Division, World Bank (2016) 

ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ได้สนับสนุน
การรวมพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ คือ นักสตาร์ทอัพธุรกิจที่มีศักยภาพการ
เติบโตแบบก้าวกระโดดและมีความสามารถแข่งขันในระดับโลก (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) รวมไป
ถึงยังได้ปรับความสามารถหลักของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย (สุรเดช เอกปัญญาสกุล  และ พัชรี ตันติวิภาวิน, 
2559) ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงเป็นโอกาสและความท้าทายในการเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์นี้เป็น
นวัตกรรมอาหารประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลกเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่แสดงจุดยืนถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (มโนวิช เรืองดิษฐ, มปป.; ส านักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562)  จะเห็นได้จากเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา  มีการประเมินมูลค่าตลาดโลกส าหรับอาหาร
ฟังก์ชันไว้ที่ประมาณ 9.10 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงถึง 13.22 ล้านล้านบาท 
โดยมีตลาดใหญ่ที่สุด 3 ประเทศ ได้แก่ จีน บราซิล และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ (ส านักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562)  ส าหรับมูลค่าตลาดอาหารฟังก์ชันในประเทศไทย  สถาบันอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก จึงมีแนวโน้มว่าตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารฟังก์ชันในเอเชียรวมถึงไทยยังคงเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ในปี 2560 ที่ผ่านมามีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทยสูงถึง 6,000 ล้านบาท 
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เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพซึ่งเริ่มด าเนินธุรกิจจริง 700 ราย และเกิดการจ้างงานใหม่ 7,500 ราย ดังนั้น 
น่าจะเป็นโอกาสและความท้าทายให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่ของไทยเพ่ิมข้ึนส าหรับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันด้วยนวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (มโนวิช เรืองดิษฐ, ม.ป.ป.) 
หมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นนวัตกรรมแบบเปิดจะดีที่สุด (Bayona-Saez, Cruz-
Cazares, Garcia-Marco, & Sanchez-Garcia, 2017) นอกจากนี้ ผู้อ านวยการสถาบันอาหารแห่งชาติกล่าว
ว่าการส่งออกออกผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เป็นเทรนด์อาหารที่จะมาแรงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
จากอุตสาหกรรมเดิมที่มีการส่งออกในรูปสินค้าหลัก 8 รายการ ได้แก่ ข้าว ไก่ กุ้ง ทูน่ากระป๋อง น้ าตาลทราย 
แป้งมันส าปะหลัง สับปะรดกระป๋อง และข้าวโพดหวานปรุงแต่งไปสู่อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง คือ 
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (สถาบันอาหารแห่งชาติ, 
2561)   
 
แนวคิดและความหมายของอาหารฟังก์ชัน 

อาหารฟังก์ชันเป็นส่วนหนึ่งของประเภทอาหารเสริมสุขภาพมาจากแนวคิดของการใช้อาหารเป็นยาใน
อดีตอาหารใช้รักษาโรคขาดสารอาหารแต่ปัจจุบันอาหารฟังก์ชันเป็นอาหารสุขภาพที่อาจให้ประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากกว่าสารอาหารหลักท่ีมีอยู่ (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2553) ในส่วนของความหมายของอาหารฟังก์ชัน
มีหน่วยงานต่างๆทั่วโลกได้ให้ความหมายอาหารฟังก์ชันต่างๆมากมายทั้งที่ให้แบบเข้าใจง่ายและให้ความหมาย
แบบซับซ้อน แต่ส าหรับบทความนี้จะอ้างความหมายจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nation, FAO) ว่า “อาหารฟังก์ชัน” หมายถึง อาหารที่
บริโภคเหมือนอาหารปกติทั่วไปแต่ในองค์ประกอบอาหารนั้นประกอบด้วยสารที่มีสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
แก่ร่างกายซึ่งสารที่มีสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นเรียกว่า “สารอาหารที่ให้ประโยชน์” ที่สามารถบ ารุง
สุขภาพร่างกายหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ อาหาร
ฟังก์ชัน หมายถึง อาหารที่มีสารอาหารให้ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับเข้าไป (นอกเหนือจากสารอาหารปกติ) แล้ว
ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถท าหน้าที่ให้ผลดีต่อสุขภาพได้เต็มที่ในภาพรวม หรือท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายและจิตใจได้มากกว่าผลลัพธ์ของอาหารทั่วๆไป (Clydesdale, 1997)   
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สารให้ประโยชน์ในอาหารฟังก์ชัน 
สารให้ประโยชน์ในอาหารฟังก์ชันที่ดีต่อสุขภาพนั้นส่วนใหญ่หาได้ง่ายตามธรรมชาติทั่วไป เช่น พืชผัก

ผลไม ้สัตว์ ผลพลอยได้จากพืช ผลพลอยได้จากสัตว์ และจุลินทรีย์ ผลผลิตที่สกัดได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผงแห้ง
หรือของเหลว เช่น สารกาบาผง เพปไทด์ผง สารแอนโทไซนินส์สกัดจากข้าวมีสีในรูปผง สารสกัดจากเนื้อสัตว์
ในรูปผง/ของเหลว น้ ามันปลา น้ ามันร าข้าว เป็นต้น  Castillo, Iriondo-DeHond, and Martirosyan (2018) 
รายงานว่า ทั่วโลกแบ่งสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) โพรไบไอติกส์ (Probiotics) พรี
ไอไบโอติกส์ (Prebiotics) และซินไบโอติกส์ (Synbiotics)  (2) เส้นใยอาหาร (Dietary fibers) (3) กรดไขมัน
โอเมกา-3 และโอเมกา -9 (4) ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) (5) ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogens) (6) 
สารพอลิฟีนอลส์ (Polyphenols) หรือสารฟินอลิกส์ (Phenolics) ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โพรไบโอติกส์ พรีไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ 
(1.1) โพรไบไอติกส์ หมายถึง อาหารเสริมที่เป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตและให้ประโยชน์แก่ร่างกาย 

เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งอาจช่วยป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในร่างกายส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่เคยมีในล าไส้ในสมัยเป็นทารกซึ่งมี
มากมายหลายชนิด (Alvarez-Olmos, & Oberrhelman, 2001; Vanderhoof & Young, 2001) ได้แก่ กลุ่ม
แลกโตบาซิลไล (Lactobacilli species) กลุ่มไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria species) และสายพันธุ์อ่ืน 
(เช่น Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus thermophiles)  

(1.2) พรีไบโอติกส์ หมายถึง สารอาหารของโพรไบไบโอติกส์ซึ่งสารอาหารนี้จะไม่ถูกย่อยใน
กระเพาะอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปแต่จะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเพ่ิมจ านวนให้แก่แบคทีเรียที่มีประโยชน์ใน
ล าไส้ใหญ่เพ่ือให้ท าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ตัวอย่างสารอาหารในกลุ่มนี้ เช่น อินูลิน ฟลุกโตโอลิโก
แซคคาไรด์ โอลิโกฟลุคโตส พอลิฟลุกโตส สารสกัดจากรากชิโครี เป็นต้น (Halsted, 2003) 

(1.3) ซินไบโอติกส์ หมายถึง อาหารเสริมที่ได้จากการผสมกันระหว่างโพรไบโอติกส์และพรีไบโอ
ติกส์ ซึ่งท าให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันในร่างกายของผู้ที่บริโภคเข้าไปจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้
อย่างเต็มที่และท าให้สุขภาพดีข้ึน (Isolauri, Kkrjavainen, & Salminen, 2002)  

(2) เส้นใยอาหาร หมายถึง สารพอลิแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Non-starch polysaccharides) ซึ่งได้
จากพืชผักผลไม้  มีสมบัติที่ไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ แต่สามารถย่อยได้ด้วยจุลินทรีย์บางชนิดใน
ล าไส้ เส้นใยอาหารสามารถจ าแนกตามสมบัติการละลาย คือ (1) เส้นใยอาหารที่มีสมบัติไม่ละลายน้ า (ลิกนิน 
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสชนิด B)  (2) เส้นใยอาหารที่มีสมบัติละลายย้ า (เฮมิเซลลูโลสชนิด A  เพกติน กัม มิว
ซิเลส และพอลิแซคคาไรด์อ่ืนๆ) (Roberfroid, 1993) ทั้งนี้ ประโยชน์ของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพ มีดังนี้ (1) 
เส้นใยอาหารที่มีสมบัติละลายน้ า จะท าหน้าที่ฟอร์มตัวเป็นเจลเหนียวในกระเพาะอาหารได้นานขึ้นจึงช่วยลด
การดูดซึมของกลูโคสและไขมันผ่านเยื่อบุผิวล าไส้ (2) กระบวนการหมักเส้นใยอาหารในระบบทางเดินอาหาร
จะส่งผลดีต่อสุขภาพดีของล าไส้ใหญ่ (3) ช่วยในด้านระบบการขับถ่าย (4) ช่วยป้องกันการห่อเหี่ยวของเยื่อบุ
ผิวของล าไส้ (5) ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันในเลือด (ประสงค์ เทียนบุญ, มปป.)  
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(3) กรดไขมันโอเมกา-3  และกรดไขมันโอเมกา–9   กรดไขมันโอเมกา-3 หมายถึง เป็นกลุ่มของ
กรดไขมันชนิดที่ไม่อ่ิมตัวสูงเป็นหนึ่งในกรดไขมันจ าเป็นที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ สารส าคัญในตัวมันมี 2 ตัว 
คือ อีไอโคโซเพนเทโนอิค (Eicosopentaenoic) และ โดโคซาเฮเซโนอิค (Docosahexaenoic) กรดไขมันโอเม
กา-3 มีบทบาทส าคัญต่อโครงสร้างและการท างานของสมอง ตับ และระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาเรียนรู้ 
รวมทั้งเกี่ยวกับเรตินาในการมองเห็น นอกจากนี้ ยังมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อโภชนาการและสุขภาพ เช่น 
ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรเอธิลกลีเซอรอล (Triethylglycerol) ในพลาสมา ควบคุมระดับไลโป
โปรตีนและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหน้าที่ของเกล็ดเลือดจึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลดีในการ
ลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า โอเมกา-3 พบมากในปลา
ทะเล และ ปลาน้ าจืดบางชนิด ส่วนกรดไขมันโอเมกา-9 หมายถึง กรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่ร่างกายสามารถสร้างได้
เอง จัดเป็นกรดไขมันไม่จ าเป็นแก่ร่างกาย ถ้าบริโภคเข้าไปมากก็ไม่ท าให้เกิดโรคหัวใจและมีแนวโน้มที่จะช่วย
ลดลดระดับโคเลสเตอรอลตัวร้าย (Low density lipoproteins; LDL) และเพ่ิมระดับโคเลสเตอรอลตัวดี  
(High density lipoproteins; HDL) ในเลือด  ช่วยท าให้ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยในการท างานของโอเมก้า 3 และ 6 ในการสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์สมองโดยเฉพาะในเด็กทารก 
กรดนีพบมากในน้ ามันมะกอก น้ ามันดอกทานตะวัน อาโวคาโด เมล็ดงา พืชตระกูลถั่ว (เช่น เมล็ดอัลมอนด์  
ถั่วพิสตาชิโอ) (วิกิพีเดีย, 2562)  

(4) ไฟโทสเตอรอล (Phytosterol) หรือแพลนท์สเตอรอล (Plant sterol) หมายถึงสารธรรมชาติ
ที่ได้จากพืช มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายโคเลสเตอรอล (Moreau, Whitaker, & Hicks, 2002) ไฟโตสเตอรอลที่
พบในพืชส่วนใหญ่มี 3 อนุพันธุ์ คือ (1) บีตา-ซิโตสเตอรอล  (2) แคมพีสเตอรอล  (3) ทิกมาสเตอรอล (Clifton, 
2002) จากรายงานการวิจัยต่างๆ พบว่า ไฟโตสเตอรอลมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ (1) ช่วยลดการดูดซึม
โคเลสเตอรอลในล าไส้เล็กเพราะไฟโตสเตอรอลจะเข้าแย่งพ้ืนที่ของโคเลสเตอรอลใน Micelles ของล าไส้เล็ก
ท าให้โคเลสเตอรอลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงจากนั้นไฟโตสเตอรอลจะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทาง
ระบบขับถ่ายเนื่องจากในร่างกายมนุษย์ดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้น้อยมาก ดังนั้น จึงไม่พบไฟโตสเตอรอลใน
ร่างกายที่จะท าให้ เกิดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) เหมือนกับ
โคเลสเตอรอลถ้ามีอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไป (Moreau, Whitaker, & Hicks, 2002; Ostlund, 2002; 
Gonella, 2003) อย่างไรก็ตาม ร่างกายจะต้องได้รับไฟโตสเตอรอลอย่างน้อย 2 กรัมต่อวันสามารถลด
โคเลสเตอรอลได้ 10% - 15% (Gylling, Hallikainen, Nissinen, & Miettinen, 2010) นอกจากนี้ (2) ไฟโตส
เตอรอลสามารถใช้บ าบัดผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง (Hypercholesterolemia) ซึ่งท าให้ระดับ
โคเลสเตอรอลรวมและโคเลสเตอรอลที่ไม่ดี ในร่างกายลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อระดับโคเลสเตอรอลที่ดี 
(Ostlund, 2002)  (3) ป้องกันจากการเหนี่ยวน าการเกิดเซลล์มะเร็งได้และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์เนื้องอกและท าลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
มะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย (Awad & Fink, 2000; Tapiero, Townsend, & Tew, 2003) ไฟโตสเตอรอล พบ
มากในน้ ามันร าข้าวดิบ (Crude rice bran oil) ประมาณ 2.94% (29,400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และในน้ ามันร า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ข้าวผ่านกรรมวิธีให้บริสุทธิ์ (Refined rice bran oil) ประมาณ 1.83% (18,300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (Van 
Hoed, , Depaemelaere, Ayala, Santiwattana, Verhe, & De Greyt, 2006)  

(5) กลุ่มไฟโตเอสโตรเจน  สารนี้มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน พบมากที่สุดในถั่ว
เหลืองที่ชื่อว่า “ไอโซฟลาโวน”  ในรูปอนุพันธ์ย่อย 2 อนุพันธ์ คือ เดดซีน (Daidzein) และจีนีสทีน 
(Genistein)  ไฟโตเอสโตรเจนไม่ใช่สารอาหารเนื่องจากไม่ให้พลังงานและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย แต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไฟโตเอสโตรเจนสามารถป้องกันการเติบโตของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย
เอสโตรเจนได้ อาจช่วยลดหรือยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอสโตรเจนที่มีต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ ตอบสนองต่อ
เอสโตรเจนได้ เช่น เนื้อเยื่อเต้านม เป็นต้น การบริโภคไฟโตเอสโตรเจนอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
เต้านมได้ รวมถึงมีหลายผลงานวิจัยสนับสนุนว่าสารนี้มีสมบัติในป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงโรคกระดูกพรุนอีกด้วย (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2562) 

(6) กลุ่มสารพอลิฟีนอลส์ (Polyphenols) หรือสารฟินอลิกส์ (Phenolic compounds)  สารนี้
พบในพืชหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช  มีโครงสร้างทางเคมีที่
แตกต่างกันตั้งแต่กลุ่มที่มีโครงสร้างอย่างง่าย เช่น กรดฟีนอลิก (Phenolic acids) ไปจนถึงกลุ่มที่มีโครงสร้าง
เป็นพอลิเมอร์ เช่น ลิกนิน (Lignin) กลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบมาก คือ สารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) 
สารประกอบฟีนอลิกส์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ สมบัติการต้านอนุมูลิสระ (Antioxidant)  ตัวอย่างของสารฟิ
นอลิกส์ที่พบในพืช ได้แก่ จินเจอรอล (Gingerol) ในขิง   ยูจินอล (Eugenol) ในกานพลู ตะไคร้  และใบกระ
เพรา  แคปไซซิน (Capsaicin) ในพริก  เคอคิวมิน (Curcumin) ในขมิ้น แคทีชิน (catechin) ในชา  มีหลาย
ผลงานวิจัยซึ่งรายงานสนับสนุนประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ  สามารถการป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน และ โรคมะเร็ง  (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2562) 

 
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย 
 ด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ธุรกิจการผลิตและการ
บริการอาหารต้องอาศัยกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกรับและเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่
สนองความต้องการของผู้ประกอบ เช่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงาม จัดส่งรวดเร็ว รวมไปถึงการ
น าเสนอให้ผู้บริโภครับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเพ่ิมขึ้นเกินความต้องการของ
ร่างกาย ขณะเดียวกันใช้ราคาเป็นตัวแปรกระตุ้นผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ คนไทย
มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากโดยผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบส่งผลท าให้พฤติกรรมการบริโภค
เปิดกว้างเพ่ิมขึ้น ประกอบกับตัวแปรสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าท าให้ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ปัจจุบันมี
ห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศทุกหนแห่งที่มีการส่งเสริมการจ าหน่ายทุกรูปแบบท าให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ิมขึ้น (เอกณรงค์ วรสีหะ, 2558) จะเห็นว่า ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งเมื่อมากเกินความจ าเป็นของร่างกายย่อม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น ดังนั้น 
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http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3741/isoflavone-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/6804/daidzein-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2364/herb-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1358/legume-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3289/lignin-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2951/flavonoid-%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3013/gingerol-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2233/ginger-%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2781/eugenol-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1332/clove-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2799/lemonglass-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3183/capsaicin-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2589/capsicum-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1888/curcumin-e100
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1889/turmeric-%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3146/catechin-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1811/tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล
ที่มีความหลากหลาย โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

1. ในแต่ละภูมิภาคของไทยมีข้อได้เปรียบในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
2. ปัจจุบันไทยมีเทคโนโลยีการผลิตซึ่งทันสมัย สามารถช่วยผลิตสินค้าอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมได้

หลากหลายและปริมาณมาก (Mass production) ออกสู่ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล 
3. ตลาดอาหารฟังก์ชันทั้งในไทยและต่างประเทศมีมูลค่าตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาด

อาหารฟังก์ชันมีเป้าหมายตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลซ่ึงให้ความสนใจหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกีฬา  
กลุ่มนักโภชนาการ กลุ่มผู้มีปัญหาด้านน้ าหนักหรือให้ความสนใจกับการดูแลร่างกาย  กลุ่มผู้บริโภคท่ี
มีปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการอาหารที่จะเสริมสร้างพละก าลังให้แก่ตนเอง เป็นต้น 

4. ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลโรคภัยต่างๆค่อนข้างสูง ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียนให้
ความส าคัญต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น จึงให้ความสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เชื่อว่าจะสามารถส่งเสริม
การท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ 

5. ความน่าเชื่อถือจากหลักฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริโภคอาหารฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพท า
ให้มีผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันได้ง่ายขึ้น 

6. ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลส่วนใหญ่นิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากวัตถุดิบพืชผักผลไม้เพ่ิมขึ้น เช่น มี
กระแสข่าวของการบริโภค Rice cauliflowers หรือการใช้สารให้ประโยชน์ของดอกหัวปลีกล้วยใน
ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด เป็นต้น 

7. ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลมีอ านาจมากขึ้นในการก าหนดสิ่งที่ตนเองต้องการ หมายถึง ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีท าให้ผู้บริโภคสามารถแสวงหาข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองมากขึ้นและมีความรู้มากขึ้นใน
การเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ มีรายงานว่าผู้บริโภคที่สนใจอาหารฟังก์ชันไม่นิยมสอบถามหรือหารือ
เรื่องนี้กับนักโภชนาการแต่นิยมแสวงหาสินค้าด้วยตนเองจากงานวิจัย เว็บไซต์ บล็อคต่างๆ เป็นต้น 

8. การค้าขายออนไลน์แบบเชิงพาณิชย์ ท าให้บริโภคยุคมิลเลนเนียลสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่าย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันซึ่งเป็น Niche markets E-commerce เป็นการเปิดช่องทางการส่ง
ข้อมูลใหม่ๆเข้าถึงผู้บริโภค การทดสอบผู้บริโภค และท าให้สามารถสร้างกลุ่ม Royal customer 
base ไดง้่าย 

9. การผลักดันจากภาครัฐซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพที่
ตอบสนองแก่ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลหรือตลาดกลุ่มอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 

10. ผู้ประกอบการยังมีโอกาสเจาะตลาดกลุ่มประชากรรายได้ปานกลางในอาเซียนที่ก าลังเติบโตเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งมีประมาณ 400 ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งของประชากรอาเซียนทั้งหมดในปี 2563 (ประมาณ 6 
เท่าของประชากรไทย)  

418



9 
 

 
 

 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม 

ตลาดกลุ่มผู้สนใจดูแลสุขภาพของตนเองส่วนใหญ่เป็นวัยท างานเกิดในยุคมิลเลนเนียล ซ่ึงมีก าลังซื้อสูง 
มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความเป็นตัวเองสูง ไม่มีเวลาท าอาหาร/เร่งรีบการ
ท างาน และช่างเลือกช่างพิจารณากว่าจะตัดสินใจซื้อ (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี, 2562) ดังนั้น การวิจัยและ
พัฒนาอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต้องท าการ
ส ารวจตลาดอย่างรอบคอบและมีความถนัดผลิตสินค้าให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้  จาก ตารางท่ี 2 และ
ตารางที่ 3 จะเห็นแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันพร้อมบริโภคส าหรับผู้บริโภคที่สนใจดูแลสุขภาพ 
ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารขบเคี้ยว อาหารเสริมสุขภาพ 
และเครื่องปรุงรส ซึ่งผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการน า
สารให้ประโยชน์แก่ร่างกายมาใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 
ตารางท่ี 2  ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม 
 

อาหารฟังก์ชัน สารให้ประโยชน ์ ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ผงโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด กรดอะมิโน ให้กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย 
อาหารเสริมสุขภาพสารสกัด
เบอร์รีโปรตีนถั่ว 

แอนโทไซยานิน  เบตาแคโรทีน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

กรดอะมโิน ให้กรดอะมโินที่จ าเป็นแกร่่างกาย 
สังขยาแผ่นพร้อมบริโภคที่
ผลิตจากข้าวกล้อง 

แอนโทไซยานิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 
เส้นใย ให้เส้นใยอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกาย 

ซอสพริกผสมฟักข้าวอินทรีย์ ไลโคปีน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

เบตาแคโรทีน ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา 

แคโรทีนอยด์  แอนโทไซยานิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ แอนโทไซยานิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

เส้นใย ให้เส้นใยอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกาย 

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปจากแป้ง
กล้วย 

อินูลิน (หรือฟลุคโท-โอลิโกแซคคาไรด)์
แป้ง/สาร์ชทนย่อย (resistant starch) 

ให้เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย 

ที่มา: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) 
 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

อาหารฟังก์ชัน สารให้ประโยชน ์ ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
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ส้มต ากึ่งส าเร็จรูป เส้นใยอาหาร ให้เส้นใยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 

เนยจากครีมมะพร้าวที่มีกรดล
อริคสูง 

โมโนลอรีน (Monolaurin) ต้านทานเช้ือโรคที่เข้าสู่ร่างกาย และช่วยสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกัน 

ผงปรุงรสจากปลา กรดอะมิโน ให้กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย 

แคลเซียม เสรมิกระดูกให้แข็งแรง 
ผักโขมอินทรีย์แผ่นกรอบ เส้นใยอาหาร ให้เส้นอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกาย 

คลอโลฟิลล์ มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

ซอสปรุงรสโปรตีนสูงจากซิลค์
ฟอร์ม ปูป้า (Silkworm 
Pupa) 

กรดอะมิโน เป็นแหล่งของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น  

ผลไม้กึ่งแห้งเสริมโพรไบโอ
ติกส์ 

เส้นใยอาหาร ให้เส้นใยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 

โพรไบโอติกส์ รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดิน
อาหารท าให้การท างานของล าไส้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

ลูกกวาดผสมสารสกัดจากผัก
เชียงดาสูตรปราศจากน้ าตาล 

กรดยิมเนมิค  ลดปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือด 
ไวโอฟลาโวนอยด์  ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก 
ฟลาโวนอยด์ คาเทซิน โปรแอนโทไซ
ยานิดินและวิตามินซี 

มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

ที่มา: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) 
 

ฉะนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยไขว่คว้าหาโอกาสและเอาชนะความท้าทายทางการแข่งขัน
ในธุรกิจอาหารฟังก์ชันยุคมิลเลนเนียล จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับโอกาสเชิงธุรกิจต่างๆมากมาย ดังนี้  (1) 
ใครจะเป็นลูกค้าเราหรือเราจะจ าหน่ายสินค้าให้ใคร ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีคิดโจทย์จากความต้องการหรือ
ปัญหาจริงๆของลูกค้าให้ได้ เช่น อาจใช้วิธีเก็บข้อมูลในลักษณะการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ทดลองหาความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตขายจริง เมื่อท าแล้วต้องไม่ยอมแพ้และกัดไม่ปล่อยเพราะว่า
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรมให้ส าเร็จนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด หมายถึง ผู้ประกอบการวิจัยและพัฒนา
สินค้าอาหารนวัตกรรมเพ่ือลูกค้า 10 ผลิตภัณฑ์ เมื่อสามารถท าออกมาได้ 1-2 ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ผู้เขียนคิดว่าถือว่าชนะแล้ว ทั้งนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์ใดส าเร็จต้องท าอย่างต่อเนื่อง
หมายถึงต้องกล้าที่จะต่อยอดออกไปเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้อีก (2) ความท้าทาย
ประการที่สอง คือ ผู้ประกอบการไทยต้องหาจุดแข็งของธุรกิจให้พบแล้วติดอาวุธความเป็นสินค้านวัตกรรม
เพ่ือให้สามารถอยู่ในสนามการแข่งขันได้  เช่น ธุรกิจของผู้ประกอบการท าวิจัยและพัฒนาสารกันเหม็นหืนใน
รูปผงหรือสารสกัดเหลวจากดอกหัวปลีกล้วยเพ่ือทดแทนการน าเข้าสารกันเหม็นหืนในกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ 
และสามารถท าให้ธุรกิจของผู้ประกอบการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อีกมากมาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหารแห้งต่างๆมากมายที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากผัก
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ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากเนื้อสัตว์/สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากทะเล เป็นต้น จึงนับได้ว่าเป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น (3) ความท้าทายประการที่สาม คือ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ า 

 
ตารางท่ี 3  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม 
  

ที่มา: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) 
 

(วัตถุดิบ) กลางน้ า (การผลิต/การจัดเก็บในระหว่างรอกระจายสินค้า) จนถึงปลายน้ า (การกระจายสินค้าแก่

ลูกค้า/ผู้บริโภค) เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 

เครื่องดื่มฟังก์ชัน สารให้ประโยชน ์ ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าว
อินทรีย์ 

โปรไบโอติกส์ รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดิน
อาหาร 
ท าให้การท างานของล าไส้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

เครื่องดื่มกล้วยน้ าว้าเขียวชนิด
ผงชงละลาย 

อินูลิน (หรือ ฟลุคโท-โอลิโกแซคคา
ไรด์) 

ให้เส้นใยอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกาย  
ช่วยชะลอการดูดซึมน้ าตาลจากอาหาร 
ช่วยเสริมระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น 

ไซเดอร์พร้อมดื่มจากข้าวไรซ์
เบอร์รี 

แอนโทไซยานิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

น้ าผักผลไม้สกัดเย็น สารพฤษเคมี มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

วิตามนและเกลือแร่ ช่วยปรับสมดุลการท างานของเอนไซม์ใน
ร่างกายท างานได้ตามปกติ 

ชาผงส าเร็จรูปกลิ่นดอกมะลิ
ผสมทุเรียนและโพรไบโอติ
กส์ชนิดทนร้อน 

คาเทซิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

โพรไบโอติกส์ 
 

รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดิน
อาหาร 
ท าให้การท างานของล าไส้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

เครื่ องดื่มใยอาหารจากวุ้น
เมล็ดแมงลัก 

เส้นใยอาหาร ช่วยดักจับโมเลกุลน้ าตาลและไขมันภายใน
ระบบทางเดินอาหาร 

แอนโทไซยานิน มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

ผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพช่อง
ปาก 

กรดอะมิโน ให้กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย 
น้ าตาลต่ า ป้องกันการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก 

น้ านมข้าวยาคูอินทรีย์ กรดอะมิโน ให้กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย 
สารพฤกษเคมี มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ

ภูมิคุ้มกัน 
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สรุป  
ปัจจุบันผู้บริโภคในยุคมิลเลนเนียลทั้งในไทยและต่างประเทศมีจ านวนในตลาดบริโภคมากที่สุดและได้

หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเพ่ิมขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า “ป้องกันโรคดีกว่าการรักษา” การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น จึงเป็นโอกาสและความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทยส าหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพออกสู่ตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์
อาหารฟังก์ชันได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นและยังแสดงจุดยืนถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์แก่
ร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดอาหารฟังก์ชันมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านมูลค่าตลาด 
(Market value) ทั้งนี้ สารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายที่มีสมบัติน ามาประยุกต์ในอาหารฟังก์ชันประกอบด้วย (1) 
โพรไบไอติก พรีไอไบโอติก และซินไบโอติก (2) เส้นใยอาหาร (3) กรดไขมันโอเมกา-3 และโอเมกา-9  (4) ไฟ
โตสเตอรอล (5) ไฟโตเอสโตรเจน (6) สารประกอบฟีนอลิกส์ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ 
จังหวัดล าปาง โดยมีข้อสมมุติว่าโครงการมีอายุ 15 ปี ใช้อัตราคิดลด คือ ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับร้อยละ 8.488 ต่อปี การวิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูล
รายละเอียดทั่วไปของกิจการ ข้อมูลต้นทุนและรายรับของกิจการ และข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บ รวบรวมจากการ
ค้นคว้าหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงินของ
โครงการ และวัดความคุ้มค่าของโครงการด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลา
คืนทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน  
 ผลการศึกษาพบว่า โครงการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดล าปาง มีความคุ้มค่าในการลงทุนตลอด
อายุโครงการ 15 ปี โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 4,485,256.97 บาท มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 24.21 มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก อัตราผลประโยชน์ต่อทุน เท่ากับ 
1.26 มีค่ามากกว่า 1 และสามารถคืนทุนได้ภายใน 4.01 ปี โดยตราบใดที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 25.70 
และรายได้ลดลงไม่เกินร้อยละ 20.45 โครงการก็ยังคงน่าลงทุน  
 
ค าส าคัญ : ความเป็นไปได้, การลงทุน, เบเกอรี่, โครงการ 
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Abstract 

 
 The main objective of this study is to analyze the financial feasibility of Homemade 
Bakery Investment in Lampang Province. There is an assumption that the project life is 15 
years by weighted average cost of capital (WACC)  is 8.488 percent per year. The primary 
data is collected from the entrepreneur interviews about the details of business, and the 
information of cost and revenue. The secondary data is collected from books, journals, 
articles and related research. These information are applied to analyze the financial 
feasibility project and measure the project value by using net present value (NPV), internal 
rate of return (IRR), payback period (PB), benefit-cost ratio (BCR) and switching value test 
(SVT). 
 The result shows that the financial feasibility study of Homemade Bakery Investment 
in Lampang Province is feasible through 15 years project life. The net present value is 
4,485,256.97 baht which is greater than zero. The rate of return within the project is 24.21 
percent which is greater than the weighted average cost of capital. The benefit-cost ratio is 
1.26, which is greater than 1, and can be returned within 4.01 years. The project is still worth 
to invest as long as the cost does not increase exceed 25.70 percent and income does not 
decrease less than 20.45 percent. 
 
Keyword: feasibility, Investment, Bakery, Project 

 
บทน า 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท    
ที่มีผู้คนท างานนอกบ้านมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบาย จึงมองหาสิ่งที่ให้
ความรวดเร็วและความสะดวกสบายให้กับชีวิตโดยเฉพาะอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยคนไทยเริ่มหันมานิยม
รับประทานอาหารที่มีลักษณะพร้อมรับประทานมากขึ้น และรับประทานอาหารที่ท าเองในบ้านน้อยลง ส่งผล
ให้อาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมมากขึ้น รวมทั้งความนิยมในการรับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน และเบเกอรี่เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบั น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกช่วงเวลา อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเลือกรับประทานในรูปแบบ
อาหารว่าง หรือเลือกรับประทานทดแทนอาหารมื้อหลักได้ (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) 
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ภาพที่ 1  มูลค่าตลาดเบเกอรี่ประเทศไทย ปี 2554 – 2558 และคาดการณ์ปี 2559 – 2563 
ที่มา :  Euromonitor International, 2015 
 
 มูลค่าตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย จากภาพที่ 1 พบว่ามูลค่าตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 – 2558  มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ต่อปี  และจากการคาดการณ์ในปี 2559 มี
มูลค่าตลาด 27,400 ล้านบาทเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 25,809 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
6.1 ต่อปี และคาดการณ์จะเติบโตเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 (Euromonitor International, 2015) 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีต้องการความ
สะดวกสบาย และต้องการอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น เบเกอรี่จึงเข้ามามีบทบาทในด้านของการเป็น
อาหารว่างรองท้องที่ผู้บริโภคสามารถซื้อรับประทาน และพกพาไปนอกบ้านได้บ่อยมากขึ้น และกระแสด้าน
ความรักสุขภาพท าให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งในด้านของความ
ทันสมัยและกระแสนิยม การบริโภคเพ่ือแสดงในโลกสังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมองหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภคเบเกอรี่ที่ไม่เพียงแต่บริโภคเพ่ือความอ่ิมท้อง แต่เพ่ือแสดงในสังคมออนไลน์
ถึงความแปลกใหม่ที่ได้ลองรับประทาน รวมทั้งการขยายสาขาและการเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการ    
รายใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเบเกอรี่มีภาวะการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถท าได้ง่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ประกอบการรายเล็ก 

 ธุรกิจร้านเบเกอรี่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจากในประเทศไทยตลาดเบเกอรี่ยังไม่ถึงจุด
อ่ิมตัว โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ซึ่งยังคงมีการแข่งขันกันเองของผู้ผลิตในประเทศเป็น
ส าคัญทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพราะผู้ผลิตในไทยมีความเข้าใจทั้งรูปแบบรสชาติและความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบส่วนผสมให้มีคุณประโยชน์ และตอบสนองต่อ
กระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2559)  
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 ท าเล ที่ตั้ง คืออีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่นักลงทุนจ าเป็นจะต้องให้ความสนใจ เพราะมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ ซึ่งจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นจังหวัดมี
ความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง หากเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญภาคเหนือ 
อย่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทุกด้านของประเทศ อย่างกรุงเทพมหานคร พบว่ าทั้ง   
2 จังหวัด มีความเป็นอยู่ที่แออัดและการจราจรที่หนาแน่น รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจร้านเบเกอรี่มีความ
รุนแรง จังหวัดล าปางจึงเป็นจังหวัดที่น่าสนใจ เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจร้านเบเกอรี่ยังมีน้อย หากเทียบกับ
จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ท าให้ยังมีช่องว่างในการแข่งขันอยู่มาก อีกทั้งจังหวัดล าปางมีจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเท่ียวในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากรายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดล าปางปี 2561 พบว่าเศรษฐกิจจังหวัดล าปางมีการขยายตัวจากภาคบริการเป็นส าคัญ โดยมี
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเพ่ิมขึ้น ยอดขายสินค้าของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเพ่ิมขึ้น และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพ่ิมขึ้น จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวปี 2561 (ส านักคลัง
จังหวัดล าปาง, 2561) ท าให้ธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุน 
ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนในครั้งนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะ
ลงทุนธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจร้าน      
โฮมเมดเบเกอรี่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดล าปาง 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการศึกษาของงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ใน
จังหวัดล าปาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการค้นคว้าหนังสือ วารสาร 
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลจากเว็บไซด์หน่วยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในจังหวัดล าปาง จากส านักสถิติจังหวัดล าปาง  
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดล าปาง จากส านักคลังจังหวัดล าปาง ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ประเทศไทย จากศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ คือร้าน Little 
Home ร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จ านวน 1 ร้าน โดยเหตุผลที่เลือกร้าน Little Home เป็นตัวแทนในการศึกษา 
เนื่องจาก ร้าน Little Home เป็นประเภทของร้านโฮมเมดเบเกอรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแปลก
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ใหม่ และตั้งอยู่ในจังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นท าเลที่มีศักยภาพ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญต่างๆ และที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยจ านวนมากมายเหมาะแก่การลงทุน โดยข้อมูลการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดทั่วไปของกิจการ ประกอบด้วย ชื่อสถานที่กิจการ ที่ตั้ง ระยะเวลาการ
ด าเนินการ จ านวนพนักงาน ขนาดพ้ืนที่ จ านวนวันและเวลาที่เปิด – ปิด บริการ เมนูและราคาเบเกอรี่ เมนู
และราคาเครื่องดื่ม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการ ประกอบด้วย เงินลงทุนของกิจการ ต้นทุนการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่ม อาทิเช่น เมนูและจ านวนของเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ที่ผลิตในแต่ละวัน จ านวนบรรจุภัณฑ์ของเบเกอรี่และเครื่องดื่มในแต่ละวัน เป็นต้น 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับของกิจการ อาทิเช่น จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันของ
กิจการในแต่ละช่องทาง และรายรับเฉลี่ยจากลูกค้าต่อคนที่ใช้บริการต่อวัน 
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ใน
จังหวัดล าปาง โดยการน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเก็บรวบรวมและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มาท าการประมาณงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด โดย
มีเกณฑ์การประเมินโครงการ ดังนี้ (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544) 
 2.1 ต้นทุนของเงินทุนถัว เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)       
การวิเคราะห์โครงการจึงจ าเป็นต้องมีการค านวณหาต้นทุนถัวเฉลี่ย ตามสัดส่วนของเงินทุนแต่ละประเภท 
 2.2  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เกณฑ์การตัดสินใจ จะพิจารณาจากโครงการที่
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ (NPV > 0) จะตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น  
 2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR) เกณฑ์การตัดสินใจ         
จะพิจารณาจากโครงการที่อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนเงินทุนของ
โครงการ 
 2.4  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน
ที่ค านวณได้เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ยอมรับได้  
 2.5  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน  (Benefit-Cost Ratio : BCR) เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจาก 
BCR มีค่าเท่ากับ 1 (BCR=1) หรือมากกว่า 1  (BCR>1) 
 2.6  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test : SVT) แบ่งเป็นการทดสอบความ
แปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) และการทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) โดยค่า SVT ที่
ค านวณได้มีค่าสูง แสดงว่าความเสี่ยงภายในโครงการอยู่ในระดับต่ า  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ในจังหวัดล าปาง ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ สมมุติฐาน
ในการศึกษาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
 
1. สมมุติฐานในการศึกษาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน 
 1.1 สมมุติฐานรายละเอียดทั่วไปของกิจการ 
 1.1.1 ที่ตั้งของกิจการตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง  
 1.1.2 อายุโครงการ 15 ปี ไม่รวมระยะเวลาออกแบบ ตกแต่ง ก าหนดตามอายุการใช้งานของ
อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการ (กรมบัญชีกลาง, 2557) 
 1.1.3 จ านวนพนักงานของกิจการทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยพนักงานท าหน้าที่ผลิต 2 คน 
พนักงานท าหน้าที่ขาย 1 คน 
 1.1.4 ขนาดพ้ืนที่ของกิจการ อาคารพาณิชย์  ขนาด 17 ตร.ว. หรือ  60 ตร.ม. 
 1.1.5 จ านวนวันและเวลาที่เปิด-ปิดบริการ จ านวน 6 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.  
 1.2 สมมุติฐานเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการ 
  1.2.1 จ านวนเงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 4,000,000.00 บาท 
 ตารางท่ี 1 เงินลงทุนแรกเริ่ม 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าท่ีดินขนาด 17 ตร.ว. หรือ 60 ตร.ม. 
(ราคาประเมินตารางวาละ 7,500.00 บาท × 17 ตร.ว.)   
(กรมธนารักษ์, 2559) 

127,500.00 

อายุการใช้งาน 15 ปี 
- ค่าอาคารพาณิชย์  จ านวนเงิน 3,272,500.00  บาท  
- ค่าเฟอร์นิเจอร์      จ านวนเงิน   167,000.00  บาท 

3,439,500.00   

อายุการใช้งาน 10 ปี 
- ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า        จ านวนเงินรวม  163,970.00 บาท 
- ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว   จ านวนเงินรวม    1,340.00 บาท 

165,310.00 

อายุการใช้งาน 5 ปี  
- ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า       จ านวนเงินรวม  46,955.00 บาท 
- ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว  จ านวนเงินรวม 19,110.00 บาท 

67,140.00  

431



7 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

- ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าความสะอาด  จ านวนเงินรวม  1,075.00 บาท 
ค่าออกแบบสถานที ่และตกแต่งสถานที่ก่อนด าเนินงาน 200,000.00 

ค่าติดตั้งป้ายชื่อร้าน 500.00 

ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 50.00 
เงินลงทุนของกิจการแรกเริ่ม 4,000,000.00 

หมายเหตุ : อายุการใช้งานของสินทรัพย ์ก าหนดตามกรมบัญชีกลางและจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
    
   จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนเงินลงทุนแรกเริ่มของกิจการทั้งหมด 4,000,000.00 บาท 
ประกอบด้วย ค่าที่ดิน ค่าอาคารพาณิชย์ ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเครื่องครัว ค่าอุปกรณ์ท าความ
สะอาด  ค่าออกแบบสถานที่ ค่าติดตั้งป้ายชื่อร้าน และค่าจดทะเบียนพาณิชย์  
   โดยแบ่งสัดส่วนของเงินลงทุนเป็นส่วนของเจ้าของ ร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมดและ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด ก าหนดดังนี้ 
   ก. สัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด คือ จ านวนเงิน 2,800,000.00 เป็นสัดส่วนที่
ผู้ประกอบการสามารถรับผิดชอบได้  
   ข. สัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด คือ จ านวนเงิน 1,200,000.00 บาท เป็น
จ านวนเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ โดยใช้พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นบุคคลค้ าประกัน   
 1.2.2 เงินกู้ยืม ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง
คือ อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 ม.ค.62) ซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ   
ร้อยละ 6.2 ต่อปี คงที่ตลอดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลากู้ยืม 7 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาในการปล่อย
สินเชื่อ MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยทั่วไป โดยผ่อนเป็นรายเดือน จ านวนเงินผ่อน เท่ากับ 
17,645.55 บาทต่อเดือน  
  1.2.3 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินโครงการใช้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 8.488 ต่อปี โดยก าหนดให้อัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ ค านวณจากสูตร 

WACC = WeKe+ WdKd (1-T) 
    ก. We เท่ากับร้อยละ 70 ของเงินลงทุน 
  ข. Ke เท่ากับร้อยละ 10 ก าหนดจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทน
ที่ผู้ประกอบการยอมรับได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนดังกล่าว มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ฯ ประเภทเงินกู้ MLR คือ ร้อยละ 6.2 ต่อปีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 7 ปี 
เท่ากับร้อยละ 3 รวมกัน  
  ค. Wd เท่ากับร้อยละ 30 ของเงินลงทุน 
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  ง.  Kd เท่ากับร้อยละ 6.2 ต่อปี คงท่ีตลอดอายุโครงการ 
   จ.  T เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี คงท่ีตลอดอายุโครงการ (กรมสรรพากร, 2561) 
  1.2.4 ค่าเสื่อมราคา ใช้วิธีเส้นตรงไม่มีมูลค่าซากโดยแบ่งตามอายุการใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2  ค่าเสื่อมราคา      

อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (ปี) มูลค่าสินทรัพย ์(บาท) ค่าเสื่อมราคา (บาทต่อปี) 

15 3,439,500.00   229,300.00 
10 165,310.00 16,531.00    (เฉพาะปีที่ 1-10) 

5 67,140.00 13,428.00 

  จากตารางที่ 2 แสดงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  โดยในกรณีของสินทรัพย์ที่มีอายุการ    
ใช้งาน 15 ปี มีมูลค่ารวม 3,439,500.00 บาท คิดค่าเสื่อมราคา ปีละ 229,300.00 บาทต่อปี เป็นเวลา 15 ปี 
ในกรณีของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี  มีมูลค่ารวม 165,310.00 บาท คิดค่าเสื่อมราคา ปีละ 
16,531.00 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นในปีที่ 11–15 ยังคงใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จึงคิดค่า
บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น จากปีละ 3,600.00 บาท เป็นปีละ 7,200.00 บาท และในกรณีของสินทรัพย์ที่มีอายุการ   
ใช้งาน 5 ปี มีมูลค่า 67,140.00 บาท คิดค่าเสื่อมราคา ปีละ 13,428.00 บาทต่อปี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้น
ในต้นปีที่ 6 จะซื้อสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนด้วยมูลค่าเดิมคือ 67,140.00 บาท ท าให้ค่าเสื่อมราคาปีที่ 6-10 ปี
ละ 13,428.00 บาท และต้นปีที่ 11 จะซื้อสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนด้วยมูลค่าเดิมคือ 67,140.00 บาท ท าให้ค่า
เสื่อมราคาปีที่ 11-15 ปีละ 13,428.00 บาท   
 1.2.5 ก าลังการผลิตต่อวัน ก าหนดให้คงท่ีตลอดอายุโครงการ ดังนี้ 
  ก. ก าหนดจ านวนเบเกอรี่ที่ขายต่อวัน คือ เค้กขนาด 3 ปอนด์ จ านวน 8 ก้อน แบ่งขาย   
ก้อนละ 12  ชิ้น รวมเท่ากับ 96 ชิ้นต่อวัน และเค้กปอนด์ขนาด 3 ปอนด์ จ านวน 1 ก้อนต่อวัน  
 ข. ก าหนดจ านวนเครื่องดื่มที่ขายต่อวัน เท่ากับ 20 แก้ว โดยแบ่งเป็นเครื่องดื่มเย็น จ านวน 
15 แก้ว เครื่องดื่มร้อน จ านวน 5 แก้ว ประกอบด้วย เครื่องดื่มประเภทกาแฟ จ านวน 10 แก้ว และเครื่องดื่ม
ประเภทชา จ านวน 5 แก้ว และประเภทอ่ืนๆ จ านวน 5 แก้ว 
 1.2.6 ต้นทุนการผลิต ประมาณการจากก าลังการผลิตในข้อ 1.2.5 โดยปีที่ 1-10 มีจ านวนเงินรวม 
1,277,929.00 บาทต่อปี และปีที่ 11-15 มีจ านวนเงินรวม 1,281,529.00 บาท ก าหนดให้คงที่ตลอดอายุ
โครงการ ดังนี้ 
  ก. ค่าวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ จ านวนเงินรวม 597,216.00 บาทต่อปี อาทิเช่น แป้งเค้ก 
ผงฟู เนยสด เป็นต้น  
  ข. ค่าวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม จ านวนเงินรวม 94,764.00 บาทต่อปี อาทิเช่น ผงกาแฟ 
ผงชา นมสด เป็นต้น 
  ค. ค่าบรรจุภัณฑ์ส าหรับเบเกอรี่ จ านวนเงินรวม 171,540.00 บาทต่อปี อาทิเช่น กล่องใส่
เค้กขนาดต่างๆ  กระดาษรองเค้ก เป็นต้น   
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  ง. ค่าบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มเย็น จ านวน 2,496 แก้วต่อปี และเครื่องดื่มร้อน จ านวน 
624 แก้วต่อปี และจ านวนเงินรวม 11,010.00 บาทต่อปี อาทิเช่น แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ ฝาครอบแก้ว 
หลอดดูดน้ า เป็นต้น 
  จ. ค่าน้ าแข็ง จ านวนรวม 3,510.00 บาทต่อปี โดยประมาณการจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ น้ าแข็ง 1 กระสอบ ชงเครื่องดื่มได้ จ านวน 40 แก้ว 
  ฉ. ค่าไฟฟ้า จ านวนเงินรวม 123,475.00 บาทต่อปี ประมาณการหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือน
เท่ากับ 2300 หน่วย 
  ช. ค่าน้ าประปา จ านวนเงินรวม 7,550.00 บาทต่อปี  ประมาณการหน่วยน้ าประปาที่ใช้ 
ต่อเดือนเท่ากับ 35 ลบ.ม. 
  ซ. ค่าแก็สหุงต้ม จ านวนรวม 8,712.00 บาทต่อปี  โดยใช้ถังแก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. 
จ านวน 2 ถัง 
  ฌ. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวนเงินรวมเท่ากับ 12,552.00 บาทต่อปี อาทิเช่น กระดาษทิชชู 
น้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
  ญ. ค่าบ ารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ จ านวนเงินรวมปีที่ 1-10 
เท่ากับ 7,600.00 บาทต่อปี และจ านวนเงินรวมปีที่ 11-15 เท่ากับ 11,200.00 บาทต่อปี เนื่องจากสินทรัพย์ที่
มีอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งาน ยังคงใช้งานต่อไป จึงคิดค่าบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า จาก   
ปีละ 3,600.00 บาท เป็น 7,200.00 บาท อาทิเช่น ค่าน้ ายาแอร์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ 
ค่าเปลี่ยนไส้กรอง เป็นต้น  
  ฎ. เงินเดือนพนักงานท าหน้าที่ผลิต จ านวน 2 คน จ านวนเงินรวม 240,000.00 บาทต่อปี  
(รวมเงินค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือน) 
 1.2.7 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตของกิจการ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวกับการขายและบริหาร 
และต้นทุนที่เกี่ยวกับการตลาด โดยมีจ านวนเงินรวมปีที่ 1 เท่ากับ  142,190.00 บาท และปีที่ 2-5 เท่ากับ 
142,010.00 บาทต่อปี และปีท่ี 11-15 เท่ากับ 135,020.00 บาทต่อปี ก าหนดให้คงท่ีตลอดอายุโครงการ ดังนี้ 

ก. ต้นทุนที่เก่ียวกับการขายและบริหาร ประกอบด้วย 
      1) ค่าโทรศัพท์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงินรวม 6,000.00 บาทต่อปี 
   2)  ค่าอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงินรวม 6,000.00 บาทต่อปี  
   3) ค่าขนส่งสินค้า จ านวนเงินรวม 12,480.00 บาทต่อปี โดยใช้บริษัทขนส่งอาหารโดย
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งอาหาร แต่หากลูกค้าซื้อครบ 900.00 บาท กิจการออกค่าขนส่งอาหารให้ลูกค้า 
   4) ค่าวัสดุส านักงาน จ านวนเงินรวม 1,940.00  บาทต่อปี 
   5) ค่าภาษีป้าย จ านวนเงินรวม 600.00 บาทต่อปี  ป้ายประเภทที่  3 ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. อัตราภาษีป้าย 20.00 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
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   6) เงินเดือนพนักงานท าหน้าที่ขาย จ านวน 1 คน จ านวนเงินรวม 108,000.00 บาทต่อปี 
(รวมเงินค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือน) 
  ข. ต้นทุนที่เก่ียวกับการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ดังนี้  

    ปีที่ 1 จ านวนเงินรวมเท่ากับ 7,170.00 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าจัดท าป้าย PVC 
โฆษณาหน้าร้าน จ านวน 1 ป้าย จ านวนเงิน 180.00 บาท และค่าโฆษณาผ่าน Facebook จ านวน 1 ครั้ง 
(ครั้งละ 6,990.00 บาท) ระยะเวลา 30 วัน  

ปีที่ 2–5 จ านวนเงินรวม 6,990.00 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าโฆษณาผ่าน Facebook 
จ านวน 1 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 6,990.00 บาท) ระยะเวลา 30 วัน 
 1.3 สมมุติฐานเกี่ยวกับรายรับของกิจการ 
 1.3.1 รายรับระหว่างด าเนินกิจการ ประกอบด้วย 
  ก. รายรับของกิจการที่ได้รับจากเบเกอรี่ ก าหนดดังนี้  

 ราคาขายเค้กชิ้นเฉลี่ยชิ้นละ 70.00 บาท คงที่ตลอดโครงการ  และราคาส่วนลด   
ร้อยละ 50 เท่ากับเฉลี่ยชิ้นละ 35 บาท หากจ าหน่ายหลังเวลา 17.00 น.จ านวนเค้กชิ้นที่ผลิตวันละ 96 ชิ้น
จ านวนเค้กที่จ าหน่ายหลังเวลา 17.00 น. คือ ปีที่  1  เท่ากับ 8 ชิ้นต่อวัน, ปีที่  2  เท่ากับ 6 ชิ้นต่อวัน, ปีที่  3  
เท่ากับ 4 ชิ้นต่อวัน, ปีที่  4  เท่ากับ 2 ชิ้นต่อวัน, ปีที่  5  เท่ากับ 1 ชิ้นต่อวัน และตั้งแต่ ปีที่ 6 เป็นต้นไป    
จนสิ้นสุดโครงการ ไม่มีเค้กที่จ าหน่ายหลังเวลา 17.00 น.  เกิดข้ึน เนื่องจากตั้งแต่ปีที่ 6 กิจการเริ่มอยู่ตัว  

 ราคาขายเค้กปอนด์ ก้อนละ 900.00 บาท คงที่ตลอดโครงการ จ านวนการเค้กปอนด์ 
ที่ขาย คือ วันละ 1 ก้อน คงท่ีตลอดโครงการ  
  ข. รายรับของกิจการที่ได้รับจากเครื่องดื่ม ก าหนดดังนี้  

 ราคาขายเครื่องดื่มเฉลี่ยแก้วละ 45.00 บาท จ านวนเครื่องดื่มที่ขายได้เฉลี่ย 20 แก้ว  
ต่อวัน คงท่ีตลอดโครงการ 
 ดังนั้นสรุปรวมรายรับของกิจการที่ได้รับจากเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม มีจ านวนเงินรวมต่อปี ดังนี้ 
              ปีที่ 1   เท่ากับ  2,570,880.00  บาท  
   ปีที่ 2    เท่ากับ  2,592,720.00  บาท  
   ปีที่ 3    เท่ากับ  2,614,560.00  บาท  
   ปีที่ 4   เท่ากับ  2,636,400.00   บาท  
   ปีที่ 5   เท่ากับ  2,647,340.00   บาท  
   ปีที่ 6-15 (ปีละ)  เท่ากับ  2,658,240.00  บาทต่อปี  
 1.3.2 รายรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ ปีที่ 15 คือ ค่าที่ดินตามราคาประเมินที่ดิน จ านวนเงินรวม 
127,500.00 บาท 
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
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 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดล าปาง จาก            
ข้อสมมุติฐานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินในข้อ 1 สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางด้านการเงินได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการค านวณค่าดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการค านวณ เกณฑ์การตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 

NPV (บาท) 4,485,256.97 มีค่ามากกว่าศูนย์ คุ้มค่าน่าลงทุน 
IRR 24.21% มีค่ามากกว่า WACC คุ้มค่าน่าลงทุน 

BCR 1.26 มีค่ามากกว่า 1 คุ้มค่าน่าลงทุน 

PB (ปี) 4.01 ระยะเวลาคืนทุนเหมาะสม คุ้มค่าน่าลงทุน 
  
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการค านวณค่าดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 4,485,256.97 บาท มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 24.21       
มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 มีค่ามากกว่า 1 
และระยะเวลาคืนทุน 4.01 ปี เป็นระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าในการวัดความคุ้มค่าของ
โครงการลงทุนฯ นี้ มีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 การทดสอบความแปรเปลี่ยนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดล าปาง ภายใต้สมมุติฐานใน   
ข้อ 1 และจากผลการค านวณตารางที่ 3 น ามาทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) พบว่า ค่าความแปรเปลี่ยน
ด้านต้นทุน (SVTC) มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.70 หมายความว่า ต้นทุนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่สามารถ
เพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25.70 ก่อนที่จะท าให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับศูนย์ และค่าความแปรเปลี่ยนด้าน
ผลตอบแทน (SVTB) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.45 หมายความว่า ผลตอบแทนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่
สามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 20.45 ก่อนที่จะท าให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับศูนย์ 
 ดังนั้น จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดล าปาง 
พบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดอายุโครงการ 15 ปี โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 4,485,256.97 บาท     
มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 24.21 มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก อัตราผลประโยชน์ต่อทุน เท่ากับ 1.26  มีค่ามากกว่า 1 และสามารถคืนทุนได้ภายใน 4.01 ปี และ
ตราบใดที่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 25.70 และรายได้ลดลงไม่เกินร้อยละ 20.45 โครงการก็ยังคงน่าลงทุน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่าย และเกิดการ
ลอกเลียนแบบกันได้ ดังนั้น หากต้องการสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าคู่แข่ง จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง
ให้กับธุรกิจ โดยการสร้างเอกลักษณ์ และพยายามหาจุดขายให้กับธุรกิจของตนเอง ในด้านของต้นทุนนั้น 
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ต้นทุนที่เป็นปัจจัยหลักคือ ต้นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นตัวแปรหลักที่จะท าให้ธุรกิจมีต้นทุนที่สูงขึ้นจนอาจ   
ท าให้ขาดทุนได้ และในด้านของผลตอบแทน การลดลงของลูกค้ามีผลกระทบต่อการลดลงของผลตอบแทน 
ดังนั้น ธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่จึงควรพิจารณาถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและจ านวนลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก โดยท า
กลยุทธ์ทางการตลาดให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดลูกค้า อีกทั้งการหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ของอาหาร
ประเภทเบเกอรี่ ทั้งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจ
ว่าแนวโน้มความต้องการบริโภคเบเกอรี่อยู่ในระดับที่ควรลงทุนหรือไม่ มิใช่เพียงแค่ความสนใจเฉพาะช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น และในการศึกษาครั้งนี้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีค่าที่สูงกว่าในกรณีศึกษานี้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุน ต้องค านึงถึงต้นทุนทางสังคมด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุน     
ควรต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 
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บทคัดย่อ 
 

การท าฟาร์มปศุสัตว์ส่วนใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยงดู  กรณีการท าฟาร์มปลาทอง
จ าเป็นต้องใช้การเลี้ยงดูที่มีความระมัดระวังเรื่องของสภาพแวดล้อมของปลาทอง  เพ่ือให้ปลาทองมีความ
สวยงามและครีบปลาไม่บิดเบี้ยว ดังนั้นทางผู้จัดท าได้สร้างแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ า
ในบ่อปลาของฟาร์มปลาทอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบการวัดระดับและควบคุมการท างานของ IoT เพ่ือดูแลปลาภายในฟาร์ม  หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
บ่อปลา  ระบบจะท าการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเพ่ือรับทราบสถานะของบ่อปลาแต่ละบ่อเมื่อน้ าขุ่นเกิน
กว่าที่ก าหนดจะได้ท าการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา  โดยมีเทคโนโลยี IoT คอยควบคุมความขุ่นและ
อุณหภูมิของน้ า ผลจากการประเมินพบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่น
และอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาพบว่าอยู่ในระดับ ดี 
 
ค้าส้าคัญ :  IoT, เทคโนโลยี, ฟาร์มปลาทอง, ความขุ่น, อุณหภูมิ 
 

Abstract 
 

Most livestock farming requires careful care.  In the case of goldfish farming, it is 
necessary to be careful about goldfish environment in order to keep them beautiful and 
their fins are not distorted.  The developers create an application to measure turbidity and 
water temperature in fish ponds.  Applying this technology is part of research.  The 
developers develop the prototype system to measure and control IoT functions to take care 
of goldfish in the farm.  If there is any change in the fish pond, the notification system will 
be sent to the application so that the status of each pond is shown.  When water is turbid, it 
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can be rectified in time using IoT technology to control turbidity and water temperature.  
The resuls of the application evaluation showed that the overall satisfaction of the users 
that ised this application to measure turbidity and water temperature in fish ponds was at a 
good level. 
 
Keywords :  IoT, Technology, Goldfish Farm, Turbidity, Temperature 
 

บทน้า  
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Internet of Thing เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านการเกษตร หรือด้านอุตสาหกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเกิดจากการน า
เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีด้านอ่ืนมาใช้ร่วมกัน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกันเพ่ือเป็นเทคโนโลยี IoT ได้   ส าหรับในอนาคต IoT อาจมีอยู่ทุกที่เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานเปรียบเสมือนกับการที่ผู้คนในทุกวันนี้นิยมใช้สมาร์ทโฟน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ (2559 หน้า 3) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการท าฟาร์มอัจฉริยะเป็นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ระบบ
เซนเซอร์และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร ควบคู่กับการเกษตรแบบวิศวกรรม
เปลี่ยนแปลง ที่จะน าเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น การปรับสภาพน้ า เป็นต้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าเสนอแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาเพ่ือแก้ปัญหา
ของฟาร์มปลาทอง โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับค่าความขุ่นของน้ าเพ่ือเก็บค่าสถานะต่าง ๆ 
ถ้าค่าออกมาต่ ากว่าเกณที่ตั้งไว้  อุปกรณ์จะท าการเปิดน้ าเพ่ือระบายน้ าแบบ Skimmer Pool เมื่อน้ ามีค่า
ความขุ่นเกินค่าที่ตั้งไว้และแจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชันท าให้รับทราบและป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
สร้างอุปกรณ์ IoT และใช้แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา เมื่อมีความขุ่น

และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของน้ ากับสภาพแวดล้อมของปลาทอง มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือแสดงผลในรูปแบบ
กราฟเพ่ือดูแนวโน้มความขุ่นและอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

 
ขั นตอนการท้างานของระบบ 
 แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน และการ
ท างานของระบบ IoT ที่มีการท างานร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ของข้อมูลที่เก็บได้จากเซนเซอร์ และยัง
สามารถควบคุมการท างานของฟาร์มปลาทองเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้กับเจ้าของฟาร์มได้รับทราบข้อมูล
สถานะความขุ่นและอุณหภูมิในบ่อปลา ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้จึงเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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ส่งข้อมูล 

เก็บข้อมูลค่าความขุ่น 

และอุณหภูม ิ

ควบคุม IoT หรือ ดูรายงาน 

NodeMCU ตัวที่ 1 เก็บค่า
จากเซนเซอร์และส่งข้อมูล 

Server 
Database 

สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร ์

NodeMCU ตัวที่ 2 รับค่าและ 
ควบคุม Solenoid Valve 

ส่งข้อมูล 

การบริหารฟาร์มปลาทอง และความสะดวกสบายต่อการปฎิบัติงานของเจ้าของฟาร์ม และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารฟาร์มได้ในระดับหนึ่ง 
 
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน ้าในบ่อปลา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ IoT และเหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้พบว่า ธีระชัย หล าเนียม (2559 
หน้า 21) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ IoT ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็น Intelligence Sensor ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้
งานในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุของความนิยมกระแส IoT นั้นมาจากการที่ราคาอุปกรณ์ใน
กลุ่มของ Sensor ลดลงไปถึงร้อยละ 60 ในขณะที่ช่องทางในการสื่อสารและการประมวลผลข้อมูลมีศักยภาพ
สูงขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายต่ าลง ประกอบกับความนิยมในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในกลุ่มสมาร์ทโฟนสูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และในอุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้นมักติดตั้งระบบจัดการต าแหน่ งบนพ้ืนโลก (Geographic Position 
System: GPS) มีความแม่นย าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา โดยน าข้อมูล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ในการท างานของ IoT มาแจ้งเตือนการท างานของฟาร์มปลาทอง โดยการท างาน
ของระบบมีดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการท างานของอุปกรณ์ IoT และการส่งข้อมูล 
 

 จากภาพที่ 1 KKdeveloper (2560) NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค 
Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บน
บอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับ
โมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั่นเอง  โดยการน าNodeMCU รับ
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ค่าความขุ่นจากเซ็นเซอร์เพ่ือส่งสัญญาณให้ Solenoid Valve ที่ใช้ในการเปิด-ปิดน้ าเมื่อค่าความขุ่นเกินกว่าที่
ปลาทองจะอาศัยอยู่ได้ เพ่ือท าการระบายน้ าแบบ Skimmer Pool จะท าให้น้ าในบ่อปลาสูงจนถึงระดับท่อน้ า
ทิ้งเพ่ือระบายน้ าที่มีความขุ่นออก จนได้น้ าที่สะอาดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปลาทอง จากนั้นน าข้อมูล
ที่ตรวจได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือสามารถเรียกดูรายงานของแต่ละวันจนถึงแต่ละวินาทีได้ นอกจากนั้นยังมี
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เพ่ือทราบอุณหภูมิปัจจุบันของบ่อปลาแบบเวลาจริงให้ได้มากที่สุด และส่งข้อมูล
อุณหภูมิที่เก็บได้ไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเพื่อรายงานไปยังเจ้าของฟาร์มปลาทองให้ทราบว่าอุณหภูมินั้นสูงหรือ
ต่ าเกินไป แอปพลิเคชันสามารถเข้าไปควบคุมเปิดปิดน้ าได้จากทุกที่  ที่มีอินเทอร์เน็ตและยังสามารถดูข้อมูล
ความขุ่นและอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน หากอุณหภูมิหรือค่าความขุ่นไม่เหมาะสมกับปลาทองแอปพลิเคชัน 
จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2 NodeMCU ตัวที่1 เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความขุ่นและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบกัน
น้ า จะท าการรับค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิส่งไปยัง NodeMCU ตัวที่2 ดังรูปในภาพที่ 3 และท าการส่งค่า
ความขุ่นและอุณหภูมิกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์เพ่ือบันทึกลงในฐานข้อมูลไว้น าไปแสดงผลในภายหลัง  นอกจากนี้ 
NodeMCU ตัวที่1 รอรับค่าจากฐานข้อมูลที่ส่งมาโดยผู้ใช้แอปพลิเคชันเพ่ือควบคุม IoT ในกรณีที่ต้องการเปิด
ปิดน้ าด้วยตัวเอง 

ภาพที่ 2 NodeMCU ตัวที่1 เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 

2. NodeMCU ตัวที่ 1 ท า

หน้าท่ีรับค่าจากเซนเซอร ์

3. เซนเซอร์วัดคา่อุณหภูม ิ

1. เซนเซอร์วัดคา่

ความขุ่นของน้ า 
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 ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อของ NodeMCU ตัวที่2 กับ Relay ซึ่งท าหน้าที่ควบคุม Solenoid Valve จะ
ท าการรับค่าจาก NodeMCU ตัวที่1 แล้วน ามาประมวลผลว่าค่าที่ได้รับมานั้นอยู่ในเงื่อนไขใด เช่น ถ้าค่าความ
ขุ่นต่ ากว่า 4 จะท าการส่งค่า ไปให้ Relay ควบคุม Solenoid Valve ท าหน้าที่เปิดน้ าอัตโนมัติ 

2. การท้างานแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน ้าในบ่อปลา 

 แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาจะท าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ IoT และ
ตรวจสอบสถานะสภาพแวดล้อมของบ่อปลา  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันแบบเวลา
จริง  เมื่อน้ ามีความขุ่นเกินกว่าระดับที่ก าหนดระบบจะท าการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้งานและท าการเปิดน้ าให้
อัตโนมัติรูปแบบแอปพลิเคชันทางผู้จักท าได้ท าการศึกษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน   
 Thepparit Kongpetchkhao  (2562) Progressive Web Apps อนาคตของโมบายแอพ ได้อธิบาย
ว่า การน าระบบผลิต Website ผสมผสานจุดเด่นของ Mobile Apps เพ่ือช่วยให้เราสามารถใช้งาน เว็บแอพ 
ได้เช่นเดียวกับ Mobile Apps ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ อาทิ Chrome, FireFox  แสดงผลได้เหมือนกันจาก
ทุกอุปกรณ์ อาทิ Desktop PC, โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต นี่จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อซ่ึง 
Mobile Apps แบบเดิมท าไม่ได้  อีกจุดเด่นที่ส าคัญ คือ ผู้ใช้งานเว็บแอพ สามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
ทุกข้อมูลจะถูกปรับปรุงอย่างรวดเร็ว แบรนด์สามารถส่งเนื้อหาล่าสุดให้กับผู้ใช้งานได้ทันที ในขณะเดียวกันก็
เข้าใช้งานผ่านในรูปแบบ Icon ที่อยู่บนหน้าจอหลัก (Home Screen) ของอุปกรณ์พกพา เพ่ือใช้เป็นทางลัด
และเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บแอพจึงไม่ต้องยุ่งยากกับการดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store 
อีกต่อไป 

ภาพที่ 3 NodeMCU ตัวที2่ เชื่อมต่อกับ Solenoid Valve 

4. NodeMCU ตัวที่ 

2 ท าหน้าที่เปิดปิด

น้ า 

5. Solenoid Valve 

ท าหน้าที่เปิดปิดน้ า 

7. Relay ท าหน้าที่ควบคุม

เปิดปิดเหมือนสวิตซ์ 

6. ตัวจ่ายไฟ หรือ Power 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน การควบคุมปลาทองสายพันธุ์ต่างๆ ใน

แต่ละบ่อ 

ข. การควบคุมปลาทองสายพันธุ์ต่างๆ ในแต่ละบ่อ ก. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

1. ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ป้อน Username และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบดังภาพ 4 ก. 
เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงผล การควบคุมปลาทองสายพันธุ์ต่างๆในแต่ละบ่อ ดังภาพ 4 ข. ซึ่งแสดงค่าความขุ่น
และค่าอุณหภูมิที่รายงานแบบเวลาจริงของแต่ละบ่อ  หากอุณหภูมิหรือค่าความขุ่นไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของปลาทองแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและจะควบคุม
อุปกรณ์ IoT ควบคมุเปิด-ปิดน้ าเพื่อให้น้ าได้ระบายออกเพ่ือลดความขุ่นของน้ าในบ่อปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. หน้ารายละเอียดของบ่อปลาจะแสดง ค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา โดยแสดงใน
รูปแบบกราฟเส้น และรายละเอียดจะแสดงค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิมากสุดกับน้อยสุดของวัน ดังภาพ 5 ก. 
ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาย้อนหลังดูค่าความขุ่นกับค่าอุณหภูมิได้ หากต้องการดูค่าความขุ่นหรือค่าอุณหภูมิบาง
ช่วง  สามารถกดที่ปุ่ม Export เพ่ือโหลดเป็นไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ตรวจสอบได้ในภายหลัง  กรณีที่กดปุ่มควบคุม
ระบบ IoT ดังภาพ 5 ข. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ โดยควบคุมเปิด-ปิดน้ าใน
บ่อ จากนั้นกด Save Changes เพ่ือบันทึก 
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียด 

ก. หน้ารายละเอียดแสดงข้อมูลกราฟ ข. หน้ารายละเอียดแสดงการควบคุม IoT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert)   
   4.21 - 5.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
   3.41 - 4.20  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   2.61 - 3.40  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.81 - 2.60  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 -  1.80  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมด 25 คน ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ า
ในบ่อปลา  โดยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้งค่าเฉลี่ยรวมของแอปพลิชันเพ่ือน าข้อมูล
มาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจมาแสดงดังตารางที่ 1 

444



8 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิชัน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน ้าใน
บ่อปลา    

ท่านคิดว่าความสวยงามของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับใด 3.70 1.15 ดี 

ท่านคิดว่าการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับใด 4.39 0.75 ดีมาก 

ท่านคิดว่าการใช้งานตรงกับความต้องการของฟาร์มอยู่ในระดับใด 3.87 0.92 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.94 ดี 

ด้านข้อมูลและอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่นและอุณหภูมิของน ้าในบ่อปลา 
   

ท่านคิดว่าการน าไปช่วยในการบริหารฟาร์มของท่านจะช่วยได้มากแค่ไหน 4.35 0.78 ดีมาก 

ท่านคิดว่าข้อมูลสถิติที่เก็บได้จะมีประโยชน์ต่อท่านมากแค่ไหน 4.13 0.76 ดี 

ท่านคิดว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อน้ าอุณหภูมิไม่เหมาะสมกับปลาทองมี
ประโยชน์อย่างไร 

4.13 0.97 ดี 

ท่านคิดว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าความขุ่นไม่เหมาะสมกับปลาทองมีใน
ระดับใด 

4.00 0.74 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.15 0.81 ดี 

ด้านการท้างานของแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน ้า
ในบ่อปลา    

ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปลาในระดับใด 

4.26 0.81 ดีมาก 

ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลปลาทองได้ในระดับใด 

4.22 0.74 ดีมาก 
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รวมเฉลี่ย 4.24 0.77 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน 4.12 ดี 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินพบว่า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
วัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  ด้านข้อมูล
และอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี และสุดท้ายคือด้านการท างานของแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้ าในบ่อปลา มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24  ความพึง
พอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวมทั้ง 25 คน ที่ได้ท าการประเมินความพึงพอใจพบว่าค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
 
สรุปผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและ
อุณหภูมิของน้ าในบ่อปลาพบว่าความพึง พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันในด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 
ด้านข้อมูลและอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่นและอุณหภูมิ  ด้านการท างานของแอปพลิเคชัน และประสิทธิภาพ
โดยรวมของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันใช้การออกแบบไม่เน้นสีสันเน้นไปที่การ
ออกแบบ Flat Design รวมถึงด้านการท างาน ที่มี IoT รายงานค่าความขุ่นและอุณหภูมิ แบบเวลาจริง จึง
ส่งผลให้การประเมิน ความพึงพอใจประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 ซ่ึงอยู่ในระดับด ี
ข้อเสนอแนะ 

ในอนาคตอาจจะมีเซนเซอร์ใหม่ ๆ จะสามารถตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมได้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือ
จะน าข้อมูลสภาพแวดล้อมไปวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพกับปลาแต่ละชนิดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 ง านวิ จั ย ฉบั บนี้ ผู้ จั ดท า มี วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อศึ กษา  และ เปรี ยบ เที ยบช่ อ ง ว่ า งคุณภ า พ 
การบริการของผู้ ใช้บริการที่ด่ านศุลกากรเชียงของ จากกลุ่มตัวอย่างที่ ให้บริการด้านโลจิสติกส์  
ที่ด่านศุลกากรเชียงของ จ านวน 90 คน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพบริการ (SERVQUAL) 5 มิติ 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ 
ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ ด้านความเอาใจใส่ และด้านความไว้วางใจ การค านวณหาช่องว่างคุณภาพ
บริการระหว่างบริการที่คาดหวัง และบริการที่รับรู้ในมุมมองของผู้ใช้บริการ จากการวิเคราะห์ด้านโปรแกรม 
SPSS For Windows พบว่า คุณภาพในการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และมีระดับการ
รับรู้เฉลี่ยต่อคุณภาพในการให้บริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับความคาดหวังเฉลี่ยในด้านความเอา
ใจใส่Mean = 4.41 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ Mean = 4.39 ด้านความ
ไว้วางใจ Mean = 4.38 ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ Mean = 4.34 และด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ Mean = 4.33 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ให้บริการ ของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการผู้วิจัยจึงท าข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริการ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นตรงต่อความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ  
ค าส าคัญ : ช่องว่างคุณภาพการบริการ , คุณภาพการให้บริการ , ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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Abstract 

This research is conducted in the purpose of studying and comparing a service quality 
gap of customers at Chaing Khong Custom Authority. The attained results are analyzed by 
using total 90 samples. The quality of service was analyzed by using the theory of 5 
Dimensions of SERVQUAL which are composed with different 5 significant dimensions-the 
tangibility, the reliability, the responsiveness, empathy, and the assurance. From the result by 
calculating the quality gap between an expected service and perceived service analyze by 
using SPSS For Windows found that the quality in 5 services have respondents and the average 
level of perception of service quality was high. The average level of expectation in the 
empathy is the highest has Mean = 4.41 followed by the responsiveness Mean = 4.39, the 
assurance Mean = 4.38, the assurance and reliability Mean = 4.34 and the tangibility Mean = 
4.33 Researcher foresees of the importance of the service gap between service providers and 
users. So, researcher made the recommendations on each of the five factors to improve 
service quality and service efficiency to meet the expectations of the users. 
Keywords: service quality gap, service quality, customers' satisfaction 
 
1. บทน า 

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศลาว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร และยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าใน
เขตเมืองห้วยทราย เพ่ือเป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน – ลาว –ไทย เนื่องจากช่องทาง
นี้ เป็นช่องทางที่มีการส่งออกสินค้าทางถนนค่อนข้างสูง โดยในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 
การส่งออกสูงถึง 932,846,556.86 บาท นับเป็นเส้นทางส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ด่านศุลกากรเชียงของนับเป็นประตูด้านแรกของการท าการค้าระหว่างประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจ  
การรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จึงควรทราบมุมมองความ 
พึงพอใจที่มีของผู้ใช้บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของสินค้า งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด่านศุลกากรเชียงของต่อคุณภาพการให้บริการของ  

ผู้ให้บริการด่านศุลกากรเชียงของ และความคาดหวังของผู้ให้บริการต่อคุณภาพในการให้บริการ 
2. เ พ่ือวิ เคราะห์ผลของช่องว่างระหว่างบริการที่คาดหวังของผู้ ให้บริการต่อบริการที่รับรู้ 

ของผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ 
 

3. อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
    ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวความของคุณภาพในการบริการ (SERVQUAL) เป็นเครื่องมือวัด

คุณภาพบริการที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวัง และการ
รับรู้ของบริการ (Perceived Quality-Expected Quality) ที่ผู้ ใช้บริการได้รับ และเรียกรูปแบบการวัด
คุณภาพบริการนี้ว่า แบบจ าลองช่องว่าง (Gap Model)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 องค์ประกอบคุณภาพบริการ  พาราสุรามัน และคณะ (Parasuraman et al., 1985) ได้ท าการวิจัย 
และพัฒนารูปแบบกรอบแนวคิดคุณภาพของการบริการของลูกค้า จะรับรู้ได้ถึงคุณภาพการบริการ 10 มิติ โดย
ในเวลาต่อมา ได้ท าการวิจัยใหม่ และได้สรุปรวมองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพที่จนเหลือเพียง  
5 องค์ประกอบ (Parasuraman et al. 1998) เรียกว่า RATER ดังนี้ 
       1.ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการที่สัญญาไว้ตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า ไม่มีความผิดพลาด ถูกต้องเที่ยงตรง ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพ่ึงพาได้ 
       2.ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการมีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี สุภาพอ่อนน้อม 
ในการให้บริการ และผู้ให้บริการท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู้สึกมั่นใจได้  
       3.ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการที่มีการอ านวยความสะดวก  
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการครบครันบุคลิกของผู้ให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสาร 
       4.ความดูแลเอาใจใส่  (Empathy)  หมายถึง ผู้ ให้บริการปฏิบัติ งานโดยค านึงถึงจิตใจ 
ของลูกค้าแต่ละคน และให้บริการค านึงความแตกต่างตามลักษณะของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
       5.การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการมีความพร้อม และเต็มใจที่จะ
ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที 
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SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพบริการที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยทีม 
นักวิจัยเพ่ือใช้ส าหรับองค์การที่เป็นผู้ให้บริการ โดยใช้ความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวังและการรับรู้ของ
บริการ (Perceived Quality-Expected Quality) ที่ผู้ใช้บริการได้รับและเรียก รูปแบบการวัดคุณภาพบริการ
นี้ว่า แบบจ าลองช่องว่าง (Gap Model)  Service Quality = Perceived Quality - Expected Quality หรือ 
SQ = P – E เครื่องมือ SERVQUAL นี้ ยังได้แบ่งการประเมินคุณภาพการบริการเป็น 5 ปัจจัยหลักซึ่งถูก
ประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการประเมินตามความคาดหวัง (Expected Quality) และส่วนที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพบริการตามการรับรู้ (Perceived Quality) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คุณภาพบริการ (Service Quality) 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา การติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก ความต้องการแต่ละบุคคล 

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

บริการที่คาดหวัง 

บริการที่ได้รับจริง 

คุณภาพบริการที่รับรู ้
1.บริการที่คาดหวัง < บริการที่รับรู ้
(คุณภาพที่น่าประหลาดใจ) 
2.บริการที่คาดหวัง = บริการที่ได้รับรู้ 
(คุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ) 
3.บริการที่คาดหวัง > บริการที่ได้รับรู้ 
(คุณภาพยอมรับได้) 

 
ภาพที่ 1 คุณภาพบริการผู้รับรู้ ปรับปรุงจาก (อรจันทร์, 2556, หน้า 251) 
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ปัจจัย (Factor) หัวข้อ (Item) 

 
 

คุณภาพการบริการ 
(Service Quality) 

 
 

ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ 

(Tangibles) 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการ
ให้บริการของด่านศุลกากรอย่างชัดเจน ด้วยการ
ให้บริการของพนักงานด่านศุลกากรอย่างสุภาพเรียบร้อย 

ด้านความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 

พนักงานให้บริการด้วยความถูกต้อง เหมาะสมจริงใจ และ
ตรงเวลาที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากร 

ด้านการตอบสนอง 
ความต้องการ 

(Responsiveness) 

พนักงานมีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ และมีการแจ้งรายละเอียด
วันเวลาอย่างชัดเจน 

ด้านความมั่นใจ 
(Assurance)  

พนักงานด่านศุลกากรมีความรู้ความเข้าใจในการตอบข้อ
สงสัยของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง  และ
พนักงานด่านศุลกากรมีมารยาทที่ดีต่อลูกค้าทุกครั้ง จึงท า
ให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
(Empathy) 

มีช่วงเวลาให้บริการที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ และมี
พนักงานให้ความเอาใจใส่เข้าใจถึงความต้องการแบบ
เฉพาะเจาะจง   ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 
 
3.2 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ช่องว่างขององค์กร (Gap Analysis) 

                ตัวแบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพบริการ (อรจันทร์ , 2559, น.253-256) คุณภาพบริการนั้น 
ยากแก่การประเมินและมักมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เสมอในการให้บริการทั่วไปเนื่องจาก 
     1.การรับรู้คุณภาพบริการนั้นขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ไม่ว่า
ธุรกิจบริการจะส่งมอบบริการอย่างดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะพิจารณาว่า
การบริการดังกล่าวไม่มีคุณภาพ 
     2.ในด้านการตลาดส าหรับธุรกิจผลิตสินค้าลูกค้าจะประเมินเฉพาะสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น  
แต่ส าหรับธุรกิจบริการลูกค้าประเมินทั้งกระบวนการบริการและผลลัพธ์ของการบริการด้วย  
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองช่องว่าง (Gap Model) (อรจันทร์, 2556, น. 252) 
 
 

3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ศุลกากรด่านเชียงของ ซึ่งมีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ จากสูตร
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการด้ าน 
โลจิสติกส์ และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ ร้อยละ 5 ( e = 0.05 ) โดยที่ขนาด
ตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Taro Yamane 

Gap 4 Communication gap 
ช่องว่างของการสือ่สาร 

Gap 3 Delivery gap 
ช่องว่างของการส่งมอบ 

Gap 5 
Service gap 
ช่องว่าง 
ของบริการ 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
(Word of mouth communication) 

  

ความต้องการส่วนบุคคล 
(Personal needs) 

  

ประสบการณ์ในอดีต 
(Past experience) 

  
บริการที่คาดหวัง 

(Expected service) 
  

บริการที่รับรู ้
(Perceived service) 

  

ผู้บริโภค 
(Consumers) 

นักการตลาด 

(Marketer) 

การส่งมอบบริการ 
(การติดต่อก่อนและหลังบริการ) 
(Service delivery, including      

per-and post-contacts) 
  

การสื่อสารภายนอกกับผู้บริโภค 

 (External communication to 

consumers) 

  

Gap 2 Standard gap 
ช่องว่างของมาตรฐาน 

การแปลความรับรู้ให้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพบริการ 

 (Translation of perceptions into  
Service-quality specifications) 

  

การรับรู้ของผูบ้ริหารต่อความคาดหวังของผู้บริโภค 

 (Management perceptions of consumer 

Expectation) 

Gap 1 
Knowledge gap 

ช่องว่างของความรู ้
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𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2                                                    (1) 

 

โดยที่ 𝑛 คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   𝑁 คือจ านวนประชากรทั้งหมด 

   𝑒 คือค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดให้มีค่า  0.05 
 

3.3 การแปรผลการวิจัย 
                แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ด่านศุลกากรเชียงของผู้วิจัยได้
ก าหนดการให้คะแนนเป็นรายข้อ ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะข้อค าถามในเชิงบวก (Positive) 
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) (2) ด้านความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) (3) ด้านการตอบสนอง ความต้องการ (Responsiveness) (4) ด้านความมั่นใจ (Assurance) (5) 
ด้านการเข้าใจความรู้สึกผู้รับบริการ (Empathy) ผู้วิจัยก าหนดค่าเป็น มาตราวัดของ Linker (Linker Scale) 
5 ระดับ จากนั้นจะท าการการแปลผลคะแนนรายข้อ และโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ของ Best (ภรภัทร อิ่มโอฐ, 2550) ดังนี้  
 
                                                         Maximum – Minimum                                                (2) 

 
 

คะแนนเฉลี่ย       4.61 – 5.00      แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย       3.41 – 4.60      แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย       2.61 – 3.40      แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย       1.81 – 2.60      แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย       1.00 – 1.80      แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยท าการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากการประยุกต์ใช้ทฤษฏีคุณภาพบริการ (Service Quality) แกผู้ที่มาใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่ด่านศุลกากรเชียงของจ านวน 90 ชุด ดังตารางที่ 2 
 
 

Interval 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในปัจจัยของทุกด้าน 

 
จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน เพ่ือที่จะทราบว่า

ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของมีความคิดเห็นโดยรวมต่อความพึงพอใจของทุกด้าน และพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดคือ ด้านความเอาใจใส่ Mean = 4.41รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง
ของเจ้าหน้าที่ Mean = 4.39 ด้านความไว้วางใจ Mean = 4.38 ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ  
Mean = 4.34 และล าดับสุดท้ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
และสิ่งที่จับต้องได้ Mean = 4.33 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง การรับรู้ และช่องว่างคุณภาพในการบริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ 

ความพึงพอใจในการบริการ 
การ

คาดหวัง 
Mean 

การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่ง
ที่จับต้องได้ (Tangible) 

5 4.33 0.66 1 

2. ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 
 

5 4.33 0.66 1 

3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ 
(Responsiveness) 

5 4.39 0.61 3 

4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 5 4.41 0.59 4 

5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance) 5 4.38 0.62 2 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียง 
ของจ านวน 90 ราย 

Mean ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับ
ต้องได้ (Tangible) 

4.33 มาก 

2. ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) 4.34 มาก 

3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ (Responsiveness) 4.39 มาก 
4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 4.41 มาก 

5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance) 4.38 มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวัง การรับรู้ และช่องว่างของคุณภาพการบริการ 
พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ และด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ  
มีช่องว่างเกิดขึ้นมากที่สุดโดยมีค่า Mean = 0.66 ซึ่งท าให้ทราบว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นอันดับแรก
เพ่ือที่จะลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบริการให้น้อยลง อันดับที่สองคือ ด้านความไว้วางใจมีช่องว่างที่เกิดขึ้นคือ 
Mean = 0.62 อันดับที่สามคือด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่มีค่า Mean = 0.61 และช่องว่างที่เกิดน้อย
ที่สุดคือ ด้านความเอาใจใส่เป็น Mean = 0.59 ตามล าดับ จากการที่เรียงล าดับการเกิดช่องว่างที่มากที่สุด 
เป็นอันดับแรกนั้นเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุดซึ่งเลือกแก้ไขปัญหาตามล าดับของช่องว่างที่เกิดข้ึน 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาช่องว่างของคุณภาพการบริการโดยการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วย

เครื่องมือคุณภาพ SERVQUAL กรณีศึกษาศึกษาด่านศุลกากรเชียงของ การประเมินคุณภาพผลลัพธ์ 
การบริการของผู้ให้บริการที่มีผลต่อผู้ที่มาใช้บริการที่ด่านศุลกากรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้
การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากผู้ วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ขีดความสามารถช่องว่างของ
องค์กร Gap Analysis  แต่ช่องว่างที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และเห็นความส าคัญมากที่สุดคือการวัดคุณภาพการ
บริการจาก Gap ช่องว่างที่ 5 ช่องว่างของการบริการเป็นความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวัง และบริการที่
รับรู้ในมุมมองของลูกค้า บนพ้ืนฐานองค์ประกอบคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ ความเป็นรูปธรรม ความดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง เพ่ือท าให้คุณภาพของการบริการของด่าน
ศุลกากรเชียงของมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
ตารางท่ี 4  ตรารางสรุปผลชอ่งว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ  

ปัจจัยในการให้บริการ เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
ช่องว่าง 
Mean 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการและสิ่งที่จับต้องได้  

มีการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ 

0.66 

2. ด้านความไว้วางใจหรือความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) 

พนักงานให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลายทุก
ครั้งที่ให้บริการแก่ลูกค้า 

0.66 

3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ 
(Responsiveness) 

พนักงานสามารถให้บริการในด้านต่างๆแก่ผู้ใช้บริการด้วย
ความรวดเร็ว และพนักงานด่านศุลกากรมีความเต็มใจ 
และกระตือรือร้นในการให้บริการ 

0.61 

4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) พนักงานยินดีรับฟังความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 

0.59 
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5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance) พนักงานพร้อมรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการ เช่น เอกสารเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

0.62 

 
5.1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ 
     จากการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ให้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ข้อเปรียบเทียบ

ของการบริการในแต่ละเกณฑ์ และน าเกณฑ์มาแปลความหมายโดยการเปรียบเทียบตารางแบบเมตริกซ์ และ
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของผู้ให้บริการที่ด่านศุลกากร ดังตารางที ่5 

 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุสถานะของแต่ละเกณฑ์ 
 

                 ความคาดหวังของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของผู้ใช้บริการ 

มากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย 4.61 – 5.00 

มาก 

มีค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.60 

มากที่สุด 

มีค่าค่าเฉลี่ย 4.61-5.00 

รักษามาตรฐาน 
การบริการ 

ความพอใจเกินความคาดหวัง
แต่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
บริการได้อีก 

มาก 

มีค่าเฉลี่ย 3.41-4.60 

ช่องว่างความคาดหวังของผู้
ให้บริการต่อการรับรู้ของ
ผู้ ใช้บริการน ามาปรับปรุง
เ พื่ อพัฒนาคุณภาพการ
บริการต่อไป 

 

ยอมรับการบริการได้ 

 
จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุสถานะแต่ละเกณฑ์ของความคาดหวังของผู้

ให้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ พบว่าเมื่อเทียบความหวังของผู้ให้บริการที่มีระดับมากที่สุดกับการรับรู้
ของผู้ใช้บริการที่มีระดับมากที่สุดควรที่จะรักษามาตรฐานการบริการนี้ไว้ แต่หากความคาดหวังของ  
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากแต่การรับรู้ของผู้ใช้บริการนั้นมากสุดซึ่งยังสามารพัฒนาคุณภาพการบริการได้อีก 
ถ้าความคาดหวังของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากสุดแต่การรับรู้ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากแสดงว่าเกิด
ช่องว่างความคาดหวังของผู้ให้บริการสามารถน ามาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป แต่หากความ
คาดหวังของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากและการรับรู้ของผู้ใช้บริการมากเช่นเดียวกันจึงสามารถยอมรับการ
บริการนี้ได ้
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ตารางท่ี 6 เกณฑ์การแปลความหมายของแต่ละสถานะ 

จากตารางที่ 6 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการการวิเคราะห์ ความคาดหวังผู้ให้บริการ และการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ความคาดหวังผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด หมายความว่า การบริการของผู้ให้บริการมีความพร้อมและมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการ เป็น
สถานะที่ รักษามาตรฐานการบริการ เพ่ือหาแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากสาเหตุที่เกิดขึ้น 
แสดงดังตารางที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคาดหวังของผู้
ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

ความหมาย 

มากที่สุด มากที่สุด 
การบริการของผู้ให้บริการมีความพร้อมและมีความคาดหวังต่อการ
พัฒนาการบริการ เป็นสถานะท่ี รักษามาตรฐานการบริการ 

มากที่สุด มาก 
การบริการของผู้ให้บริการมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับพอใจในการใช้บริการ แต่สามารถหาช่องว่าง
ของคุณภาพการบริการต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการต่อไป 

มาก มากที่สุด 
การบริการของผู้ให้บริการเกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระดับ
พึงพอใจมาก แต่เป็นสถานะที่สามารถพัฒนาการบริการได้อีก 

มาก มาก 
การบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังสามารถพัฒนาได้
มากขึ้น 
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ตารางท่ี 7  ตรารางสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่ด่านศุลกากรเชียงของ  

ปัจจัยคุณภาพ 
การบริการ 

เรื่องท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวัง
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

สาเหตุ 

1. ด้านความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ และสิ่งที่
จับต้องได้ 
(Tangible) 

มีการน า
เทคโนโลยีมา
อ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ  : การมาใช้บริการไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึง
เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
ข้อ เสนอแนะ  ควร เล็ ง เห็นถึ ง
ความส าคัญของเทคโนโลยี และน า
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานเช่น เครื่องกดบัตรคิว 
เพื่อท าให้การบริการเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งจะท าให้การบริการมี
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การท างานเพิ่มมากขึ้น แต่ในกรณี
ที่ต้อเปลี่ยนน าอุปกรณ์หรือน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ภายใน
ด่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
งบประมาร และการตรวจสอบ
ของหน่วยงานรัฐ 

2. ด้านความ
ไว้วางใจหรือความ
น่าเชื่อถือ 
(Reliability) 

พนักงานให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างดี
เสมอต้นเสมอ
ปลายทุกครั้งที่
ให้บริการแก่ลูกค้า 

 

 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  พนังงานไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ  
ข้ อ เ สนอแนะ  : เ ปิ ด รั บสมั ค ร
พนักงานในการให้บริการ เพื่อทัน
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
แต่ในกรณีที่ต้องการเปิดรับสมัคร
พนักงานเพิ่มอาจต้องแจ้งไปทาง
หน่วยงานภาครัฐนั้นรับทราบถึง
ปัญหาเกิดขึ้น 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)  

ปัจจัยคุณภาพ 
การบริการ 

เรื่องท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวัง
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

สาเหตุ 

3.ด้านการ
ตอบสนองของ
เจ้าหน้าท่ี 
(Responsivenes
s) 

พนักงานสามารถ
ให้บริการในด้าน
ต่างๆแก่
ผู้ใช้บริการด้วย
ความรวดเร็ว 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  การสื่อสารที่เข้าใจไม่
ตรงกัน 
ข้อเสนอแนะ : จัดท าคู่มือการ
ให้บริการเพื่อก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน เช่นการรับโทรศัพท์หรือ
การให้ข้อมูลตา่งๆเป็นต้น เพื่อ
ความถูกต้องแม่นย า และคณุภาพ
บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานด่าน
ศุลกากรมีความ
เต็มใจ และ
กระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

4. ด้านความเอา
ใจใส่ (Empathy) 

พนักงานยินดีรับ
ฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการ 

 

มากสุด 

 

มาก 

สาเหตุ :  ผู้ใช้บริการมีคุณลกัษณะ
และมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ : ก าหนดกลยุทธ์ใน
การเข้าถึงผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อสร้างความพึง
พอใจในของใช้บริการ 

5. ด้านความ
ไว้วางใจ 
(Assurance) 

พนักงานพร้อม
รับผิดชอบหาก
เกิดข้อผิดพลาดใน
การให้บริการ เช่น 
เอกสารเกิด
ข้อผิดพลาดใน
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ : ความหลากหลายของ
ข้อมูลของผู้ที่มาใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะ : ผู้ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ ควรเน้นที่การท าความ
เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น เพื่อท าให้
ก า ร บ ริ ก า ร เ ห ม า ะ กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร  อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ล ด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการท างาน
ของผู้ให้บริการได้  

 

ข้อเสนอแนะ  
            1.งานวิจัยฉบับนี้พิจารณาเฉพาะการให้บริการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงอาจจะ
พิจารณาการให้บริการในเรื่องของแผนกการเงิน แผนกติดต่อสอบถาม ภายในด่านศุลกากรเชียงของ  
เพ่ือท าให้การบริการในแผนกต่างๆ มีคุณภาพในการให้บริการที่เท่าเทียมกัน และได้พัฒนาประสิทธิภาพไป
พร้อมกนั เพ่ือเป็นที่ยอมรับของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนในอนาคตได้ 
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             2.เมื่อมีนโยบายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนเข้ามา ควรมีการท าวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการของด่านศุลกากรเชียงของอีกครั้ง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การให้บริการ เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการให้บริการ 
เอกสารอ้างอิง 
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รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
Smartphone Usage Behavior Towards Carbon Emission 

 
พิชิตชัย ค ำอินทร์1 
วรภัทร ไพรีเกรง2 

วิทยำลัยเทคโนโลยีด้ำนนวัตกรรมและวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
College of Innovative and Engineering,   

อีเมล์ : picitchai.k@gmail.com, worapat.png@dpu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 กำรใช้งำนสมำร์ทโฟนเป็นเรื่องที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในสังคมปัจจุบัน แต่กำรมีเทคโนโลยีได้ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมำกขึ้นเรื่อยๆ คือ ถ้ำหำกมีกำรใช้สมำร์ทโฟนมำกขึ้น ก็
จะมีกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้น โดยอำจจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของแต่ละ
บุคคล ดังนั้นวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยนี้ เพ่ือพยำกรณ์พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผลกระทบต่อกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ซึ่งมีกำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 246 
คน (N=246) จำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย ประชำกรเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีภำคปกติ โดยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย ผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยได้ค่ำอ ำนำจกำรพยำกรณ์เท่ำกับ 
0.324 (ร้อยละ 32.40) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ   :สมำร์ทโฟน ,รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน , พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน, กำรปลดปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด ์
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Smartphone Usage Behavior Towards Carbon Emission 
 

Pichitchai Kamin1 
Worapat Paireekreng2 

 
Abstract 

 The use of smartphones is a very popular in today's society. However, the technology 
has the impact on the environment, which is likely to increase dramatically when the 
smartphones have been used. This leads to increase of carbon emissions. It may depend on 
the behavior of the smartphone users individually. The purpose of this research is to predict 
the behavior of smartphones that affect carbon dioxide emissions. The samples are collected 
from the undergraduate students of Udonthani Rajabhat University. A questionnaire was used 
as an instrument to collect 246 samples in 2017. The simple sampling technique is used. The 
results show that smartphone usage patterns affect smartphone behavior toward carbon 
emissions. The prediction power was 0.324 (32.40%) with statistically significant at 0.01, with 
low correlation. 
 
Keyword : Smartphone usage patterns, Smartphone behavior, Carbon Emissions  
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บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะในด้ำน
เครื่องมือสื่อสำรหรือที่เรำเรียกกันว่ำโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมำก
จนเทคโนโลยีเหล่ำนี้กลำยเป็นปัจจัยที่ 6 ต่อกำรด ำเนินชีวิตไปแล้ว ต่อจำกรถยนต์ยำนพำหนะซึ่งกลำยมำเป็น
ปัจจัยที่ 5 ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต สมำร์ทโฟนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกสบำย จำก
สมัยก่อนที่ต้องมีกำรส่งจดหมำยสื่อสำรใช้ระยะเวลำยำวนำนเป็นอำทิตย์แต่เมื่อมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีชนิดนี้
ขึ้นมำ จึงท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรรวดเร็วสะดวกสบำย จนท ำให้เกิดพฤติกรรมในกำรใช้มือถือสมำร์ทโฟนเหล่ำนี้ 
จำกผลดีก็ยังมีผลเสียต่ำงๆ ที่จะตำมมำอย่ำงมำกมำยซึ่งอำจเป็นผลเสียถึงกับชีวิตเลยก็เป็นไปได้ 
 ปัจจุบันไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงไปในสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งกำรเดินทำงกับครอบครัว เพ่ือน พ่ีน้อง หรือ
มองไปที่คนรอบข้ำงมักจะเห็นแต่ละคนต่ำงนั่งก้มหน้ำอยู่กับหน้ำจออุปกรณ์สื่อสำรของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง
ท ำให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้ำ” ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีผลกระทบอยู่ไม่น้อย 
พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีควำมหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยี เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น เทคโนโลยีเหล่ำนี้สำมำรถใช้ประโยชน์ให้กับเรำได้ดี เช่น ใช้ท ำงำน สืบค้นข้อมูล โทรศัพท์ กล้องถ่ำยรูป 
เป็นอุปกรณ์สื่อสำรที่ส่งได้ทั้งภำพและเสียงแบบปัจจุบันผู้ที่ใช้งำนมีทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและ
หนุ่มสำวที่มีควำมช ำนำญและเชี่ยวชำญในกำรใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ดังกล่ำวเสมือนเกิดมำเพ่ือสิ่งนี้ 
 นอกจำกกำรที่สมำร์ทโฟนจะให้ควำมสะดวกในกำรท ำงำนเกินควำมคำดหมำย สมำร์ทโฟนได้เข้ำมำ
เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสะดวกสบำยที่มำกขึ้นให้กับชีวิตประจ ำวันอีกด้วย ท ำให้มีผู้ชื่นชอบ
เป็นจ ำนวนมำก และยังสร้ำงควำมสงสัยเป็นอย่ำงมำกว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนนั้นจะสร้ำงผลกระทบต่อวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของมนุษย์หรือไม่ และหำกมีผลกระทบจะมีผลกระทบทำงบวกหรือลบอย่ำงไร ซึ่งจำกกำรส ำรวจ
และศึกษำจำกหน่วยงำนที่หลำกหลำยพบตรงกันว่ำ กำรใช้สมำร์ทโฟนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้เป็น
อย่ำงมำก ดังผลส ำรวจของบริษัทอีริคสัน (Ericsson) ที่ท ำกำรสุ่มส ำรวจชำวอินเดียอำยุ 14-45 ปี จ ำนวนกว่ำ 
5,000 คน สรุปว่ำ มำกกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ใช้สมำร์ทโฟนใช้ชีวิตผูกติดกับข้อมูลที่ได้จำกสมำร์ทโฟนเป็นอย่ำง
มำก จนท ำให้มีเวลำกับครอบครัวและผู้คนที่รู้จักน้อยลง และกว่ำ 1 ใน 3 ยอมรับว่ำพวกเขำมักจะลืมไปว่ำมี
ผู้คนรอบข้ำงเมื่อพวกเขำใช้สมำร์ทโฟน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ที่เพ่ิงทดลองใช้สมำร์ทโฟนใหม่ๆ) ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมกังวลอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำหำกสมำร์ทโฟนถูกพัฒนำให้มีควำมสำมำรถและสะดวกในกำรใช้งำน
มำกขึ้นกว่ำนี้ อำจท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และกำรใช้ชีวิตที่ปิดกั้นจำกโลก
ภำยนอก และผลกำรส ำรวจชิ้นนี้ยังสร้ำงประเด็นควำมแตกต่ำงในเชิงกำรบริโภคข้อมูลข่ำวสำรมำกขึ้นเรื่อยๆ 
ระหว่ำงผู้ใช้เพศชำยและหญิงอันเนื่องมำจำกกำรใช้สมำร์ทโฟน ซึ่งพบได้จำกสถิติกำรใช้งำนของแอพพลิเคชั่น 
โดยสถิติผู้ใช้สมำร์ทโฟนเพศชำยใช้แอ๊ปเกี่ยวกับแผนที่มำกกว่ำผู้ใช้เพศหญิงอย่ำงมำก ในขณะเดียวกันผู้ใช้เพศ
หญิงใช้สมำร์ทโฟนเพ่ือสนทนำและส่งข้อควำมมำกกว่ำผู้ใช้เพศชำยหลำยเท่ำ (Mongkolvanit P. 2013) 
 อย่ำงไรก็ตำม ในทำงตรงกันข้ำมของสภำพปัจจุบัน ปริมำณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกก ำลังเพ่ิม
จ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เพรำะผู้บริโภคนิยมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์อุปกรณ์เครื่องเสียง 
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และพริ้นเตอร์บ่อยครั้งกว่ำที่เคยเป็นมำ ตำมทิศทำงของกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุโรปมีรำยงำนถึง
ปริมำณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้นรวดเร็วกว่ำขยะประเภทอ่ืนๆ ถึง 3 เท่ำ และคำดกำรณ์กันว่ำประเทศก ำลัง
พัฒนำจะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอีกถึง 3 เท่ำ ภำยใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ ส ำหรับประเทศไทยจะประสบ
ปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวนมหำศำล อันเป็นผลมำจำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่ำนี้มี
กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและมีอำยุกำรใช้งำนไม่นำน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสำรพิษ
ประเภทโลหะหนักที่มีมำก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอทแคดเมียม สำรหนู ก ำมะถัน และสำรเคมีอีกเป็นจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมีตะกั่วเป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 6 ดังนั้นกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมำร์ทโฟน เป็นสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้ต้องมีกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนกำรรีไซเคิลหรือน ำกลับวัสดุแร่
ธำตุมำใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือลดผลกระต่อสิ่งแวดล้อม (Cleanriversstl, 2015) 
 สืบเนื่องจำกกำรได้รับผลตอบสนองอย่ำงรวดเร็วจำกสมำร์โฟนในยุคปัจจุบันนี้ ยุคที่มีสมำร์ทโฟน
และแท็บเล็ตกันอย่ำงน้อยคนละเครื่อง หรือบำงคนมำกกว่ำหนึ่งเครื่อง เรำจะพบว่ำ ไม่ค่อยใส่ใจคนรอบคน
รอบข้ำงหรือแม้แต่ใจลอยเพรำะว่ำถูกสิ่งเร้ำในจอสมำร์ทโฟน หรือว่ำแท็บเล็ต ดึงดูดควำมสนใจไปจนหมด ที่
น่ำกลัวเช่น เวลำข้ำมถนนหรืออยู่กลำงถนน สำยตำยังจดจ้องไปที่จอภำพมำกกว่ำที่จะระมัดระวังตัวจำก
ภยันตรำยรอบข้ำง บำงทีได้รับสัญญำณแทบไม่รับรู้อันเนื่องมำกจำกสมำธิจดจ่อที่หน้ำจอสมำร์ทโฟน สิ่งที่
ส ำคัญที่สุดคือปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งควำมเป็นจริง แม้แต่คนในครอบครัว
ยังท ำให้ควำมสัมพันธ์ที่ดีลดน้อยลงไป มองข้ำมสิ่งที่อยู่ในโลกควำมจริงให้ควำมส ำคัญกับโลกออนไลน์มำกขึ้น 
ในงำนวิจัยจึงได้เน้นในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟน ของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งชี้เฉพำะไปกับกลุ่มนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุมีกำรศึกษำมำแล้วว่ำเป็นกลุ่มที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนมำก
ที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแนวทำงในกำรน ำไปเทียบเคียงพฤติกรรมที่ใช้งำนสมำร์โฟนในทุกกิจกรรมต่อกำร
ปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภาพประกอบที ่1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

รปูแบบการใชง้านสมารท์โฟน  

1) การใช้งานด้านธุรกิจ  

2) การใช้งานด้านความบันเทิง 

3) การใช้งานด้านการพูดคุยและ

การท่องเว็บ  

4) การใช้งานแอพพลเิคชั่นทั่วไป 

พฤตกิรรมการใชง้านสมารโ์ฟ

นตอ่การปลดปลอ่ย

คารบ์อนไดออกไซด ์

1) ด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

2) ด้านการเดินทางอย่าง

เหมาะสม 

3) ด้านการจดัการของเสียอย่าง

เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนในปัจจุบัน 
 2) เพ่ือศึกษำอ ำนำจกำรพยำกรณ์ของรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำน
สมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนส่งผลทำงบวกต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์โฟนต่อกำรปลดปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด ์
 
วิธีการวิจัย 
 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชำกรที่ใช้ศึกษำงำนวิจัยในครั้งนี้ ใช้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ใช้สมำร์ทโฟน โดยกำร
ก ำหนดให้เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตร ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2560 
  กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ศึกษำวิจัย ใช้นักศึกษำระดับปริญญำตีที่ ใช้สมำร์ทโฟน โดยกำร สร้ำง
แบบสอบถำมส ำรวจข้อมูลออนไลน์เฉพำะเจำะจงนักศึกษำที่ใช้งำนสมำร์ทโฟนเท่ำนั้น ทั้งนี้ได้มีผู้ตอบแบบสอบ
และผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกตัวแทนทั้งหมด จ ำนวน 246 คน (N=246) 
 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถำมรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 
246 คน โดยมีขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง โดยสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ 
Google Form โดยขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำกรอกข้อมูล
แบบสอบถำมออนไลน์ จำกนั้นดำวน์โหลดข้อมูลจำก Google Form ในรูปแบบไฟล์ CSV แล้วน ำข้อมูลที่ได้ไป
กรอกในโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ มำตรวจสอบจ ำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สะดวกต่อกำรเตรียมกำรวิเครำะห์ข้อมูล และน ำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบ
แล้วไปใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติตำมล ำดับต่อไป 
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 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) สถิติที่ใช้ในกำรค ำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร
ค ำนวณของ Yamane (1973) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % ระดับควำมคลำดเคลื่อน 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 200 คน 
  2) สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำมที่เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มที่มี
คุณลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง มีดังนี้ 
   กำรหำดัชนีควำมสอดคล้อง ( Index of Objective Congruence: IOC) โดยผู้ เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 5 คน ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ จ ำนวน 3 คน ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ 
จ ำนวน 1 คน และด้ำนเครื่องมือวิจัย จ ำนวน 1 คน (Rovinelli & Hambleton, 1977) เพ่ือหำค่ำควำมเชื่อมั่น
ของแบบสอบถำมรำยข้อและทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีหำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 
(Cronbach Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951) โดยได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.922 ซึ่งถือว่ำ
แบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) และตรวจสอบสมมติฐำน โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย 
(Simple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากร 
  1.1) เพศ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้งำนสมำร์ทโฟนเป็นเพศหญิงกว่ำร้อยละ 69.60และ
เพศชำยร้อยละ 30.40 

 
  1.2) อายุ ผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชง้านสมารท์โฟนอายุระหว่าง 18 – 24 ปี โดยเฉลีย่อายุ 20.05 ปี 
 
 
 

30%

70%

Gender

Male Female

468



 
ตำรำงที่ 1 แสดงช่วงอำยุและค่ำเฉลี่อำยุของกลุ่มตัวอย่ำง 

Descriptive Statistics 

อาย ุ
N Minimum (Year) 

Maximum 
(Year) 

Mean 
(Year) 

Std. Deviation 

246 18 24 20.05 1.26 
 
 1.3) สัดส่วนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนโดยแบ่งตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้งำนเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเสิร์ชข้อมูลและรองลงมำคือกำรใช้งำนเพ่ือควำม
บันเทิง 

 
 
  1.4) วิเครำะห์จ ำนวนสมำร์ทโฟนที่ใช้งำนต่อคน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงใช้สมำร์ทโฟน 1 
เครื่องต่อ 1 คน ซึ่งนอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีกำรใช้งำนมำกกว่ำ 1 เครื่องอีกด้วย 
  

34.98%

29.68%

35.34%

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

ใช้งำนเพื่อควำมบันเทิง

ใช้งำนเพื่อกำรท ำงำนและธุรกิจ

ใช้งำนเพื่อกำรสื่อสำรและเสิร์ชข้อมูล

สัดส่วนการใช้งานสมาร์ทโฟน
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ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนกำรใช้สมำร์ทโฟนต่อคน 
จ านวนสมารท์โฟนท่ีใช้งานในปัจจบุนั เพศ เปอรเ์ซน็ต ์ ล าดบั 

จ านวน 1 เครื่อง 
ชาย 24.39% 

1 หญงิ 63.01% 

รวม 87.40% 

จ านวน 2 เครื่อง 
ชาย 3.25% 

2 หญงิ 5.28% 

รวม 8.53% 

จ านวน 3 เครื่อง 
ชาย 0.81% 

3 หญงิ 1.22% 

รวม 
 

2.03% 

จ านวน 4 เครื่อง 
ชาย - 

4 หญงิ 0.41% 

รวม 0.41% 

มากกว่า 4 เครื่อง 
ชาย  

5 หญงิ 1.63% 

รวม 1.63% 
 
  1.5) ยี่ห้อสมำร์ทโฟนที่ได้รับควำมนิยม พบว่ำ เป็นยี่ห้อ Apple  

 
 
  

9.76% 10.16%

2.85% 2.03% 1.63% 1.63%
0.41% 0.81% 0.41% 0.00% 0.41%

22.36%

17.48%
19.92%

6.10%

2.03% 1.22% 0.41% 0.00% 0.00% 0.41% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Apple Samsung OPPO VIVO AIS Heawei Wiko Asus Huawei Sony Xiaomi

ย่ีห้อสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Male Female
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  1.6) เหตุผลหลักในกำรพิจำรณำซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่พิจำรณำซื้อ
สมำร์ทโฟนด้วยเหตุผลของสมำร์ทโฟนที่ตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน และต้องอยู่ในกรอบงบประมำณ
ที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน 

 
 
 1.7) อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรตัดสินที่จะซื้อสมำร์ทโฟน เพียง
คนเดียวกว่ำร้อยละ 56.50 
ตำรำงที่ 3 แสดงอิทธิพลต่อกำรตัดสินในซื้อสมำร์ทโฟน 

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมารท์โฟน 
ตดัสินในซ้ือ 
เพียงคนเดียว 

ครอบครวั 
(พ่อ แม่ แฟน) 

เพื่อน 
ดารา/นักแสดงหรอื 
พรีเซน็เตอรแ์บรนด ์

พนักงานขาย 

56.50% 34.50% 3.75% 3.25% 2.00% 
 
 1.8) ช่วงเวลำในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษำระยะเวลำในกำรใช้งำนอย่ำง
ต่อเนื่อง พบว่ำ ส่วนใหญ่เริ่มใช้งำนสมำร์ทโฟนตั้งแต่เวลำประมำณ 12.00 น. ไปจนถึงเวลำประมำณ 18.00 น. 

64.23%

24.39%

4.88%

2.85%

2.85%

0.81%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

ตรงกบัความตอ้งการในการใชง้าน

อยูใ่นงบประมาณทีต่ ัง้ไว้

ระบบซอฟแวรด์ทีีสุ่ด

ตามกระแส

ระบบการรบั-สง่สญัญานดทีีสุ่ด

ระบบฮารด์แวรด์ทีีสุ่ด

เหตุผลหลกัในการพิจารณาซ้ือสมารท์โฟน
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 2) ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผลต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 
 จำกผลกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่ำง ที่พบพฤติกรรมโดยรวมแล้ว มี
กำรใช้งำนที่อยู่ในระดับมำก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทำงอ้อมที่จะน ำไปสู่ภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภัยอันตรำย
ร้ำยแรงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงน ำมำสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือหำข้อมูลเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
ที่ส่งผลต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  กำรแปลผลระดับควำมสัมพันธ์ของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำย ได้ใช้เกณฑ์ของ Meechang 
S. (2001) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   ค่าสหสัมพันธ์ ความหมาย 
   0.85 – 1.00  มีควำมสัมพันธ์มำกที่สุด 
   0.71 – 0.84  มีควำมสัมพันธ์มำก 
   0.51 – 0.70  มีควำมสัมพันธ์ปำนกลำง 
   0.26 – 0.50  มีควำมสัมพันธ์น้อย 
   0.00 – 0.25  มีควำมสัมพันธ์น้อยที่สุด 
 
ตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์อ ำนำจกำรพยำกรณ์ของตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผล
พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .572a .327 .324 .48411 
a. Predictors: (Constant), Pattern Usage 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำเมื่อท ำกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Linear Regression) 
ระหว่ำงตัวแปรอิสระ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำร
ปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ พบว่ำมีค่ำสหสัมพันธ์ถดถอย R เท่ำกับ 0.572 และมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรท ำนำย 
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R Square เท่ำกับ 0.327 โดยมีอ ำนำจในกำรพยำกรณ์ Adjusted R2 เท่ำกับ 0.324 (ร้อยละ 32.40) และมี
ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ (S.E.est) 0.484 
 
ตำรำงที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนถดถอยระหว่ำงตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้ งำนสมำร์ทโฟนที่มีผล
พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 27.747 1 27.747 118.392 .000b 

Residual 57.185 244 .234   
Total 84.931 245    

a. Dependent Variable: Behavior 
b. Predictors: (Constant), Pattern Usage 

 จำกตำรำงที่ 5 เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระหว่ำงตัวแปรอิสระ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน 
ที่ส่งผลต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ พบว่ำค่ำควำม
แปรปรวนเมื่อเทียบต่อค่ำควำมคลำดเคลื่อน (Residual: Error Sum of Square) ได้ค่ำกำรทดสอบสัดส่วน
ควำมแปรปรวน (F-test: Variance Ratio Test) ได้ค่ำเท่ำกับ 118.392 โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
ตำรำงที่ 6 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผลพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟ
นต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.290 .217  5.957 .000 

Pattern Usage .569 .052 .572 10.881 .000 
a. Dependent Variable: Behavior 

 จำกตำรำง 6 แสดงว่ำ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน สำมำรถพยำกรณ์ทัศนคติในกำรใช้งำน         
สมำร์ทโฟนต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรอิสระสำมำรถพยำกรณ์พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน ต่อกำรปลดปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์ สำมำรถเขียนสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมำตรฐำนได้ ดังนี้ 
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y 1. =290. + 0569X1 
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Zr 0. =572Z1 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรี พบดังนี้  
 กลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี ผู้ที่ใช้สมำร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถำม
ในครั้งนี้ ซึ่งลักษณะของกำรใช้งำนส่วนใหญ่จะเป็นกำรใช้งำนในรูปแบบของกำรสื่อสำรและเสิร์ชหำข้อมูลต่ำงๆ 

เช่น กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นของกลูเกิ้ลเสิร์ช เป็นต้น รองลงมำเป็นกำรใช้งำนเพื่อควำมบันเทิง เช่น กำรใช้งำน
เพ่ือดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น 
 ประเด็นของจ ำนวนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อคน พบว่ำ ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษำมีสมำร์ทโฟนเพ่ือใช้งำน 

1 เครื่องต่อ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87 โดยเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีนักศึกษำอีกจ ำนวน
หนึ่งกว่ำร้อย 60.12 ที่ใช้สมำร์ทโฟนมำกกว่ำ 1 เครื่อง โดยที่พบมำกที่สุดคือใช้ 4 เครื่องในคนเดียว  

 ประเด็นของยี่ห้อสมำร์ทโฟนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่มนักศึกษำ พบว่ำ กว่ำร้อยละ 32.13 เป็น
ยี่ห้อของค่ำยแอปเปิ้ลที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง รองลงคือ ยี่ห้อสมำร์ทโฟนของค่ำซัมซุง 
คิดเป็นร้อยละ 64.24 นอกจำกนี้ยี่ห้อของค่ำออปโป้และวีโว่ก็ยังถือว่ ำได้รับควำมนิยมตำมมำด้วยเช่นกัน 
 ประเด็นเหตุผลหลักในกำรพิจำรณำซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ กว่ำร้อยละ 23.64 นักศึกษำจะตัดสินใจเลือก
ซื้อสมำร์ทโฟนต้องมีเหตุผลหลักส ำคัญคือ ตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน นอกจำกนี้เหตุผลส ำคัญที่เป็น
ปัจจัยควบคุมในกำรเลือกซ้ือสมำร์ทโฟนคือ ต้องอยู่ในงบประมำณท่ีตั้งไว้ด้วยเช่นกัน 

 ประเด็นของผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ กว่ำร้อยละ 50.56 เป็นกำร
ตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่ำนั้น และนอกจำกนี้ยังมีนักศึกษำอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีตัวแปรควบคุมส ำคัญในกำรร่วม
ตัดสินใจในกำรเลือกซ้ือสมำร์ทโฟนนั่นคือ ครอบครัว โดยเฉพำะพ่อ แม่ และแฟน  
 ประเด็นช่วงควำมถี่ของเวลำในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อเนื่อง พบว่ำ ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษำมีกำรเริ่มใช้
ข้อมูล (Data) ตั้งแต่เวลำ 00.12 น .ต่อเนื่องไปจนถึงเวลำ 00.18 น .รวมระยะเวลำที่ใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำ 

6 ชั่วโมง ซ  ึ่งถือว่ำเป็นกำรใช้งำนที่หนักมำก 
 จำกกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบสหสัมพันธ์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Linear 
Regression) พบว่ำ ตัวแปรพยำกรณ์ คือ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน มีผลต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้
งำนสมำร์ทโฟนที่ท ำให้เกิดกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ มีผลอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยตัวแปรอิสระมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำน
สมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยอธิบำยได้ดังนี้  
  รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน มีอิทธิพลทำงบวกต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน ต่อ
กำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่ำอ ำนำจกำรพยำกรณ์เท่ำกับ 
(Adjusted R2 = 0.324) หรือร้อยละ 32.40 ซึ่งมีค่ำควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย มีควำมคลำดเคลื่อน
มำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ (S.E.est) เท่ำกับ 0.484 ซึ่งปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของนักศึกษำ
นั้น สำมำรถอธิบำยได้ว่ ำ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะท ำให้ เกิดกำรปลด ปล่อย
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คำร์บอนไดออกไซด์ ด้วยกิจกรรมกำรใช้งำนต่ำงๆ เช่น กำรใช้งำนที่หนักเกินไป ซึ่งท ำให้มีควำมต้องกำรในกำร
ชำร์จพลังงำนจำกไฟฟ้ำบ่อยครั้งกว่ำปกติซึ่งท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ด้วย
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Xun Li, Pablo Ortiz, Brandon Kuczenski, Diana Franklin and 
Frederic T. Chong (2012) ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของสมำร์ทโฟนและกำรน ำ
อุปกรณ์กลับมำใช้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจำกกำรเพ่ิมข้ึนของตลำดสมำร์ท
โฟน ตลอดจนกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตที่แตกต่ำงกันของ
สมำร์ทโฟน รวมถึงขั้นตอนกำรผลิต กำรใช้งำน และกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ เพ่ือให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงยั่งยืน 
และกำรใช้พลังงำนที่คุ้มค่ำระหว่ำงกระบวนกำรผลิตอุปกรณ์จ ำนวนมำก กรณีศึกษำ กำรใช้สมำร์ทโฟนเพ่ือ
กำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรผลิตสมำร์ทโฟนออกมำใหม่ทุกปีเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพในกำรประมวลผลรวมถึงฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมสมำร์ทโฟนที่ผลิต
ขึ้นมำใหม่ก็ล้ำสมัยได้ง่ำยเช่นกัน เนื่องจำกสมำร์ทโฟนมีอำยุกำรใช้งำนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ปี และในทุกปีจะมี
อุปกรณ์กว่ำพันล้ำนรำยกำรถูกทิ้งไป โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งไปนั้นยังคงใช้งำนได้ สิ่งเหล่ำนี้เป็นพลังงำน
และทรัพยำกรที่ส ำคัญ รวมถึงเป็นข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องในกำรผลิตและกำรเข้ำถึงเครือข่ำยกำรใช้งำน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยในครั้งนี้ คือ กิจกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่ำงๆ ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมในกำรใช้
งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐำนในกำรต่อยอดงำนวิจัยครั้งต่อไปได้หลำย
เรื่อง เช่น ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่เกี่ยวเนื่องจำก
กิจกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน โดยเจำะลึกรำยละเอียดกำรใช้งำนในมิติต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของ

การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการในทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) โดยทดลองกับ
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบน Social Blog โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะน าสินค้า
และบริการ จ านวน 126 บทความ การแสดงความคิดเห็นจ านวน 702 ความเห็น รวมค าทั้งสิ้น  41,835 ค า  
โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นจ านวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า IOC  ผลการศึกษาพบว่า  จากการวิเคราะห์คือ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ คนที่ 2 วิเคราะห์
การแสดงความคิดเห็นไปในทางลบ (Negative) และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปใน
ระดับกลางหรือทั่วไป (Neutral) สรุปผลการวิเคราะห์ Sentiment ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คือ การแสดง
ความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ (Negative) โดยใช้ความถ่ีของค าที่เก่ียวข้องในเชิงลบ 

 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์, การแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ 
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 2 

Abstract 
This paper proposes a model for Sentiment analysis of emotional level between 

positive and negative reviews related to user’s opinions towards online products and services. 
The opinions were gathered from Social Blog based on sample of article related to product 
and services. The number of 126 articles with 702 comments were collected. There are 41,835 
terms in the dataset.  Three experts were used to determine the sentiment analysis the 
statistics used to analyze the expert’s data were based on IOC value. The appeared that the 
first and second experts analyzed the negative comments and the third expert determined 
the neutral comments. In summary, the sentiment analysis using word frequent occurrence 
can determine the sentiment of the negative comments. 
 
Keywords : Sentiment Analysis, Social network Comment 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งออนไลน์ตลาดใหญ่ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก สะท้อนได้
จากปริมาณการครอบครองโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เช่นเดียวกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านการช็อปปิ้งออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ 8 ,000 บาท/คน/ปี และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
12,700 บาท/คน/ปี ภายในปี 2564 แสดงถึงแนวโน้มการตอบรับที่ดีในด้านการช็อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภค
ในประเทศไทย (พลพัต สาเลยยกานนท์ , 2018) ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการช็อปปิ้งออนไลน์ของ
ผู้บริโภค เนื่องจากมีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการในการซื้อขายสินค้าออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งเว็บไซต์
ภายในประเทศไทย เช่น  LAZADA.COM SHOPEE.COM JDCENTER.COM เป็นต้น และเว็บไซต์จาก
ต่างประเทศ เช่น  AMEZON.COM  ALIBABA.COM   เป็นต้น  

ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจ านวนมากจะท าการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัว
สินค้าและบริการ เช่น การอ่านการแสดงความคิดเห็น การอ่านรีวิว เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันเว็บไซต์ที่เปิด
ให้บริการซื้อขายออนไลน์ จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น (comment) ต่อตัวสินค้านั้นๆ ท าให้ผู้ที่สนใจใน
ผลิตภัณฑ์เข้าไปอ่านเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ และผลจากการอ่านรีวิวและการ
แสดงความคิดเห็นก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้เช่นกัน แต่การรีวิวและแสดงความคิดเห็นใน
บางครั้งก็มีการรีวิวและแสดงความคิดเห็นไปทางบวกเพ่ือจูงใจให้ผู้ทีเ่ข้ามาอ่านเกิดความสนใจในตัวสินค้าและ
บริการ (Fake comment) ซึ่งอาจเป็นเจ้าของร้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอาจมีการแสดง
ความคิดเห็นหลายบัญชี เนื่องจากการสมัครบัญชีเพ่ือเปิดใช้บริการ โซเซียลเน็ตเวิร์คในปัจจุบันผู้ใช้หนึ่งคน
สามารถสมัครเพ่ือเปิดใช้บริการได้หลายบัญชีเพ่ือมาแสดงความคิดเห็นให้ลูกค้าเข้ามาอ่านและสนใจตัวสินค้า
และบริการให้มากท่ีสุด อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมคะแนนรีวิวตัวผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและยิ่งท าให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความ
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น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคะแนนการรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยอันดับต้นๆในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 
(Zhu Lei, Zhang Wei, 2012 p.41)  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์
อย่างแท้จริง และมีผลท าให้เกิดการเข้าใจผิด (False Review) ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได ้ 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับ
บทความแนะน าสินค้าออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ (False Detection) เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถติดสินใจซื้อสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ E-commerce ต่อไป 

ในส่วนที่ 2  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ Sentiment Analysis ที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการน าเสนอตัวแบบ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมและ
การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Sentiment Analysis สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้สึก ส่วนที่ 5 กล่าวถึงประเมินผล Sentiment Analysis และการอภิปรายผลใน
หัวข้อสุดท้าย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างตัวแบบส าหรับวิเคราะห์ระดับความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับบทความแนะน าสินค้า
ออนไลน์ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Sentiment Analysis คือ การท าเหมืองข้อมูลความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือความรู้สึก
โดยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์ข้อความภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการระบุ แยก
ปริมาณ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
เ ช่ น  twitter.com Facebook.com Instagram.com Pantip.com  เป็ นต้ น  โดยทั่ ว ไปการวิ เ คราะห์  
Sentiment มีเป้าหมายเพ่ือก าหนดทัศนคติของผู้พูดนักเขียนหรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อบางหัวข้อหรือ
สภาวะแวดล้อมตามบริบทโดยรวมหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อเอกสาร การโต้ตอบ หรือเหตุการณ์ ทัศนคติ
อาจเป็นค าตัดสินหรือการประเมินผล สภาพอารมณ์ หรือการสื่อสารทางอารมณ์ เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ออกมาคือ ผลต่อความรู้สึกในเชิงบวก (Positive) ผลต่อความรู้สึกเป็นกลาง (Neutral) และผลต่อความรู้สึกใน
เชิงลบ (Negative) ที่มีต่อข้อมูล บทวิจารณ์ โพส กระทู้ ที่เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า  ในการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกต่อการแสดงความ
คิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ผู้คนเข้าใจตัวเองและผู้อ่ืนมากขึ้น มีการวิเคราะห์ระดับของความรู้สึกของ
ประโยคในการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลมีเดีย (Sentiment-level Analysis) การจัดท าดัชนี (Indexing 
context) การจัดการและท าความเข้าใจต่อระดับความอารมณ์ความรู้สึกอ่ืนๆ ที่มีมากกว่าการแสดงความรู้สึก
ในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ (Sentiment as the primary organizing principle) 
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ในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วย การดึงข้อมูล (crawling)  จะดึงข้อมูล
จาก blog posts, Microblog feed, และโซเซียลเน็ตเวิร์กที่มีการเปิดให้เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ เพ่ือน ามา
เก็บเป็นคลังข้อมูล (Document Corpus) และน ามาสร้างดัชนี ( Indexer) (Sepanda D. Kamvar, 2011) 
และน ามาวิเคราะห์อารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติของผู้คน และความรู้สึกต่อการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
หรือเชิงลบจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อความคิดเห็น (Sentiment Analysis) 
สามารถวิเคราะห์ได้ดีกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการแยกค าออกอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่การวิเคราะห์การ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นภาษาไทย จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นที่เป็นภาษาไทยจะ
เป็นข้อความที่ไม่มีการแบ่งส่วน ประโยคติดกัน อักขระที่ไม่มีขอบเขตค า และในปัจจุบันการวิจัยเรื่องดังกล่าว
ในภาษาไทยยังมีไม่มากนัก จึงมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยเสนอเทคนิคการสกัดค า  
(Word Extraction)  และความรู้สึกของค าภาษาไทย  เทคนิคที่น าเสนอ 2 เทคนิค ได้แก่ 1) กระบวนการสกัด
ค าในภาษาไทยและการประมวลผลข้อความ 2) กระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบต่อค าใน
ภาษาไทย 3 ระดับ คือ ความคิดเห็นที่เป็นบวกแทนด้วย +1 ไม่มีความคิดเห็นแทนด้วย 0 ความคิดเห็นเชิงลบ
แทนด้วย -1 (Todsanai Chumwatana , 2015)   

นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้โดยใช้ตัวจ าแนกการท าเหมือง
ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของตัวจัดจ าแนกประเภทส าหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกผ่านชุดควบคุม โดย
ทดลองและเรียนรู้ข้อมูล (Training Data Set and Testing Data Set) โดยการวิเคราะห์ความรู้เชิงบวก 
ความรู้สึกปกติ และความรู้สึกเชิงลบ โดยใช้ข้อมูลจาก Twitter โดยการจ าแนกประเภท 4 รูปแบบ 
(Algorithm) ในการวิเคราะห์ความรู้สึกคือ  K-nearest Neighbour, RandomForest, BaysNet  NaivBays 
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ กระบวนการแยกประเภท k-neighbor neighbor ให้ความแม่นย าในการคาดการณ์สูงมาก 
คือการให้ความถูกต้องในการท านายที่ดีในการจ าแนกประเภทส าหรับการคาดคะเนความรู้สึกจาก Tweet   
(Anurag P. Jain and Mr. Vijauy D. Katkar, 2015)  

อย่างไรก็ตาม (M.Trupthi, Suresh Pabboju, G.Narasimha , 2017)  ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์
ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ของผู้ใช้โซเซียลมีเดีย (Social Media) โดยใช้เทคโนโลยี Hadoop บน
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือท าการวิเคราะห์ความรู้สึกท่ีมีต่อการแสดงความคิดเห็น (Tweet) บนทวิตเตอร์ (Twitter) 
แบบทันที (Real time) 3 ระดับความรู้สึก คือ ความรู้สึกด้านบวก (Positive) ความรู้สึกปกติ (Neutral) และ
ความรู้สึกด้านลบ (Negative) และสามารถแบ่งระดับของการวิเคราะห์ความรู้สึกของการแสดงความเห็นได้คือ  
ท าการวิเคราะห์หาความรู้สึกด้านบวกและด้านลบกับเอกสารทั้งหมด ท าการวิเคราะห์เอกสารด้วยประโยค
สั้นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือจัดหมวดหมู่เอกสาร การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นในการเข้าถึง
จุดหมายมากขึ้น   โดยทดลองกับการแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ โดยใช้กระบวนการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) และ Machine Learning และน ามา
เข้ากระบวนการทดลอง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการฝึกอบรมข้อมูล (Training & Streaming Phase) โดย
การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและให้คะแนนความคิดเห็นที่มีผลต่อความรู้สึกด้านบวกเท่ากับ 5 และความรู้สึก
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ด้านลบเท่ากับ 2 จากนั้นท าการจัดกลุ่มและเก็บในฐานข้อมูล MongoDB  2) ขั้นตอนการแยกประเภท 
(Classification Phase) ท าการสกัดความคิดเห็นจาก Streaming API โดยแยกประเภทออกเป็น 3 ระดับคือ 
ความรู้สึกด้านบวก (Positive) ความรู้สึกปกติ (Neutral) และความรู้สึกด้านลบ (Negative) จากการให้
คะแนน 3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Application Phase & User Interface) ท าการพัฒนาบนเว็บแอป
พลิเคชันให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกเพ่ือทดลองใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้เพ่ิมตัวเลือกในการกรองข้อมูล (Filters) 
จากนั้นจะแสดงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว จากการออกแบบระบบ
วิเคราะห์ความรู้สึกจากการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลมีเดียในบทความนี้จะท าการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบ
ทันที (Real-time) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้ใช้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และ
การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อความคิดเห็นบนโซเซิียลมีเดียมีความส าคัญต่องานด้านการตลาดเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากจะสามารถทราบถึงความรู้สึกของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บนโซเซียลมีเดียได้ว่ามีการแสดงความรู้สึกอย่างไรต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยนี้จึงน าเอาเทคนิคที่ได้ประยุกต์ใช้การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทาง
อารมณส์ าหรับบทความแนะน าสินค้าออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบโดยใช้เทคนิค 
Sentiment Analysis เพ่ือแยกประเภทของระดับอารมณ์ 3 ระดับ ได้แก่ เชิงบวก (Positive) เชิงลบ 
(Negative) และทั่วไป (Neutral) กับเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย เพ่ือที่จะน าตัวแบบที่ได้ไปสร้างตัวแบบในการ
เรียนรู้จากข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับบทความแนะน าสินค้าออนไลน์แบบ
อัตโนมัติต่อไป และน าผลการวิเคราะห์ Sentiment ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเสิร์ชเอนจินที่มีการน า
ปัจจัยการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมามีผลต่อการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นได้ 
 
การน าเสนอตัวแบบ 

การเก็บรวบรวมและการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
รวบรวมข้อมูลจากโซเซียลบล็อก ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ.2562  โดยใช้

ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะน าสินค้าและบริการ บนเว็บไซต์ www.blognone.com จ านวน 126 บทความ 
การแสดงความคิดเห็น 702 ความเห็น และค าจ านวน 41,835 ค า  ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนด
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ชื่อเอกสาร (Title) 
รายละเอียดเอกสาร (Detail)  วันที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (date_public) และการแสดงความคิดเห็น 
(Comments) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและ
บริการ 

การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Sentiment Analysis 
 ในงานวิจัยนี้ท าการเลือกผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อวิเคราะห์ Sentiment Analysis ที่มีการแสดง
ความคิดเห็นต่อการสนทนา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ คือ  

 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 ผู้เชี่ยวชาญต้องท าอาชีพและศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้โซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจ า 

 ช่วงอายุ 20 - 40 ปี 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้สึก 
 การวิเคราะห์ระดับความรู้สึก ใช้วิธีการหาค่า IOC เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์ 
Sentiment ที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และน ามาเปรียบเทียบ (ศศิวิมล ขจรค า, 2554) มีเกณฑ์ดังนี้ 

+1 หมายถึง  (การแสดงความคิดเห็นทางบวก) Positive 
   0 หมายถึง  (เฉยๆ, ทั่วไป) Neutral 

 -1 หมายถึง  (การแสดงความคิดเห็นทางลบ) Negative 

สูตรที่ใช้ในการค านวณค่า IOC = ∑𝑹
𝒏

 
  R = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
  n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ระดับความคิดเห็นที่ดี (Positive) ควรมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6  ถึง 1 
ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 คือ Negative   
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช่้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้สึก 3 ระดับ 

Title detail Sentiment Analysis 
ทิม คุกยอมรับ
เอง โปรโมชัน
ลดราคาเปลี่ยน
แบตเตอรรีาคา
ถูกกระทบ
ยอดขาย 
iPhone 

ต่อเนื่องจากท่ีทิม คุกออกรายงานต่อนักลงทุน ว่าด้วยยอดขาย 
iPhone ที่ไม่ถึงเป้า โดยในรายงานทิม คุกพูดถึงสาเหตุว่ามาจาก
ช่วงเวลาการออก iPhone รุ่นใหม,่ ปัญหาซัพพลายเออร,์ 
สงครามการค้า อีกหนึ่งปัจจัยที่ซีอโีอแอปเปิลพูดถึงว่าส่งผล
กระทบต่อยอดขาย iPhone คือโปรแกรมลดราคาค่าเปลี่ยน
แบตเตอรี่ทีเ่หลือ 1,000 บาท จากกว่า 3,800 บาทให้กับ 
iPhone รุ่นเก่าท่ีหมดระยะประกนัจนส่งผลให้ผู้ใช้ iPhone 
ตัดสินใจไม่ซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งถึงแมแ้อปเปิลจะไมเ่ปิดเผยจ านวน
เครื่องที่ถูกเปลี่ยนออกมา แต่ก็น่าจะเยอะอยูไ่ม่ใช่น้อย 

 
Positive 

+1 

 
Neutral 

0 

 
Negative 

-1 

การแสดงความ
คิดเห็น 

อันนี้ไม่แน่ใจ แต่เกรงว่าคนจะหนแีทนรึเปล่าครับ   -1 
มันกระทบมากขนาดนั้นเลยเหรอ เนีย  0  

หรือน่ีคือสัญญาณ   -1 
ยกมือเป็น 1 ในนั้นครัช อย่างน้อยยืดเวลาไปได้ปสีองปี ถ้าเครื่อง 
SE รุ่นหน้ามันราคา 30000+ ก็ลาก่อย ไปซบป๋องด๋อยดีกว่า 

  -1 

ต่อไปก็ข้ึนราคาเปลีย่นแบต ข้ึนราคาเปลี่ยนจอ เป็น10เท่า แล้ว
ขึ้นราคา iPhoneอีกหมื่น จะได้ยอดขายเพิ่มไปอีกนะครับคุก 

  -1 
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จากตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างจากการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับตัวอย่างบทความแนะน า
สินค้าบนโซเซียลบล็อกจากผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 1 โดยผู้วิจัยท าการจัดเตรียมข้อมูลแบบสอบถามและให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการวิเคราะห์ จากนั้นน าคะแนนประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ไป
ประมวลผลในตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการประมาณค่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการขอความคิดเห็น 
(Sentiment Analysis) 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 

การแสดงความคิดเห็นที่ 1  -1 -1 0 -0.67 ลบ 

การแสดงความคิดเห็นที่ 2  -1 -1 0 -0.67 ลบ 

การแสดงความคิดเห็นที่ 3 0 -1 0 -0.33 ลบ 

การแสดงความคิดเห็นที่ 4 -1 -1 +1 -0.33 ลบ 

การแสดงความคิดเห็นที่ 5 -1 -1 -1 -1.0 ลบ 

สรุปการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับบทความนี้เป็น ลบ 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการประมาณค่าระดับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน โดยน า
ความเห็นที่ได้มาหาค านวณค่าทางสถิติและแปลผล (IOC) การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับตัวอย่าง
บทความแนะน าสินค้าบนโซเซียลบล็อกและแสดงในรูปแบบกราฟดังภาพที่ 1  
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกราฟผลวิเคราะห์ Sentiment จากผู้เชี่ยวชาญ 
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 จากภาพที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับตัวอย่างบทความแนะน าสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ Sentiment Analysis  

ผู้เชี่ยวชาญ Positive Neutral Negative ผล 

คนที่ 1 31.78% 22.03% 46.19% Negative 
คนที่ 2 24.86% 26.27% 48.87% Negative 

คนที่ 3 14.69% 64.83% 20.48% Neutral 

สรุป 23.78% 37.71% 38.51% Negative 
 
 จากตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับตัวอย่างบทความแนะน าสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน จากข้อมูลตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 702 ความเห็น โดยที่ผู้เชี่ยวชาญคน
ที ่1 และคนที ่2 วิเคราะห์ความรู้สึกทางลบมากที่สุด ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  วิเคราะห์ความรู้สึกท่ัวไปหรือ
เฉยๆ มากที่สุด ผลสรุปคือ การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับตัวอย่างบทความแนะน าสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ผลในทางลบ (Negative)  
 
ตารางท่ี 4 ตัวอย่างค าเชิงบวกเชิงลบที่พบในชุดข้อมูล 

Sentiment ค าที่พบ 
Positive (เชิงบวก) ประทับใจ, ชอบ, คือดีอ่ะ, ท าออกมาดีมาก, น่าซื้อ, อยากได้, ดีงาม,สุดยอด, โดนเลย 
Negative (เชิงลบ) ไม่สวย, แพงไป, ขอผ่าน, ใช้แล้วงอ, เคราะห์ซ้ ากรรมซัด, ไม่น่ารอด, ห่วย,  ใครจะกล้าใช้ 

 
จากตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างค าที่มาจากการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลบล็อคที่มีผลต่อความรู้สึก

ทางอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลตัวอย่าง  702 ความเห็นซึ่งอาจเป็นภาษาพูด 
ภาษาเขียน ค าแสลง หรือค าประชดประชันก็สามารถตีความเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบได้
เช่นเดียวกัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดลองการสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับบทความแนะน าสินค้า

ออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงบวกเชิงลบกับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบน 
Social Blog  โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะน าสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ www.blognone.com 
จ านวน 126 บทความ การแสดงความคิดเห็นจ านวน 702 ความเห็น รวมค าทั้งสิ้น  41,835 ค า  ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นจ านวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า 
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IOC  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ คนที่ 2 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในทางลบ (Negative) และ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในทางกลางๆหรือทั่วไป (Neutral) สรุปผลการวิเคราะห์ 
Sentiment ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คือ การแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ  (Negative) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ค าภาษาไทยในการแสดงความคิดเห็นต่อบทความแนะน าสินค้าและ
บริการบนโซเซียลบล็อคนั้น ความคิดเห็นเชิงบวกไม่จ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นด้วยค าไพเราะ สุภาพ เสมอ
ไป ซึ่งอาจเป็นค าแสลงหรือค าประชดประชัน เมื่อมีตีความออกมาก็อาจเป็นมีผลในเชิงบวกได้เช่นเดียวกัน 
ส่วนในความคิดเห็นเชิงลบไม่จ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค าไม่สุภาพเสมอไป ซึ่งอาจเป็นค าแสลงหรือ
ค าประชดประชัน เมื่อมีการตีความแล้วก็เป็นความคิดเห็นเชิงลบได้เช่นเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1) สร้างตัวแบบในการเรียนรู้จากข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส าหรับบทความ
แนะน าสินค้าออนไลน์แบบอัตโนมัติ 

2) น าผลการวิเคราะห์ Sentiment ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเสิร์ชเอนจินที่มีการน าปัจจัย
การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมามีผลต่อการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นได้ 
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บทคัดย่อ 

 ยุคที่การสื่อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทในแวดวงของการศึกษามากขึ้น ท าให้เกิดรูปแบบของสื่อ
การเรียนการสอนขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงบทเรียน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ไร้สายของตนเอง สื่อชนิดนี้เราเรียกว่า M-
learning  
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อการสอนประเภท M-learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่าง
ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา แต่ก็มีสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยากนั่นคือการท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนในบทเรียน
รูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจรูปแบบการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 
2559 จ านวน 159 คน เพ่ือหารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบคือ Visual 
Learner, Sensing Learner, Active Learner and Sequential Learner หลังจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนา UX 
M-learning ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ทดลองใช้ และท าการทดสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน อีกทั้งวัดความพึงพอใจในการใช้งาน UX M-learning แบบใหม่ ผลจาก
ศึกษาพบว่าผู้เรียนแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ มีผลคะแนนการสอบดีขึ้น เมื่อเทียบกับการ Pre-Test หลังจากนั้น
เพ่ือทดสอบความคงที่ของเครื่องมือ UX M-learning ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองกับกลุ่ม
ใหม่คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดยที่มี
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ผลการเรียนรู้ดีขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งจากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ UX M-Learning มีความ
คงท่ี สามารถน าไปใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ UX M-learning แสดงให้เห็นว่าคะแนนอยู่ในระดับสูงทั้ง 2 กลุ่ม จึงสามารถสรุปได้ว่าการสร้างสื่อ
การสอน UX M-learning ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้ 
และช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ : ประสบการณ์ผู้ใช้, เอ็มเลิร์นนิ่ง, รูปแบบการเรียนรู้ , ประสบการณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่ง 
 

Abstract 
 As wireless communication technology becomes more widespread in education, many 
new forms of learning media are introduced to meet the learner’s needs to access various 
lessons. M-learning is a kind of learning media the learner that can access through a wireless 
device. Although M-learning allows access anytime and anywhere, it is difficult to have all 
learners getting the same amount of knowledge from one single lesson as each learner has a 
unique learning style. The researcher conducts a survey on 159 first-year university 
undergraduates of Academic Year 2016 for individual learning style, of which 4 main groups 
can be classified: visual learner, sensing learner, active learner and sequential learner. Then, 
the researcher develops UX M-learning to suit learners in each group. All learners in each 
group try out the system and have post-test examination to evaluate knowledge level and 
satisfaction with the new UX M-learning. Result is that learners in the 4 groups have improved 
academic achievement in comparison with pre-test achievement. To verify constancy of the 
new UX M-learning, a different group of first-year undergraduates in Academic Year 2017 
(consisting of 81 members). It is also found that the 2016 and 2017 groups have similar level 
of learning achievement and see improvement after the test, indicating constancy and viability 
for other learner groups. Furthermore, results of satisfaction level evaluation show the high 
score in both groups. Thus, creation of UX M-learning that suits the learner’s style can improve 
learning effectiveness and satisfaction. 
 
Keywords: User Experience, M-learning, Learning Style, UX M-learning 
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บทน า 
 ในยุคที่การสื่อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้เกิดรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนขึ้น
หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆได้อย่างเหมาะสม
และสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนประเภทนี้เรา
เรียกว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง M-learning ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนในวิชาของตนเอง และให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้โดยผ่านอุปกรณ์ไร้สายชนิดต่างๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อการสอนประเภทM-
learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยาก นั่นคือการ
ท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนในบทเรียนรูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน  เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) คือ การที่ผู้เรียนมีความ
สนใจ ความชอบที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดวิธีการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น ชอบเรียนรู้โดยการดูและ
ท าความเข้าใจจากรูปภาพได้มากกว่าการอ่านข้อความในบทเรียน ท าให้บทเรียนในรูปแบบเดียวกันไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใจได้เท่าเทียมกันได้  
 นอกจากการออกแบบโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบควร
จะต้องค านึงถึงคือ ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเข้าถึง M-learning 
ประสบการณ์ของผู้ใช้ คือการรวมทั้งการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้สวยงาม และการใช้
งานที่ง่ายเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ความประทับใจ หรือความรู้สึกท่ีดีของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงในส่วนของสื่อการสอนชนิด M-learning โดยให้ความส าคัญกับความรู้สึกของ
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั่นเอง 
 ดังนั้นเพ่ือให้ M-learning มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้พัฒนาบทเรียนชนิดนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงการ
ออกแบบ User Experience เป็นส าคัญ คือการสร้าง UX M-learning โดยน ารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
มีหลากหลายรูปแบบร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือสร้างบทเรียนที่สามารถดึงดูดใจผู้ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้ความสนใจ
ในบทเรียนของผู้เรียนมีมากขึ้น และท าให้ผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) สร้างรูปแบบเพ่ือปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้สื่อการสอนชนิด M-learning ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคน  
 2) เพ่ือศึกษาผลจากการใช้งาน UX M-learning ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าช่วยสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 User Experience คือ ประสบการณ์ที่ผู้ ใช้ได้รับจากการใช้งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี เกิดความพึงพอใจในการใช้งาน ได้มีการกล่าวถึงค าว่า
ประสบการณ์ของผู้ใช้โดย Hassenzahl ไว้ว่าคือประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนในการเผชิญหน้ากับ
เทคโนโลยี แต่ละคนต่างมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อพบกับเทคโนโลยีแบบเดียวกันและ
ประสบการณ์ของพวกเขาอาจแตกต่างจากสิ่งที่นักออกแบบเทคโนโลยีดังกล่าววางแผนไว้ (Hassenzahl, 
2015) 
 ยิ่งไปกว่านั้น DON NORMAN ให้แนวคิดว่าการออกแบบ UX เป็นปรากฏการณ์แบบหลายมิติซึ่ง
ปัจจัยหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและท่ีส าคัญคือต้องแยกประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดออกจากค า
ว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) แม้ว่า UI จะเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของการออกแบบ (Don Norman, 
2017) 
 การน าประสบการณ์ของผู้ใช้มาพัฒนาในสื่อการเรียนการสอน  M-learning เป็นการพัฒนาในขั้นที่
มากไปกว่าแค่ความสวยงามของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) แต่ให้ความสนใจในเรื่องของประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับ
จากการใช้งาน โดยในเรื่องนี้ได้มีท าการวิจัยในเรื่องของวิวัฒนาการของ User Experience ของ M-learning 
ในยุคต่างๆ  
 โดยในยุคแรกเกิดขึ้นในช่วงปี 2000-2006 กล่าวว่าการตอบสนองของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์การใช้งาน การเรียกดูมือถือโดยระบุลักษณะการใช้งานมือถือ อุปกรณ์ท่ีแตกต่าง และเบราว์เซอร์
ในการการเชื่อมต่อและคุณลักษณะของไซต์มีผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บบนมือถือ (Garrett 2000, Roto 
2006)  และในยุคที่สองของ UX ความหมายของ UX ที่เกิดขึ้นจากทิศทางของการตอบสนองและอารมณ์ของ
มนุษย์ มีการก าหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ว่าเป็น “การรับรู้ของบุคคลและการตอบสนองที่เป็นผลมาจากการ
ใช้งานหรือท่ีคาดการณ์ไว้การใช้ผลิตภัณฑ์ระบบหรือบริการ” (ISO, 2010)  การวิจัยของ Dirin แสดงให้เห็นว่า 
User Experience เป็นเรื่องที่ท้าทายของแอพพลิเคชั่น m-learning และส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขในทาง
เทคนิคตามเทคโนโลยีและมีรูปแบบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้  
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ในการเรียนรู้ของผู้ใช้  (Dirin , 2017) จะเห็นได้ว่าการน า User 
Experience เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน M-learning มาหลายยุคสมัย ทั้งนี้รูปแบบ
จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์มือถือในยุคนั้นๆ นอกจากนั้นการออกแบบสื่อ
การสอน M-learning ยังต้องค านึงถึงสิ่งที่เรียกว่ารูป Learning Style คือลักษณะของการคิด และวิธีการ
เรียนรู้ที่บุคคลหนึ่งๆใช้หรือท าเป็นประจ า เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ ในการคิดและการ
เรียนรู้ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบปรับได้เป็นวิธีการที่ปรับโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นตรวจสอบกิจกรรมของ
นักเรียนตีความผลและท าความเข้าใจความต้องการของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเข้าใจที่ดีขึ้น (Worapat, 2015) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง Felder and 
Silver man learning Style Model คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้กับผู้เรียนสายวิทย์ เพ่ือแบ่งลักษณะการเรียนรู้
อ อก เป็ น  Active and Reflective Learners, Sensing and Intuitive Learners, Visual and Verbal 
Learners และ Sequential and Global Learner (Felder & Silverman, 1988) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการน า
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน M-learning จะมีผลใน
การเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียนในด้านความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการเรียน แต่ Hossein ได้ชี้ให้
ความส าคัญกับการค านึงถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบันว่าเป็นสิ่งส าคัญและรูปแบบการเรียนรู้  
(Learning Style) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเพ่ิมอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน (Hossein, 2016) ดังนั้นเราจึง
ควรพิจารณาปัจจัยหลายๆด้านในการที่จะน ามาสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาและทดลองเพ่ือศึกษารูปแบบ User Experience ของ M-learning ซึ่งผู้วิจัย
เรียกว่า UX M-learning ที่เหมาะสมกับ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการทดสอบกับกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มเพ่ือหา
ข้อสรุปว่า การสร้างบทเรียนที่มีรูปแบบ UX M-learning เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้งาน
ได้กับผู้เรียนในวิชาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เรียนคนละกลุ่มกัน ผลการเรียนของผู้เรียนส่วนมากก็มีแนวโน้มที่
ดีขึ้นเช่นเดียวกัน 
 กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 159 คน 
และกลุ่มที ่2 มี 81 คน  
 โดยวิชาที่ใช้ในการทดลองคือ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  
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กระบวนการวิจัย 
  

กลุ่มเรียนที่1 

 
 

 
กลุ่มเรียนที่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กระบวนการวิจัย 
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 
2 กลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มท าแบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ Felder-Silverman เนื่องจากเป็นลักษณะการเรียนรู้ของสายวิทย์ และ
กลุ่มผู้ทดลองทั้ง 2 กลุ่มเป็นนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวัดความรู้ก่อนเรียนผู้วิจัยให้กลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หลังจากนั้นผู้เรียนได้เรียน
ผ่านบทเรียนที่มีรูปแบบ UX M-learning ในแบบที่ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง จากนั้นผู้วิจัยให้
ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน น าผลจากการทดลอง
มาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาข้อสรุป 
 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 

การวิเคราะห ์

รูปแบบการเรียนรู ้

การวิเคราะห์รูปแบบ 

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) 

รูปแบบการเรียนรู ้

แนะน ารูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 

เอ็มเลิร์นนิ่ง (UX M-learning) คลังเก็บ UX 
รูปแบบ 

สื่อการสอน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนสอบและ

ความพึงพอใจ 

กลุ่มทดลองที2่ 

คะแนนสอบและ

ความพึงพอใจ 

กลุ่มทดลองที1่ เปรียบเทียบ 

ยืนยนัรูปแบบ UX M-learning 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) แบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบการเรียนรู้ของ Felder-Silverman  
 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 3) UX M-learning 4 รูปแบบคือ Active UX , Visual UX , Sensing UX และ Sequential UX 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบของ UX M-learningประเภท Active UX 

 
 จากภาพประกอบที่ 2 แสดงให้เห็นถึง UX M-learning ประเภท Active UX ที่มีลักษณะเป็นการ
เรียนรู้ในรูปแบบของเกมเหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ประเภท Activist 

 
ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบของ UX M-learning ประเภท Visual UX 

 
 จากภาพประกอบที่ 3 แสดงให้เห็นถึง UX M-learning ประเภท Visual UX ที่มีลักษณะเป็นการ
เรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยภาพ เหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ประเภท Visual 
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ภาพประกอบที่ 4 รูปแบบของ-learning ประเภท Sensing UX 

 
 จากภาพประกอบที่ 4 แสดงให้เห็น UX M-learning ประเภท Sensing UX ที่มีลักษณะเป็นการ
เรียนรู้ใน 
รูปแบบของการน าเสนอหลักการที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้
ประเภท Sensing 

 
 

ภาพประกอบที ่5 รูปแบบของ UX M-learning ประเภท Sequential UX 
 
 จากภาพประกอบที่ 5 แสดงให้เห็น UX M-learning ประเภท Sequential UX ที่มีลักษณะเป็นการ
เรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนตามล าดับของข้อมูล  เหมาะกับผู้ เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ประเภท 
Sequential 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบ UX M-learning ที่มีการส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน มาช่วยในการ
ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแบบต่างๆ โดยท าการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้า
ศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดสอบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้ UX M-
Leaning ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย Active Leaner, Sensing Leaner, Sequential Leaner 
และ Visual Leaner โดยแสดงรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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 1. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังหลังจากที่ผู้เรียนใช้  UX M-learning ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่
เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 159 คน โดยใช้ UX M-Leaning เพ่ือทดสอบความแตกต่างในการเรียนรู้ 
ดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี1 แสดงค่าความแตกต่างระหว่างผลการการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ของผู้เรียนกลุ่ม 
แรกในผู้เรียนทุกประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบก่อน ผลการทดสอบหลัง 

t sig 
mean s.d mean s.d. 

Active  64.00 9.73 89.29 16.29 9.291 .000 

Sensing 45.43 14.35 83.45 23.17 13.625 .000 
Sequential 30.22 7.82 91.11 22.52 6.960 .000 

Visual 51.36 10.46 84.80 18.32 8.324 .000 

 จากตารางที่1 แสดงให้เห็นผลของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังจากที่ผู้เรียนใช้UX 
M-learningตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง พบว่ากลุ่มผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Active , Sensing 
,Sequential และ Visual มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรูปแบบ  
 
 2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เรียน 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบควาแตกต่างในการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยทดสอบกับผู้เรียนเป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 159 คน กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 แสดงให้เห็นถึงค่าความแตกต่างของอัตราการเพ่ิมข้ึนของคะแนนของผู้เรียน 2 กลุ่ม ในผู้เรียนทุก
ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่ม n mean s.d. t p 

Active 
กลุ่ม 1 42 89.29 9.72622 

-0.18093 0.861691 
กลุ่ม 2 6 90.00 8.94427 

Sensing 
กลุ่ม 1 84 83.4524 14.35304 

-0.61977 0.558012 
กลุ่ม 2 6 86.6667 12.11060 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่ม n mean s.d. t p 

Sequential 
กลุ่ม 1 9 91.1111 7.81736 

0.510843 0.623287 
กลุ่ม 2 6 88.3333 11.69045 

Visual 
กลุ่ม 1 24 85.0000 10.63219 

1.317723 0.192441 
กลุ่ม 2 63 81.1111 15.87360 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 159 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้
ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดยที่มีผลการเรียนรู้ดีขึ้น
ทั้ง 2 กลุ่ม  
 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้เครื่องมือ UX M-Leaning ของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 159 คน และกลุ่มที่ 2 
คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3 
 ข้อก าหนดส าหรับการตีความข้อมูลการพิจารณาประสิทธิภาพและความพึงพอใจมีดังนี้: 
 4.50 - 5.00 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
 2.50 - 3.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 1.50 - 2.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า 
 1.00 - 1.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงคะแนนความเข้าใจและความพึงพอใจในบทเรียนของผู้เรียน 2 กลุ่ม ในผู้เรียน
ทุกประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

คะแนนเฉลี่ยด้าน
ความพึงพอใจUX 

การแปลผล 
คะแนนเฉลี่ยด้านความ

พึงพอใจUX 
การแปลผล 

Active 4.09 สูง 4.67 สูงสุด 

Visual 3.87 สูง 3.79 สูง 
Sensing 3.86 สูง 4.55 สูงสุด 

Sequential 4.03 สูง 4.43 สูง 
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 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งพบว่า กลุ่มที่ 1 
เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 159 คน มีความพึงพอใจต่อ UX M-
Learning อยู่ในระดับสูงทุกรูปแบบการเรียนรู้ และกลุ่มที่ 2 ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ประจ าปี 2560 จ านวน 81 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อ UX M-Learning อยู่ในระดับสูงสุด 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย Active LearnerและSensing Learner นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ยังมีความพึงพอใจ
ต่อ UX M-Learning ในระดับสูง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Visual Learner และ Sequential Learner 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบUX M-learning ให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังหลังจากที่ผู้เรียนใช้  UX M-learning ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง พบว่า กลุ่มผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Active, Sensing, Sequential
และ Visual มีผลการเรียนที่เพ่ิมขึ้นทุกกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรูปแบบ ซึ่ง
ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ UX M-Learning ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบการเรียนรู้  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Funda ได้ท าการ
ประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน  พบว่าการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้แบบออนไลน์เกิดจากการน ารูปแบบการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนรู้
ออนไลน์และยังมีแรงจูงใจของผู้เรียนปัจจัยด้านประชากรกลยุทธ์การสอนและวิธีการสอนอีกด้วย  (Funda, 
2009) 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 159 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2 
กลุ่ม มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทุกรูปแบบการเรียนรู้  โดยที่มีผลการเรียนรู้ดีขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งจาก
ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ UX M-Learning มีความคงที่ สามารถน าไปใช้ได้กับกลุ่ม
ผู้เรียนอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน UX M-learning ของทั้ง 4 
รูปแบบ ในทั้ง 2 กลุ่ม ผลที่ได้คือมีคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เมื่อผู้เรียน
เรียนผ่านสื่อการเรียนการสอน UX M-learning ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียนได้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในงานวิจัยนี้การสร้างสื่อการสอน UX M-learning ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น 
ต้องค านึงถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับ และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมด้วย อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก
หลายด้าน เช่น พฤติกรรมการใช้งานมือถือ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาได้ในอนาคต เพ่ือ
หาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้ เน้นศึกษารูปแบบและการควบคุมการกระท าความผิดฐานฟอกเงินภายใต้ระบบ               

เงินดิ จิ ทั ล  การเปรี ยบ เที ยบความแตกต่ างระหว่างกฎหมายป้ องกันการฟอกเงินของไทยและ                                 
ต่ างป ระเทศ วิ เคราะห์ ป ระเด็ นความหมาย  “คริป โท เคอร์ เรนซี ” ว่ าอยู่ ใน ขอบ เขตของค าว่ า 
“ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิด” ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยหรือไม่ 
และกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยครอบคลุมถึงการกระท าความผิดเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหรือไม่ 

ใน ปั จ จุ บั น ป ระ เท ศ ไท ย อาศั ย พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และป ราบ ป ราม การฟ อก เงิน                        
พ .ศ . 2 5 4 2  ในการใช้ บั ง คั บเ พ่ื อ ป้ อ งกั น แ ล ะ ปราบ ป ร าม ก ารก ร ะ ท า ค ว าม ผิ ด ฐ าน ฟ อ ก เงิ น 
โดยกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการกระท าความผิดในส่วนเงิน และทรัพย์สินจริงรวมถึงการ   
กระท าความผิดเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ในความผิดมูลฐาน บางฐานความผิด เช่นฉ้อโกงเท่านั้น 
แต่ความผิดมูลฐานบางประเภทเช่นลักทรัพย์นั้นวัตถุที่การกระท ามุ่งกระท าต่อนั้นเป็นวัตถุที่มีรูปร่างคือทรัพย์ 
แต่คริปโทเคอร์เรนซี เป็นทรัพย์ที่ ไม่มีรูปร่าง กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยจึงไม่ครอบคลุม  
ถึงในกรณีกระท าความผิดลักทรัพย์ที่เป็นเงินดิจิทัลในเครือข่ายและท าการฟอกเงินดิจิทัลในเครือข่ายนั้น 

การศึกษาแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดของ
ประเทศไทยและต่างประเทศนั้นพบว่ากฎหมายไทยให้นิยามเงินดิจิทัลว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง ในขณะที่
กฎหมายภายใต้มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้นิยามว่าเป็นเงินจ าลอง (Virtual currency) ทั้งกฎหมาย
ไทยและกฎหมายในสหรัฐอเมริกาต่างก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย แลกเปลี่ยนหรือ
น าออกขายโทเคนดิจิทัลจะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อน และกฎหมายไทยใช้หลักควบคุมการใช้
เครือข่ายเงินดิจิทัลโดยเน้นบทลงโทษทางแพ่งและอาญาเพ่ือให้เกิดความกลัวที่จะกระท าผิดแต่กฎหมายใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเน้นบทลงโทษทางแพ่งเพ่ือให้ผู้กระท าผิดชดใช้แก่รัฐหรือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย  
ส าหรับการเปรียบเทียบกฎหมายป้องกันการฟอกเงินไทยและกฎหมายของมลรัฐภายใต้ประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยบังคับใช้กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเงินที่ใช้จริงและทรัพย์สิน
ภายใต้ประเด็นนิยามของค าว่า “ความผิดมูลฐาน” และ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” ซึ่งปรากฎ
ในมาตราสามภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายดังกล่าวไม่มี
นิยามเกี่ยวกับเงินดิจิทัล แต่กฎหมายฟอกเงินของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให้นิยามแก่เงินดิจิทัลว่า
เป็นเงินจ าลอง และก าหนดเงินจ าลองให้เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งรวมอยู่ในบทบัญญัติมาตราที่ก าหนดเงิน
และสินทรัพยอ์ย่างชัดเจนด้วย 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการกระท าความผิดโดยใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการกระท าผิดนั้น ส าหรับกรณี ความผิดจากการฟอกเงินควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยโดยก าหนดนิยามค าว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ไว้ในกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยอย่างชัด เจนเพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีภายใต้ความผิดมูลฐานต่างๆ มากขึ้น  
 
ค ำส ำคัญ : คริปโทเคอร์เรนซี การฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
Abstract 

 
 This thesis is study in focusing about form and control of the utilization of 
cryptocurrency system, the comparison of Thai money laundering protection law and the 
United State of America’s, the analysis of “properties of outlaw wrongdoing” under Thai 
money laundering protection law is cover the meaning of “Crypto currency” or not and the 
Thai money laundering protection law is cover the outlaw wrongdoing by the utilization of 
cryptocurrency network or not. 
 Now a day, the protection of outlaw wrongdoing by the utilization of the digital 
money network in Thailand have been done by The digital asset business law 2561, The 
taxation law 2561 and The Money laundering Protection law 2542. The comparison of law 
between Thailand and United State of America are that The digital asset business law 2561 
is used to enforce with the business owner and their executives who run the business to 
provide sell and buy digital assets services such as the business that issue the initial coin 
offering (ico) and sell to the public. But the law enforcement in United State of America is 
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for enforcement of everyone who use the digital networks to perform money digital 
transactions. 
 The main issue of this study is the comparison of The Thai Money laundering 
Protection law 2542 and the money laundering protection law of United State of America 
which the difference are Thailand law is focusing in protection of Money laundering of real 
money not the digital money but the law of United State of America is protection of Money 
laundering in both real money and digital money. So that Thai money laundering protection 
law cover only some type of outlaw wrongdoing 
 The conclusion of Protection of money laundering by utilization of digital network is 
that the Thai Money laundering Protection law 2542 should be modified to expand the 
coverage to cover with the digital money laundering protection by adding the definition of 
digital money “Crypto currency” into the law in order to make the law be expansion as to 
cover the enforcement of the utilization of real money and the digital form of money as 
well.  
 
Keywords : blockchain, cryptocurrency and Money laundering law. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับแต่มนุษย์เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างกันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนยุค
อียิปต์แล้ว ต่อมามนุษย์เริ่มผลิตและน าเงินมาใช้โดยในยุคแรกของการใช้เงินเริ่มจากรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต
เงินเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่ใช้ในการท าสงคราม  ด้วยเหตุผลที่ว่าหลักอ านาจอธิปไตยแห่งรัฐเป็นอ านาจ
สูงสุดซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายจัสติเนียนในยุคโรมัน จนต่อมาเกิดเป็นแนวคิดของปราชญ์ สามท่านคือ ญอง 
โบแดง โทมัสฮอบส์ และรุสโซ เป็นการยืนยันอ านาจอธิปไตยของรัฐซึ่งเป็นสิทธิ เด็ดขาดของรัฐในการปกครอง
ประเทศรวมถึงรัฐมีอ านาจในการผลิตเงินออกมาใช้และควบคุมเงินดังกล่าวได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในเวลาต่อมา
วิวัฒนาการทางการเมือง สังคม และวิทยาการความรู้ต่างๆ ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง
ชีวิตมนุษย์และสังคม มีผลท าให้การใช้เงินเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและกระจายไปทั่วโลกในยุคปัจจุบันไม่ว่าผู้ใช้
จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ กิจการของเอกชน หรือเพ่ือการด ารงด ารงชีพของประชาชน 
เป็นต้น (Dowd & Richard, 1998: 1-10) 

แต่ในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิด
นวัตกรรมอย่างมากมาย สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการเงินคือการก าเนิดของนวัตกรรมในรูปแบบเงินดิจิทัลที่
มีชื่อว่า “crypto currency” ซึ่งเป็นสับเซตของ “Virtual currency” เป็นนวัตกรรมการเงินที่อยู่ภายใต้
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หลักการของบล็อกเชน (Block chain) ตัวอย่างของคริปโทเคอร์เรนซีคือเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ (Bitcoin) 
ไลท์คอยน์ (Lite coin) หรืออีเธอร์ (Ether) เป็นต้น นวัตกรรมด้านการเงินนี้เป็นการเปลี่ยนเงินจากรูปแบบ
ทางกายภาพ (physical) ไปสู่เงินในรูปแบบการจ าลองภาพเงิน (Virtual currency) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
การท าธุรกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมากโดยที่ผู้ช าระเงินและผู้รับอยู่ในสถานที่ๆ ห่างไกลกันมากก็ยัง
สามารถท าธุรกรรมกันได้โดยการท าธุรกรรมใช้เวลาที่สั้นลงอย่างมากและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการปกติที่ผ่านธนาคารหรือสถาบันแลกเปลี่ยนเงินต่างๆ ในโลกปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลร้าย
อย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดช่องว่างในการแสวงหาประโยชน์จากเครือข่ายการเงินคริป
โทเคอร์เรนซีนี้ เกิดการกระท าผิดทางกฎหมายโดยน าเงินที่ได้โดยผิดกฎหมายมาฟอกในระบบดังกล่าวให้
กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายการฟอก
เงินของรัฐ 

ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ที่แสวงหาประโยชน์หรือก าไรจากธุรกรรมภายใต้เครือข่ายระบบคริปโท
เคอร์เรนซีไม่ว่าเป็นเรื่องของการท าธุรกรรมโดยการเข้าซื้อเก็งก าไรในเงินดิจิทัลเช่นสกุลเงินบิทคอยน์ 
(Bitcoin) หรือจะเป็นการระดมทุนผ่านเครือข่ายระบบเงินคริปโทเคอร์เรนซีในรูปแบบของการลงทุนที่มีชื่อว่า 
Initial Coin Offering (ICO) ซึ่ งต่ างจากการลงทุ น ในรูปของ Initial Public Offering (IPO) ในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุนของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชก าหนดสองฉบับคือพระราชก าหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 เพ่ือการจัดเก็บภาษีเงินได้จากคริปโท
เคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ควบคุมและก ากับผู้ประกอบการดังกล่าวและรวมถึงการอุด
ช่องว่างทางภาษีแต่ก็ยังมีช่องว่างในส่วนอื่นที่จ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีบุคคลใดได้เงินมาจากการกระท าผิดกฎหมายเช่นได้ รับเงิน
บิทคอยน์จากเครือข่ายเงินดิจิทัลมาจากการค้ายาเสพติดหรือจากการท าธุรกิจการพนันแล้วหลังจากนั้นก็น า
เงินบิทคอยน์ไปซื้อทรัพย์สินอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าในประเทศที่ยอมรับการ
ช าระเป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซี การกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานฟอกเงิน จึงเกิดค าถามที่ว่ากฎหมายที่
เกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศไทยสามารถที่จะป้องกันการกระท าดังกล่าวหรือน าตัวผู้ที่กระท าความผิด
ดังกล่าวมาลงโทษได้หรือไม่ 

ทั้งนี้การศึกษารูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเพ่ือป้องกันการฟอกเงิน
นั้น จึงมีความจ าเป็นเพราะเมื่อเราทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดรูปแบบต่างๆ ของการท าความผิดดังกล่าว
ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ เราสามารถน าผลของการศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการวางแนวทางใน
การออกกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการกระท าผิดดังกล่าวข้างต้นได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบในการกระท าความผิดฐานฟอกเงินภายใต้ระบบเงินดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และมาตรการทางกฎหมายของกฎหมายฟอกเงินของประเทศ

ไทยและต่างประเทศในการควบคุมการใช้เงินดิจิทัลว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการฟอกเงินของกฎหมายฟอกเงินของต่างประเทศ และแนวทาง

ปรับปรุง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของประเทศไทยให้สามารถบังคับใช้
กับ การฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัล 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยใช้วิธีศึกษาในลักษณะการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 
Research) กล่าวคือเป็นการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ งานวิจัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบและการควบคุมการกระท าความผิดภายใต้ระบบเงินดิจิทัล (Crypto 
currency System) ทั้งที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือ
ได้ต่างๆ แล้วน ามาศึกษาวิจัยทางกฎหมายในเชิงพรรณนาโวหารและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าดัง
กล่าวถึงรูปแบบและปัญหาต่างๆ โดยน าหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการการควบคุมและก ากับดูแลการใช้เครือข่าย
ระบบเงินดิจิทัลมาใช้ในการศึกษาด้วย เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินมี
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าวอย่างชัดเจนผู้ศึกษาจึงเน้นศึกษาเฉพาะกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
ประเทศไทย และหาแนวทางควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลมิให้เกิการกระท าความผิดขึ้น เมื่อได้ผล
วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงน าไปหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับกฎหมายไทยต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

บล็อกเชน (  Blockchain) คือบล็อก (block) ที่ภายในถูกบรรจุด้วยรายการ (list) ในรูปของการบันทึก 
(record) ซึ่งจ านวนบล็อกจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ละบล็อกถูกเชื่อมโยงไปสู่อีกบล็อกหนึ่งและมีการ
รักษาความปลอดภัยโดยใช้การอ่านรหัส (Cryptography) บล็อกแต่ละชุดจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือแฮช 
รหัสลับ (cryptographic hash) ของบล็อกอันก่อนหน้า ข้อมูลการประทับเวลา (timestamp) และข้อมูลการ
ท าธุรกรรม (transaction data) บล็อกเชนถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน
บล็อกดังกล่าว โดยตัวระบบของมันเองเป็นบัญชีแยกประเภทแบบเปิด (open distribute ledger) ที่สามารถ
บันทึกการท าธุรกรรมระหว่างสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้และมีสภาพถาวร 
เนื่องจากบล็อกเชนถูกใช้งานในลักษณะเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบกระจาย บล็อกเชนจะมีการจัดการ
โดย เครือข่ายร่วมกันซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) จากที่กล่าวถึงคุณสมบัติของบล็อก

504



6 
 

เชนข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการควบคุมของบล็อกเชนเป็นแบบกระจายซึ่งตรงข้ามกับระบบ
ธนาคารที่เป็นระบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน ถือว่าระบบบล็อกเชนเน้นในเรื่องของความส าคัญทางด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการกระจายการควบคุมออกไปให้แก่สมาชิกในเครือข่าย ในปัจจุบันเราน าหลักการ
ของบล็อกเชนมาใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure or Base Application) ในการต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานเช่นสร้างระบบเครือข่ายเงินจ าลอง หรือระบบการโหวตลงคะแนนเสียงในอนาคต เป็นต้น  
(Nakamoto, 2008:1-9). 

ระบบเงินดิจิทัลหรือเรียกท่ัวไปว่าคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) นั้นภายใต้กฎหมายของมลรัฐ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามไว้ คือทรัพย์สินอันหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งถูกออกแบบให้ถูกน าไปใช้
เสมือนเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) ส าหรับการท าธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมต่างๆ 
(transactions) ที่ถูกเก็บอยู่ในระบบดังกล่าวจะถูกรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส (cryptographic) ใน
ตัวของธุรกรรมเหล่านั้นรวมไปถึงการน าการเข้ารหัสดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมการสร้างหน่วยทรัพย์สินที่
เพ่ิมขึ้น และใช้ในการตรวจสอบ (verify) การโอนย้ายหรือเปลี่ยนมือของทรัพย์สินเหล่านั้นไปสู่เจ้าของคนอ่ืน 
คริปโทเคอร์เรนซีใช้หลักการควบคุมแบบกระจายซึ่งแตกต่างและในลักษณะตรงกันข้ามกับระบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบควบคุมรวมศูนย์และระบบธนาคารกลางที่ควบคุมธนาคารต่างๆ ภายใต้ระบบการ
กระจายการควบคุมในแต่ละคลิปโทเคอร์เรนซี นั้นจะท างานผ่านบล็อกเชนอันหนึ่งที่เป็นระบบข้อมูลธุรกรรม
สาธารณะ (public transaction data base) ซึ่ งท าหน้ าที่ เสมือนบัญชีแสดงรายการแบบกระจาย 
(distributed ledgers) ส าหรับประเทศไทยแล้วกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับในปัจจุบันนั้นให้นิยามของคริปโท
เคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งแต่ไม่ได้ให้นิยามของค าว่ าคริปโทเคอร์เรนซีไว้ใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย  ในขณะที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกเช่น
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้บัญญัติกฎหมายโดยให้นิยามเกี่ยวกับคริปโทเคอเรนซี่ว่าเป็นเงินจ าลอง 
(Virtual currency) ใว้ในกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (Lasky.2018: 19-31). 

ส าหรับรูปแบบการกระท าความผิดภายใต้ระบบเงินดิจิทัล ในปัจจุบันรูปแบบของการกระท าผิด
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) กลุ่มที่สอง 
คือกลุ่มที่ต้องการน าเงินสกปรกฟอกให้สะอาด (money laundering) กลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ท าธุรกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย (Contraband transaction) และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมในลักษณะ
กรรโชกทรัพย์ (Extortion) (Bloomberg, 2017: 1-5) 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกเงินดิจิทัลนั้น หลัก
กฎหมายไทยเกี่ยวกับการฟอกเงินพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 จะเห็นว่าบทบัญญัติที่ส าคัญของพระราชบัญญัตินี้คือ มาตรา 3 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่บัญญัตินิยามของ
ค าว่าความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการกระท าผิดต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด มาตรา 5 
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 50 กล่าวถึงประเด็นที่ว่าด้วย “เจ้าของทรัพย์สิน
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ที่แท้จริง” มาตรา 51 เกี่ยวกับประเด็น “ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน และข้อสันนิษฐาน” อย่างไรก็ตามในส่วนที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการน าไปบังคับ
ใช้กับคริปโทเคอร์เรนซีนั้นอยู่ในมาตรา 3 ซึ่งเป็นบทนิยามเกี่ยวกับ “ความผิดมูลฐาน” ซึ่งเราจะเห็นว่าใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ออกกฎหมายขึ้นมาก ากับและควบคุมการประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกฎหมาย
ดังกล่าวได้ชี้ชัดอย่างชัดเจนว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง แต่มีปัญหาที่พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มิได้ให้นิยามของค าว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ไว้อย่างชัดเจน 
จึงเกิดปัญหาว่ากฎหมายดังกล่าวสามารถควบคุมและบังคับใช้กับธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี
ใน ส่ ว น ข อ ง ก า รก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ได้ ใ น บ า ง ก ร ณี เช่ น ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ฉ้ อ โ ก ง 
กรรโชกและความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่เท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวก าหนดโทษทางอาญา
จึงต้องตีความตามเจตนารมย์ของตัวบทที่กฎหมายบัญญัติไว้ ท าให้การกระท าความผิดบางฐานเช่นลักทรัพย์ 
หรือชิงทรัพย์หากกระท าในเครือข่ายเงินดิจิทัลแล้วอาจไม่ครบองค์ประกอบของความผิดเพราะกรรมที่ถูก
กระท าภายใต้ความผิดดังกล่าวคือทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุมีรูปร่างมิใช่ทรัพย์สินประเภทวัตถุไม่มีรูปร่าง 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560. สืบค้นวันที่ 
1 มิถุนายน 2561 จาก http://web.krisdika.go.th) 

นับแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้เกี่ยวกับการควบคุม
และก ากับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโท
เคอร์เรนซีได้แก่พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชก าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวแรกของ
ประเทศไทยในการที่ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมและก ากับธุรกรรมที่เกี่ยวกับ คริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นก้าวแรก
ของประเทศไทยที่ออกกฎหมายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีบล็อกคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
กฎหมายดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาทิเช่นข้อดีเป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้เพ่ือควบคุมและก ากับการ
ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นการท าข้อเสนอครั้งแรกเกี่ยวกับเหรียญออกจ าหน่าย ( initial Coin 
offering) และการปิดช่องว่างทางภาษีโดยการเก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโทเคอร์เรนซี ในส่วนของ
ข้อเสียกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีช่องว่างหลายประการซึ่งจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตอาทิเช่น
มุมมองของกฎหมายที่มองคริปโทเคอร์เรนซี่เป็นสินทรัพย์ โดยมิได้มองว่าเป็นเงินจ าลอง (Virtual currency) 
ดังเช่นกฎหมายในต่างประเทศ อีกประการหนึ่งคือกฎหมายดังกล่าวมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นมีโทษทางอาญา 
จึงเกิดปัญหาว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความกลัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาท า
ในธุรกิจประเภทนี้ หากเป็นเช่นนั้นจริงจะส่งผลต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างมากจนท า
ให้ประเทศไทยล้าหลังในเรื่องดังกล่าว  

ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาภายใต้บทวิเคราะห์นั้นพบว่า หากเราพิจารณารูปแบบในการกระท า
ความผิดฐานฟอกเงินภายใต้ระบบเงินดิจิทัลแล้วพบว่าการกระท าความผิดดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
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ใหญ่ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการที่เราทราบว่าประเภทของการกระท าผิดภายใต้ระบบเงินดิจิทัลมีก่ีประเภท
และมีลักษณะอย่างไรนั้น จะช่วยให้เราสามารถที่จะศึกษาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือที่จะป้องกันการ
กระท าผิดในแต่ละรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยท าการซื้อขายและช าระเงิน
เป็นเงินดิจิทัลภายใต้เครือข่ายเงินดิจิทัลนั้น เมื่อเราทราบว่าวิธีการดังกล่าวจะท าผ่านเครือข่ายคริปโทเคอร์เรน
ซี ดังนั้นกฎหมายที่จะถูกบัญญัตินั้นจะต้องเน้นที่การก าหนดหน้าที่และความรับผิดของเจ้าของเครืองข่ายนั้น
เช่น จะต้องมีหน้าที่รายงานการกระท าธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อหน่วยงานของรัฐเป็นต้น 

ผลของการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทยและต่างประ เทศในการ
ควบคุมการใช้ เงินดิ จิทั ลพบว่ากฎหมายฟอกเงินของประเทศไทยและต่ างประเทศโดยเฉพาะ
กฎหมายแห่ งมลรัฐฟลอริดาแห่ งสหรัฐอเมริกา  (U.S., Florida House of Representatives, 2017. 
Retieved 15th april 2018 from http//www.leg.state.fl.us) มีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้ 

ประการที่ 1 ประเด็นกฎหมายป้องกันการฟอกเงินมีนิยามครอบคลุมถึงคริปโทเคอร์เรนซีหรือไม่ 
พบว่ากฎหมายฟอกเงินของไทยภายใต้มาตรา 3 ซึ่งให้นิยามค าว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้น
ครอบคลุมนิยามเฉพาะส่วนที่ เป็นทรัพย์สินและเงินจริงเท่ านั้ น  ในขณะที่ กฎหมายฟอกเ งินของ
มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนิยามครอบคุมทรัพย์สินและเงินจริงแล้วยังครอบคลุมในส่วนของเงิน
จ าลองหรือคริปโทเคอร์เรนซีอีกด้วย 

ประการที่  2 ประเด็นกฎหมายให้ความหมายของคริป โทเคอร์ เรนซีว่ าจัดอยู่ ในประเภท 
ตราสารทางการเงินหรือไม่ พบว่ากฎหมายฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกับการฟอก
เงินโดยครอบคลุม การกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่การมีบทนิยามของค าว่า “เงินจ าลอง” 
ให้มีความหมายครอบคลุมถึงคริปโทเคอร์เรนซีและมีการบัญญัติ “เงินจ าลอง” เข้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วน
ความหมายของนิยามของค าว่ าตราสารทางการเงิน  แต่กฎหมายฟอกเงินของไทยมิ ได้ ให้นิยาม
แก่ค าว่าคริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็น “เงินจ าลอง” 

ประการที่ 3 ประเด็นการท าธุรกรรมที่ช าระด้วยเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ผู้มี 
รายได้ต้องเสียภาษีหรือไม่ กฎหมายภายใต้มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดในเรื่องการเก็บภาษีจาก
ธุรกรรมที่ช าระกันด้วยคริปโทเคอร์เรนซี เช่นเดียวกันกฎหมายไทยที่ประกาศบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ . 
2561 เป็นกฎหมายที่เก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโทเคอร์เรนซีเช่นกัน 

ประการที่ 4 ประเด็นการท าธุรกรรมซี้อขายสินค้าที่ช าระด้วยเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีกฎหมาย 
ก าหนดให้ผู้ขายต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อรัฐหรือไม่ กฎหมายฟอกเงินที่ได้รับการแก้ไขใหม่ภายใต้มลรัฐ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากมีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลเกินจ านวนเงินขั้นต่ าที่มลรัฐก าหนด 
เช่นหากมีการท าธุรกรรมเกินจ านวน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรายงานให้
หน่วยงานของมลรัฐทราบ ส าหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายฟอกเงินยังไม่ครอบคลุมถึงส่วน “เงินจ าลอง” 
ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม พระราชก าหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการสินทรัพย์

507



9 
 

ดิจิทัลต้องรายงานต่อหน่วยงานของรัฐทราบแต่ก็เป็นกรณีต่างกันที่ว่ากฎหมายในประเทศไทยเป็นกรณีเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เสนอขายหรือที่เรียกว่าท า Initial Coin Offering (ICO) เท่านั้น 

ประการที่ 5 ประเด็นผู้ประกอบการกิจการที่เกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซีจะต้องขอใบอนุญาติใน  
การประกอบกิจการต่อรัฐหรือไม่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่แก้ไขแล้วก าหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ
จะต้องขอใบอนุญาต ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้มีกฎหมายรองรับว่าต้องขอใบอนุญาตดังกล่าวเช่นกันแต่
เป็นกรณีผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล 

ประการที่ 6 ประเด็นการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีที่สงสัยว่ากระท าผิดกฎหมายนั้น 
มีกฎหมายบังคับให้ต้องรายงานต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ กฎหมายฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซี มีหน้าที่ต้องรายงานให้มลรัฐทราบ
ในกรณีที่พบเห็นการท าธุรกรรมที่น่าสงสัย ส าหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายป้องกันการฟอกเงินยังไม่ได้
ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว 

ต่อไปเป็นกรณีผลของการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาคริปโทเคอร์เรนซีเป็นทรัพย์สินหรือไม่นั้น เราพบว่า 
พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้นิยามของค าว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” และ 
“โทเคนดิจิทัล” ว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง  ประกอบกับทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ดูแลทางด้านนโยบายการเงินของประเทศมีทัศนะต่อ คริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท
หนึ่งมิใช่เงินจ าลอง ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าทิศทางของกฎหมายที่ประเทศไทยจะบัญญัติกฎหมายขึ้นบังคับใช้
นั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมีใช่เงินจ าลอง ซึ่ง
โดยนโยบายของรัฐบาลแล้วได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานที่ควบคุมก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และมีให้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมิใช่เงินที่ถูกต้องต ามกฎหมายและไม่มี
กฎหมายรองรับว่าเป็นเงิน อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณากฎหมายที่ออกโดยมลรัฐต่างๆ แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่าในมุมมองของนักกฎหมายในประเทศดังกล่าวมองว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงิน
จ าลอง (Virtual currency) สามารถน าไปใช้ในธุรกรรม ซื้อขายสินค้าหรือบริการได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้สามารถบังคับใช้กับการฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัล 
1.การออกกฎหมายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีนั้น กฎหมายไม่

ควรที่จะมีสภาพเป็นการควบคุม ก ากับดูแล และมีโทษอย่างรุนแรงเช่นโทษอาญา แต่ควรจะเป็นกฎหมายที่มี
ความยึดหยุ่น เปิดกว้างให้เกิดการขยายของธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย 
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2. ควรจะมีการให้นิยามค าว่า เงินจ าลอง ไว้ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย โดยให้ความหมายของเงินจ าลองดังกล่าว
ครอบคลุมถึงเงินดิจิทัล เช่นคริปโทเคอร์เรนซี บิทคอยน์ โทเคนดิจิทัล และเงินดิจิทัลสกุลอ่ืนๆ  เพราะ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดโทษทางอาญา ดังนั้นเพ่ือเป็นการตัดปัญหาการตีความโดยเคร่งครั ด จึง
จ าเป็นต้องให้นิยามของค าดังกล่าวอย่างชัดเจนและครอบคลุมประเภท คริปโทเคอร์เรนซีต่างๆ ในกฎหมายนี้ 

3.รัฐควรก าหนดประเภทธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ประกอบการค้า
สินค้าที่รับช าระค้าสินค้าเป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซีให้รายงานการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายเงินดิจิทัลภายใต้
เงื่อนไขแก่หน่วยงานของรัฐ โดยรัฐควรปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่รับช าระค้าสินค้า
เป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซี เช่นธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเกมออนไลน์ซึ่งอาจ
ก าหนดเงื่อนไขที่จะต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อหน่วยงานของรัฐหากยอดจ านวนเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่
แปลงเป็นเงินบาทภายใต้การท าธุรกรรมต่อเดือนหรือต่อปีเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนดเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงิน
ดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงินในอนาคตนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

1. ให้การศึกษาและความรู้แก่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน
ของระบบเงินดิจิทัลภายใต้เครือข่ายคริปโทเคอร์เรนซีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว องค์
ความรู้ดังกล่าวกระจายไปสู่คนไทยส่วนใหญ่แล้ว โอกาสที่จะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนในธุระกิจนี้จะเป็นไปได้
ยากมากขึ้น นอกจากนี้จะท าให้เราสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายได้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถ
ระดมความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้ทางด้านนี้มาช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวส าหรับสังคมไทยได้ 

2. รัฐควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มศึกษา เพ่ือท าวิจัยและค้นคว้าหลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายที่จะ
น ามาใช้ส าหรับป้องกันการกระท าความผิดฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัลในอนาคต 

3. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นที่ส าคัญ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้บริหาร
ภาครัฐที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน นักกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบและแนวทางในการควบคุมการใช้
เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันฟอกเงิน 

4. ควรศึกษาการกระท าผิดเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายเงินดิจิทัลในแต่ละแบบโดยเฉพาะเจาะลึก ให้
ทราบว่าในแต่ละแบบนั้นมีข้ันตอนการกระท าผิดโดยละเอียดอย่างไรบ้าง 

5. ควรศึกษากฎหมายในมุมมองที่มองคริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็น”เงินจ าลอง” ซึ่งจะช่วยให้การจัดท า
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
ไทย และในขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวก็สามารถที่จะป้องกันการกระท าความผิดในการฟอกเงินภายใต้
เครือข่ายดังกล่าวได้ด้วย  
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บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจใน
บริการและปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ในกลุ่ม
ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของ
ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงการรับรู้การ
บริการ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี  จ านวน 422 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและความถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
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 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ 5 ด้านได้แก่ 
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการรู้จักและเข้าใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยคุณภาพบริการปานกลาง และความพึง
พอใจการใช้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพการ
บริการ 3 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการรู้จักและ
เข้าใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
ค าส าคัญ :  ปัจจัยคุณภาพการบริการ / ความพึงพอใจการใช้บริการ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study about the service quality factors, 

service satisfaction and quality factors that influence the satisfaction of using cargo 
transport and handling services. The study focuses on group of customers in small and 
medium enterprises in Chonburi province. 442 respondents for the research include 
operators, business owners and officers who are directly in charge such as logistics 
department manager.  Research statistics were used to analyze with method of 
frequency distribution, average percentage, standard deviation and the analysis 
assumes. They are for example correlation coefficient of Pearson and a multiple 
regression for hypothesis tests. 

The result indicated 5 perspectives of service quality. They are actual service 
quality, reliability and trust, needs, confidence, and recognition. Opinions of the 
respondents are in moderate level and high level for service quality and service 
satisfaction respectively.  For hypothesis test, it found all 3 service quality aspects, 
reliability and trust, need responsive, and recognition, significantly influence satisfaction 
of 0.05 level. 

 

Keywords:  Service quality / Customer satisfaction 
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บทน า 
 

 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจในช่วงระยะเวลา 5 ปี เฉลี่ยราว 
7% และธุรกิจยังสามารถบริหารประสิทธิภาพของการท าก าไรได้ดีขึ้น ซึ่งอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย 5 ปีคิดเป็น 10% 
(กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) และด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ภาครัฐบาลเล็งเห็นแผนการพัฒนาด้านโลจิ
สติกส์หวังรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศในอนาคตและเป็นผู้น าทางด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน     หนึ่งในนั้น คือ 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทย
แลนด์ 4.0 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และในปัจจุบันจะเห็นว่าธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมีจ านวนถึง
ประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงมีบทบาทส าคัญในการ
เป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ(แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4  2560-5264 : 2 ) แตศ่ักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วยังอยู่ในระดับปาน
กลาง ประเทศไทยยังต้องยกระดับศักยภาพทางธุรกิจในหลายด้าน อาทิ ด้านภาษา เทคโนโลยี และ ระบบโลจิ
สติกส์ ในการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างมาก ซึ่งหากประเทศไทยสามารถปรับตัวและสร้างฐานของกิจการให้เข้มแข็งได้ก็จะเป็นโอกาสส าคัญในการ
ขยายตลาด 
 

จังหวัดชลบุรีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย และยังเป็นพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคม
อุตสาหกรรมถึง 5 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่งทางบก 
ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีอยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทยโดยอุตสาหกรรมและการ
บริโภคที่ส าคัญได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม (รายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัดชลบุรี ไตรมาส 3 , 2560 : 14) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องอาศัยธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าในการเคลื่อนย้าย
ทั้งไปและกลับทั้ง วัตถุดิบ สินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า พบว่าโอกาสทางธุรกิจในประเทศมีแนวโน้มอยู่ใน

เกณฑ์ดี เนื่องจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเป็นแบบระยะยาวเพ่ือรองรับการยกระดับ
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ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค (EEC) ซึ่งนโยบายภาครัฐเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญในการ
กระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจให้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น (กองข้อมูลธุรกิจ 2560) การมุ่งหวัง
สร้างก าไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะน าพาองค์การหรือธุรกิจให้ไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวได้ คุณภาพ
การให้บริการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่จะพาให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ การท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ด้านบริการและความมั่นใจในการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง จาก
การศึกษาในธุรกิจบริการต่างๆที่ประสบความส าเร็จ มีงานวิจัยมากมายที่พ บว่า คุณภาพการบริการ ( 
Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988 : Johnston et al., 1995 : Meesala, 2016  Woodside, 1989 : 
Wilson, 2008 : Lewis, and Bloom, 1983) และความพึงพอใจในการใช้บริการ (Lai and Ching, 2011: Yee  
et al., 2010 : Lee  et al., 2011: Kim and Lee, 2011: Alan and Kabaday, 2014) มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีในธุรกิจการบริการ (ญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2558 : Caruana, 2002 : Laiand 
Ching, 2011 : Hellier, Geursen Carr, and Rickard, 2003 : Zarei, Daneshkohan, Khabiri and Arab, 2015
) ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ใน
กลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยหวังว่าผลงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ โดยสามารถน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
 
กรอบแนวความคิดและทฤษฎี 

 
 ในบทความครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงมิติที่ใช้ในการวัดคุณภาพการให้บริการ 5 มิติ (Parasuramam, 
Ziethaml, & Berry, 1988) ซึ่งได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อธุรกิจให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ สร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการ
ให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท าต่อผู้รับบริการ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับบริการไป
แล้วเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ 
 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
 

2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
 

3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 
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4. การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า (Assurance) 
 

5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 
 

ความพึงพอใจต่อการบริการมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการ
ให้ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อผู้มาใช้บริการ Namasivayam, Guchait & Lei (2014) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่มลูกค้า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 
 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 

 
3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
 ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี จ านวนทั้งหมด 85,842 โรงงาน 
อ้างอิง(รายการสถานการณ์ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) แต่ไม่ทราบจ านวนที่แท้จริงของผู้ใช้หรือไม่ใช้บริการ
ของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า จึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 และท าการค านวณเพ่ือเก็บเพ่ิมอีกร้อยละ 20 เพ่ือ
ป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  440 ตัวอย่าง โดยท าการเก็บแบบ
สะดวกจากผู้ที่ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี  
แตส่ามารถเก็บแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 422 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค าถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ 3)ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและความถดถอย
พหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 68.20) มีสถานภาพสมรส      (ร้อย

ละ 55.20) อายุอยู่ระหว่างเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.40) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี   (ร้อยละ 
61.10) มีประสบการณ์ในหน้าที่เฉลี่ย มากกว่า 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.60) ประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 40.30) สถานะในธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 48.80) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ากลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า  ร้อยละ 100 โดยข้อมูลใน
ส่วนนี้สามารถใช้คัดกรองแบบสอบถามในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงการรับรู้การ
บริการของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
เห็นด้วยคุณภาพการบริการปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.66 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.61 และด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่งและขนถ่ายสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.40 และด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.33 ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าที่ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.32 
ตามล าดับ 
 
 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยในทุก
ข้อค าถามอยู่ที ่3.82 ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพการบริการของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.444) ซึ่งคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในบริการ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการของ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี 

การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขน
ถ่ายสินค้า พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการและด้านการรู้จักและเข้าใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจต่อลูกค้าที่ใช้
บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ที่กล่าวถึงคุณภาพ
การให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือไว้ว่า เป็นให้บริการได้ถูกต้อง ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า อันจะส่งผลให้ผู้
ให้บริการนี้เป็นที่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร และกันยากาญจน์ 
จันทร์เหลี่ยม (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย และนิรวิทธ์ สิระวิทยาวา
นิช (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจการใช้บริการบริษัทขนส่งภายในประเทศเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขต
หนองแขม พบว่า ส่วนที่ผู้รับบริการให้ความส าคัญ คือ คุณภาพการให้บริการในด้านความสามารถท่ีจะมอบบริการ
ตรงตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าผู้รับบริการ 
 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ได้
กล่าวว่า การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการว่า เป็นเรื่องของผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีที่ผู้รับบริการ ถามหรือร้องขอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อณุวัฏ บรรลุทางธรรม (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้า (BTS) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการด้านความเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า (BTS) 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสุพิชชา ศรเลี่ยมทอง (2558) 
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ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
กรณีศึกษา: ที่ท าการไปรษณีย์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลการศึกษาว่าผู้ใช้บริการจะมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
หากผู้ให้บริการให้ความส าคัญในเรื่องการให้บริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า 

 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการรู้จักและเข้าใจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อลูกค้าที่

ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ได้กล่าวว่า ใน
ด้านการเอาใจใส่ว่ามิตินี้เป็นเรื่องของการรู้จักและเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ สามารถเอาใจใส่ ดูแล
ผู้รับบริการแต่ละคนได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้าใจลูกค้า 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จริาภรณ์ พลสุวัตถ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 ผล
การศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก เพราะพนักงาน
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด และ อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านการดูแลอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานธนาคารมีการให้บริการ
ที่ยอดเยี่ยม มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความเห็นคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่าย

สินค้า ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางแต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการในด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าอยู่
ล าดับท้ายสุด โดยผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินการ
หรือการบริหารงานขนส่งและขนถ่ายสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ ท าให้ลูกค้ามีความภักดีต่อธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

 
2. ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่ง

และขนถ่ายสินค้า ซึ่งบทความนี้มุ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ในกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเท่านั้น ส าหรับในการศึกษาในครั้งต่อไปหรือส าหรับผู้ที่สนใจสามารถท าการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดอ่ืนหรือกลุ่มตัวอย่างการบริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารูปแบบอื่นๆที่แตกต่างกันออกไป
เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยมาเทียบเคียงและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษา

และด้านการสื่อสารบันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มทั้งนี้เพราะนักศึกษาทุกคนมีอิสระในการพกพาสมาร์ทโฟน   เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวทาง
สถิติมักจะประสบปัญหาในการตรวจสอบข้อตกลงก่อนการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลมีในแต่ละฟีเจอร์ต้องเป็นอิสระ
กัน ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ทั้งนี้เพราะถ้าข้อมูลไม่เป็นตามสมมติฐานที่
ก าหนด แล้วค่าประมาณการที่ได้จะเป็น Bias Estimator  ฉะนั้นงานวิจัยนี้ จึงประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ประเภทการแบ่งกลุ่มโดยวิธี K-mean มาท าการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อตกลง
ดังกล่าว จากข้อมูลแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 365  คน  ผลการวิจัยพบว่า
การแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจนกว่า 2 และ 4 กลุ่ม 
 
ค าส าคัญ 
 เหมืองข้อมูล, การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 
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Abstract 
The aim of this research is to cluster Dhurakij Pundit University students from internet 

behavior in education and entertainment communication via smartphones for improvement 
of teaching and learning that conform to internet using behavior via Smartphone of each 
student cluster since every student has a freedom in carrying Smartphone. Since the analysis 
of data using statistical methods is often a problem in checking the agreement before the 
analysis, such as the data in each feature must be independent. Data must have normal 
distribution. This is because if the data is not in accordance with the given assumptions the 
estimated value will be Bias Estimator. Therefore, this research applies the data mining 
technique of clustering by K-mean method to study the behavior without having to check the 
agreement from the survey data of the 365 students as the first year students in academic 
year 2012.  The research results show that data clustering of the student behaviors in using 
internet via Smartphone yield   3 clusters being better than both 2 clusters and 4 clusters. 

 
Keywords:  Data Mining, Clustering, Using Internet Behavior 
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บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาค
การศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัตร เช่นธุรกิจต้องออกแบบสินค้า/บริการที่ตอบสนองต่อการใช้เทคโนโลยี ในทางจัดการ
การศึกษาก็เช่นกัน การที่นักศึกษาแต่ละคนมีอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น ที่มี
ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตย่อมมีทั้งผลบวกและผลลบต่อผู้ใช้และต่อระบบการจัดการศึกษา ใน
ส่วนของผลบวกคือนักศึกษาสามารถหาความรู้ที่ตนเองต้องการได้ (Self-Support) โดยไม่ต้องถูกจ ากัดด้วย
ผู้สอนและระบบในชั้นเรียน สามารถหาความรู้ในมิติที่กว้างขึ้น ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเกิดผลเสีย
ต่อตัวนักศึกษาเองและอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน (S. Pedersen and M. Liu ,2003) เช่นนักศึกษาส่วนใหญ่
มักจะหาสิ่งบันเทิงมากกว่าสาระในวิชาที่ศึกษาในส่วนของอาจารย์ผู้สอนเองโดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐานที่มีนักศึกษา
ต่างสาขามาเรียนร่วมกัน ซึ่งมีความต้องการและความสนใจแตกต่างกัน ท าให้การจัดการเรียนในชั้นเรียนเพ่ือ
ตอบสนองเฉพาะกลุ่มท าด้วยความล าบาก นอกเหนือจากนี้ผลเสียที่เกิดจากการใช้เวลาอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก
หรือใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นระหว่างในชั้นเรียนหรือในช่วงที่ต้องพักผ่อนย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย ดังนั้นหน้าที่ส่วนหนึ่งของอาจารย์จะต้องสอนวินัยในการก ากับตนเองในการจัดการตนเองใน
(Self-Regulation) (H. Leventhal et al., 1980) การตอบสนองต่อเรื่องการใช้เทคโนโลยี จากปัญหาดังกล่าว
มานี้ การมีความรู้ความเข้าใจในตัวนักศึกษาแต่ละประเด็น เช่น ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาการใช้ 
พฤติกรรมกรรมการใช้ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาและบุคคลรอบข้าง จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจในการหาความรู้เพ่ือสนับสนุนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนที่
จะเข้าสูงระบบการท างานในอนาคต ตามหลักการของการบริหารทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อองค์กร (Resource 
Based Theory) (J.B. Barney et al., 2011) 

งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ของประเทศไทยมักใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น สถิติภาคพรรณนา หรือ การ
ทดสอบความแตกต่างด้วยมูลเหตุโดยการใช้คุณลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ตร่วมกับปัจจัยผลที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ทีละตัวแปรเหตุและทดสอบด้วย T-Test หรือ F-Test เช่น
งานศึกษาของ A.Baroody and H.Ginsburg (1983); L.Linchevski and J. Williams, (1999); J. B. Lorenzo 
and G. Manual, (2007) หรือในกรณีการน าตัวปัจจัยเหตุและปัจจัยผลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการใช้ สมการถดถอย (Regression analysis) ก็มีข้อจ ากัดในส่วนของการปัจจัยผลที่ต้องมีพียงปัจจัย
เดียวซึ่งท าให้ การหาความรู้ด้วยวิธีดังกล่าวมาแก้ปัญหายังมีข้อบกพร่องในลักษณะที่ไม่มองในเชิงบูรณาการทุก
ปัจจัย  และท้ายสุดความรู้ดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์เพียงพอในการน าไปสู่การจัดการปัญหาที่กล่าวมาแล้วใน
ลักษณะองค์รวม งานวิจัยนี้จึงน าหลักการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยเฉพาะประเภทการจัด/แบ่งกลุ่ม 
(Clustering) มาประยุกต์ใช้ในการในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา เพ่ือให้ได้ความรู้ส าหรับสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา ทั้งในระดับกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาและกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ในการจัดการการศึกษา
ในชั้นเรียน 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล (Data Preparation for Data Mining) 

 การรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะถ้าได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็จะ
ส่งผลถึงงานล าดับถัดไป ในขั้นตอนนี้ต้องมีการศึกษาหาแหล่งข้อมูลก่อนว่าจะน าข้อมูลมาจากไหน ซึ่ง
แหล่งข้อมูลมี สองแหล่ง (Source) คือ Primary Data และ Secondary Data โดย Primary Data นั้นผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการจัดเก็บเอง เช่น การสังเกตข้อมูลจากพฤติกรรมของลูกค้า หรือพฤติกรรมของนักเรียนในชั้น
เรียน ซึ่งในการเก็บข้อมูลลักษณะนี้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บภาพ หรือวิดีโอในสภาพที่เราสนใจได้ 
ลักษณะนี้ เป็นการท า Image Processing หรือการท า Event Tracking ซึ่งเป็นการบูรณาการงานทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับศาสตร์อ่ืน Forensic หรือ Medical Science ส่วนในแวดวงทางบริหารธุรกิจ
โดยเฉพาะทางการตลาดก็มักจะบันทึกพฤติกกรมการเข้าไปในร้านค้าของลูกค้าเพ่ือเก็บพฤติกรรมในด้านต่างๆ
เช่น ระยะเวลาในการอยู่ในร้านค้า การเยี่ยมจุดต่างๆ  การซื้อของ และประเภทของสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น และใน
อีกลักษณะหนึ่งที่นิยมกันท าวิจัยในประเทศไทยโดยเฉพาะงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณคือการใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งมักพบข้อจ ากัดเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบถาม ส่งผลให้
เกิดปัญหาของข้อมูลที่เป็น”ขยะ” (garbage or noise) ท าให้ต้องมีการท า data cleaning ก่อนประมวลผล
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา Bias Information (Bostrom, 2002)   อย่างไรก็ตามในส่วนของงานวิจัยนี้อาศัย
แบบสอบถามเรื่องลักษณะการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้และผลที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การใช้แบบสอบถามในกรณีที่ผู้ตอบไม่ค่อยใส่ใจในการตอบมักจะท าให้เกิดสั ญญาณ
ก่อกวนในการประมวลผล งานวิจัยนี้จึงประยุกต์หลักทางสถิติโดยใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเมนมาตรฐาน (SD) และ 

ตรวจจับข้อมูลที่มีค่าเกินThreshold (Mean  3SD) ทีเข้าข่ายเป็น Outlier เพ่ือตัดทิ้ง (pruning) (A. 
Zimek and P. Filzmoser, 2018) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  (Data Analysis) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยหลักการใช้ Statistical Based มักจะประสบปัญหาในการตรวจสอบ
ข้อตกลงก่อนการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลมีในแต่ละ feature ต้องเป็นอิสระกัน ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) ทั้งนี้เพราะถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด ค่าประมาณการที่ได้จะเป็น 
Bias Estimator หลักการวิเคราะห์ทางสถิติก็มีทั้งประเภท Univariate, Bivariate และ Multivariate  ดังนั้น
ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ปรากฏมักจะด าเนินการตอบสมมติฐานทีละข้อโดยใช้
การวิเคราะห์ตัวแปรเหตุเป็นรายตัวคู่กับผลเช่น เพศ ชายหญิง มีความแตกต่างในจ านวนเงินซื้อสินค้า
เครื่องส าอาง ตามมาด้วย อายุต่างกันมีความแตกต่างในจ านวนเงินซื้อสินค้าเครื่องส าอาง ดังนี้เป็นต้นทั้งๆที่
หลักการหา market segment เพ่ือหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อเครื่องส าอาง ตราสินค้า “White Skill” ต้องตอบ
ด้วย ลักษณะของ Rule based คือ IF (gender = “female” and generation = “Gen M” and income  
= “Middle” and OCC = “frontend operator”) then Buy “White Skill” more than 5 0 0 
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Baht/month ในตัวอย่างกรณีของนักศึกษา เพ่ือดูความสามารถในการเรียนอันสืบเนื่องจากพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ก็ควรได้กฎดังตัวอย่าง  IF (Faculty =”Science” and income level  = “Middle” and inter- time 
consume between 2 – 4 hour/day) then Grade >= 2.75 ซึ่ง แนวทางวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถท าการ
วิเคราะห์ได้สองแนวทางคือ การวิเคราะห์ในแนวทางสถิติโดยใช้ Multivariate และการวิเคราะห์ในแนว
ทางการท าเหมืองข้อมูล  ด้วยวิธีการจ าแนกประเภท (Classification) เช่น Decision Tree หรือ Neural 
Network  เป็นต้น (G. E. Hinton et al., 2006)   หรือ ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (Clustering) เช่น K-mean เป็น
ต้น (A. Dutt  et al., 2015) 

A. Iranzamini & J. Lindstrom (2018) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยส าคัญเมื่อพูดถึง
ความปลอดภัยของการจราจร ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยทั่วไปเป็น
อย่างไร และปัจจัยด้านบริบทมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ขับขี่อย่างไร  เขาจึงได้เสนอวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร
สองวิธีส าหรับการประเมินรูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ วิธีหนึ่งคือเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่
เป็น Neural Network  และอีกวิธีคือเป็นการเรียนรู้ที่ข้ึนอยู่กับบรรทัดฐานของผู้ขับ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าทั้ง
สองวิธีให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันส าหรับข้อมูลที่ไม่ค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ รอบข้าง     M. Lee et al.(2018) ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่ างรูปแบบการ
ใช้สมาร์ทโฟน และพวกเขายังได้เสนอวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  ผลการประยุกต์ใช้วิธีการท าเหมืองข้อมูลที่เป็น Decision Tree เพ่ือวิเคราะห์
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนระหว่าง 6 ปัจจัย หรือ ฟีเจอร์(Feature) จากทั้งหมด 24 
ปัจจัยที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการใช้ Decision Tree เป็นตัวระบุหาปัจจัยที่มีผลต่อการการเสพติดสมาร์ท
โฟนก่อน หลังจากนั้นใช้ Linear Regression และ Decision Tree มาท าการวิเคราะห์จ าแนกประเภทสอง
คลาสคือติด หรือ ไม่ติด   ซึ่งหากข้อมูลยิ่งมีการปรากฏซ้ าก็ยิ่งมีการติดมาก    D. Radha et al. (2016)ได้ท า
การจ าแนกลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคม (Social Media) เพ่ือท านายว่าพวกเขาติด WhatsApp 
(WhatsAppเป็นแอปพลิเคชั่นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนของคนรุ่นปัจจุบันส าหรับการส่ง
ข้อความโทรติดต่อและถ่ายโอนสื่อ) หรือไม่ โดยการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ที่เป็นการจ าแนกประเภท 
โดยเฉพาะ Decision Tree มาท านายผู้ใช้สื่อสังคมแต่ละคนในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ว่ามีพฤติกรรมติด 
WhatsAppหรือไม่   A. Dutt  et al., (2015) ได้ทบทวนการท าเหมืองข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (Educational 
Data Mining, EDS) แตกต่างจากการท าเหมืองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะล าดับชั้นหลายระดับและไม่
เป็นอิสระในข้อมูลการศึกษา   นอกจากนี้พวกเขายังได้กล่าวถึงการหากฎการเชื่อมโยง(โดยการท า 
Association)  และการแบ่งหรือจัดกลุ่ม (Clustering) เพ่ือสนับสนุนการกรองเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
(E-Learning) ให้มีประสิทธิภาพ      นอกจากนี้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกิดปัญหาที่ส าคัญคือ หลายกรณีมี
รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลไม่ตรงกันกับความต้องการในการเรียนรู้สาขาวิชาที่แตกต่างกัน ดังนั้นพวกเขาจึง
ท าการจัดกลุ่มข้อมูลนักเรียน ที่มีลักษณะการเรียนรู้เหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือจะได้จัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสม โดยวิธีการจัดกลุ่มท่ีใช้มี 2แบบคือวิธี K-mean และ Expectation-Maximization (EM)    
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ดังนั้นการท าเหมืองข้อมูล   ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการกระท าต่างๆของผู้บริโภคอันน าไปสู่ปัญหาการจัดการธุรกิจมากมายด้วยเหตุผลที่ว่า
หลักการนี้สามารถใช้ในเรื่องunreasoning ได้รวมทั้งการไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มาก
ดังเช่นการใช้แนวทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นงาน วิจัยนี้ใช้หลักการท าเหมืองข้อมูล ประเภทการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล นักศึกษาตามลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธี K-mean (T. Mitchell, 
1997) ดังสมการ (1) เพ่ือหาคุณสมบัติหรือพฤติกรรมหลักของแต่ละกลุ่มนักศึกษา   
  

argmin
𝑆

∑ ∑ ‖𝐱 − 𝜇𝑖‖2 

𝐱𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

 

  

ก าหนดให้เซตฃอง n ตัวอย่าง คือ (x1, x2, …, xn),   แต่ละตัวอย่าง xj (เมื่อ j=1,2,..,n)คือ เวคเตอร์ของ

ฟีเจอร์ (vl ) ขนาด d มิต ิและ l =1,2,..,d ;  xj =  vj1 , vj2,.., vjd                                                                                      

เมื่อ i  คือค่า mean ของข้อมูล xj ที่จุดต่างๆ ใน Si ; การแบ่งกลุ่ม ด้วย K-mean โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ

แบ่ง n ตัวอย่าง  ออกเป็น k (≤ n) กลุ่ม/เซต S = {S1, S2, …, Sk} 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิงผ่าน
สมาร์ทโฟน และวิธีการด าเนินงานวิจัย   

สมมติฐาน    

 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการสื่อสารและ
บันเทิงผ่านสมาร์ทโฟน มีอิทธิพลต่อนักศึกษา 

ประโยชน์ 

         น าผลการวิจัยไปจัดการในชั้นเรียน และหาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา 
 
  

(1) 
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ขอบเขตการศึกษา 

       ด้านประชากร คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2558 
       ด้านเนื้อหา ที่ศึกษา พ้ืนฐานประชากรศาสตร์ ผลการเรียน คณะที่เรียน พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต    
และผลกระทบที่เกิดข้ึน  
        เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม ประเด็นพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็น
ข้อถามวัดระดับ 5 ระดับ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยการสัมภาษณ์จาก หน่วยตัวอย่าง 5 ราย ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม 
เรื่อง How the Internet Affects Students — Performance and Behavior 
(http://bridgesofhope.com.ph/index.php/internet-affects-student-performance-
behavior/) และทดสอบ Reliability ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach’s Alpha 0.759- 9.231  

2. สุ่มตัวอย่างจ านวน 365 คนจากนักศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  

3. น าข้อมูลมาท าการ cleaning โดยหลักของ outlier ปรากฏว่าตัดข้อมูลออกเหลือจ านวน 356 หน่วย
ในการวิเคราะห์ 

4. เทคนิคการวิเคราะห์ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Mean 
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ผลการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  ก. แบ่งแบบ 2 กลุ่ม                                          ข. แบ่งแบบ 3 กลุ่ม                                        
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รูปที่1 แสดง การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา 

การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ  
การศึกษาและด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการบันเทิง  โดยการใช้วิธีการของการแบ่งแบบ K-Mean ดัง
แสดง ในรูปที่ 1 โดย ด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้ จ านวน 9 ฟีเจอร์ (vj1 , vj2,.., vj9) ซึ่งก็คือ 9 ค าถาม จากจ านวน
ค าถามท้ังหมด 26 ค าถาม  

vj1  = คณะ (บัญชี/ac,นิติศาสตร์/law,ศิลปะศาสตร์/edu,นิเทศศาสตร์/comm,วิศวกรรมศาสตร์/
eng,เทคโนโลยีสารสนเทศ/it,ศิลปกรรม/art,รัฐประสานศาสตร์/gov,วิทยาศาสตร์ประยุกต์/apSci,ท่องเที่ยว
และการจัดการโรงแรม/th),  vj2 = GPA (มีค่าเป็นเลขจ านวนจริง),  vj3 = ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือ
ค้นหาความรู้/ข้อมูลการบ้านที่ได้มอบหมาย (ค่าลิเคิร์ท สเกล),  vj4  =ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือแปล
ค าศัพท(์ค่าลิเคิร์ท สเกล),  vj5 = ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟเพ่ือติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสังคมออนไลน์(ค่า
ลิเคิร์ท สเกล),  vj6 =ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือเล่นเกมออนไลน์(ค่าลิเคิร์ท สเกล) ,  vj7 =ใช้อินเต
อรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือใช้ติดตามข่าวสาร(ค่าลิเคิร์ท สเกล) , vj8= ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือ

  ค. แบ่งแบบ 4 กลุ่ม                                        
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บันเทิง เช่น ฟังเพลง ชมละคร/ซีรีย์/ภาพยนตร์ เป็นต้น(ค่าลิเคิร์ท สเกล) , vj9= ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟน
เพ่ือชมคลิปวิดีโอผ่าน YouTube (ค่าลิเคิร์ท สเกล) 

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการแบ่งกลุ่มแบบ 3 กลุ่มในรูป ที่ 1 ก. สามารถแบ่งแยกกลุ่มได้ชัดเจนกว่า
การแบ่งแบบ 2 กลุ่ม และ 4กลุ่ม ดังรูป ที่ 1 ข.  และ 1 ค. ตามล าดับ  ส าหรับการแบ่งแบบ 3 กลุ่ม จะพบว่า 
นักศึกษาที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมมีความพึง
พอใจส าหรับการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือเล่นเกมออนไลน์ (vj6 )  มากกว่านักศึกษาที่สังกัดคณะ
บัญชี  ศิลปะศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ซึ่งทั้งสามคณะหลังนี้มีความพึงพอใจมากส าหรับการใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน
สมาร์ทโฟนเพ่ือใช้ติดตามข่าวสาร (vj7 )มากกว่านักศึกษาที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลประเภทการแบ่งกลุ่มกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้าน
การศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท าให้ได้ข้อสรุป
ที่ว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะบัญชี  ศิลปะศาสตร์   และนิเทศศาสตร์มีความพึงพอใจมากส าหรับการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือใช้ติดตามข่าวสารมากว่าเพ่ือการเล่นเกมออนไลน์และนักศึกษาที่สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมมีความพึงพอใจส าหรับการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือเล่นเกมออนไลน์มากกว่าเพ่ือใช้ติดตามข่าวสาร ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมควรพัฒนาสื่อการ
สอนโดยมีการสอดแทรกตัวอย่างต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับเกมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยที่ควรจะศึกษาต่อจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสาร
บันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก็คือการท านายผลที่เกิดในด้านบวกและด้าน
ลบจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิงนั้น 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงาน 
Gen Y ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยปัจจัยน ามาศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์จากการท างานในองค์กร และปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 408 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ด้านความท้าทายของงาน ด้านผลป้อนกลับของงาน) ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท างาน
ในองค์กร (ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์กรมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงได้ และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) และด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
Gen Y ธนาคารกรุงไทย 
ค าส าคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) 
 

Abstract 
 

 The purpose of this independent study is to study the factors affecting the employee 
engagement: A case study of Gen Y employees at Krungthai Bank Public Company Limited. Factors 
used in the study are job characteristics, work experiences and organizational communication. 
Participants are 408 Gen Y employees at Krungthai Bank. The instruments is questionnaire and 
the statistics used in data analysis is Multiple Regression Analysis. The results show that job 
characteristics (challenge and feedback), work experiences (critical person, reliability and 
compensation and benefit) and organizational communication has an effect on employee 
engagement of Gen Y employees at Krungthai Bank with significant level 0.05. 
Keywords : employee engagement, Generation Y (Gen Y) 
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บทน า 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 ที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะท าให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สื่อสารและท างานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ เพ่ือลดบทบาทของมนุษย์ ทิศทางการการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
พร้อมรับกับผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญไม่ใช้เพียงแค่เรื่องของการพัฒนา
บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่กลยุทธ์การรักษาพนักงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท างานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลกร ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว คือ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
องค์กรนั่นเอง (HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 เดือนมกราคม 2561) โดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยงานเสริมสร้างความมุ่งมั่นบุคลากร เพ่ือ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้มีการรายงานผลส ารวจระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2555 -2560 พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
โดยในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารได้ส ารวจระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน พบว่ามีระดับสูงถึง 4.5 โดยเฉลี่ยจาก
พนักงานทั้งธนาคาร ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 2.74 และมีค่าสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2555 - 2560 แสดงตามภาพที่ 1 แต่ในทางตรงกันข้ามพนักงานที่ลาออกก็มีจ านวนมากข้ึนเช่นกัน โดยเฉพาะ
พนักงาน Gen Y คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2523-2540 และมอีายุในปีที่ท าการศึกษา คือ 21-38 ปี ตามแนวคิดของ Zemke 
Ronne (2000) (อ้างใน ญาดา สามารถ, 2558 : 15) ที่มีจ านวนการลาออกมากที่สุด จากรายงานความยั่งยืนประจ าปี 
2560 ของธนาคารกรุงไทย ได้รายงานการลาออกของพนักงานตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่า พนักงาน Gen Y มีอัตรา
การลาออกที่สูงกว่าพนักงานกลุ่มอ่ืน โดยมีอัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 6.24 6.37 และ 6.49 ตามล าดับ ธนาคารจึง
ต้องให้ความสนใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y เนื่องจากข้อมูลของธนาคาร
ในปัจจุบันพบว่า พนักงาน Gen Y มีจ านวนมากที่สุดในธนาคารคิดเป็นร้อยละ 56 และจะเป็นคนกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ องค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบริหารกลุ่มพนักงาน Gen Y 
เพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันและเป็นการดึงดูดให้พนักงาน Gen Y รู้สึกผูกพันกับองค์กรและมุ่งมั่นที่จะท างานกับ
ธนาคารต่อไป  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลส ารวจความมุ่งมั่นผูกพันในการปฏิบัติงานของพนักงาน ปี พ.ศ. 2555 – 2560 
ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 2561 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน และปัจจัย
ทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน Gen Y ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเกิดในปี พ.ศ.2523-2540 หรือ 
มีอายุอยู่ในช่วง 21-38 ปี ในการศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 21 ปี – 40 ปี และเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และได้น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปทดสอบหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ซึ่งการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือ 
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) 
ได้น าแบบสอบถามไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความผูกพันต่อองค์กร จ านวน 5 ท่าน แล้วจึงท าการปรับปรุง 
ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา 
ส าหรับการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับพนักงานกลุ่ม Gen Y ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจน ความเข้าใจ 
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับและรายข้อ โดยใช้วิธีการของ Cronbach Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และในการศึกษา
ครั้งนี้ท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ือท านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย ซึ่ งวิธี เลือกตัวแปรท านายเข้าวิ เคราะห์  คือ  
Enter Method เป็นวิธีที่ เลือกตัวแปรท านายทั้งหมดเข้าสมการถดถอยเชิงซ้อนพร้อมกันในขั้นตอนเดียว  
การพิจารณาตัวแปรท านายที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ท านายในแบบจ าลอง ต้องตัดสินใจว่าตัวแปรทานายตัวใดบ้าง
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ หรือควรจะอยู่ในสมการความถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ 
ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิติ ก็ถือว่าตัวแปรทานายนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยก าหนดค่านัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ของธนาคารกรุงไทย 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. F Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

Constant 0.679 0.153  4.452 0.000 66.82 0.000 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristic)  

 

ความท้าทายของงาน (Challenge) 0.161 0.038 0.181 4.202 0.000  

ความมีอิสระในการท างาน 
(Autonomy) 

-0.070 0.036 -0.088 -1.940 0.053 

 

ผลป้อนกลับของงาน (Feedback) 0.106 0.037 0.143 2.836 0.005 
โอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Relationship) 

0.065 0.042 0.071 1.538 0.125 

2. ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร (Work Experience) 
ทัศนะคติต่อผู้บังคับบัญชา 
(Leadership) 

0.010 0.030 0.014 0.322 0.747 

ทัศนะคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
(Coworker) 

0.040 0.039 0.044 1.034 0.302 

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร (Critical Person) 

0.114 0.037 0.139 3.062 0.002 

ความรู้สึกว่าองค์กรมีความน่าเชื่อ 
ถือและเป็นที่พ่ึงได้ (Reliability) 

0.175 0.037 0.232 4.777 0.000 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
(Com & Ben) 

0.101 0.031 0.143 3.248 0.001 

3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายใน
องค์กร (Communication) 

0.121 0.038 0.140 3.201 0.001 

R = 0.792,  R Square = 0.627,  Adjusted R Square = 0.618  
Std. Error of the Estimate = 0.37013, Durbin-Watson = 2.034,  F= 66.817,  Sig = 0.000 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ 
ด้านความท้าทายของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.000) และด้านผลป้อนกลับของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.005) และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย  (Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.161 และ 0.106 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 3 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล คือ 
ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร (มีค่า Sig ที่ 0.002) ความน่าเชื่อถือและความพ่ึงพาได้ขององค์กร  
(มีค่า Sig ที่ 0.000) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (มีค่า Sig ที่ 0.001) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.114  0.175 และ 0.101 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยมีค่า Sig ที่ 0.001 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.121 โดยสามารถน ามาสร้างสมการถดถอยเพื่อน าไปท านาย ดังนี้ 
 
Employee Engagement (Y)  =  0.679 + 0.161Challenge + 0.106Feedback + 0.114CriticalPerson  
        + 0.175 Reliability + 0.101 Com&Ben + 0.121 Commu 

R Square = 0.627, Adjusted R Square = 0.618, Durbin-Watson = 2.034 
  
 จากสมการข้ า ง ต้ น  แปลความ ได้ ว่ า  สมการนี้ มี ค่ า คว ามคลาด เคลื่ อน เป็ น อิส ร ะต่ อ กั น  
(No Autocorrelation) เนื่องจากมีค่า Durbin-Watson (2.034) อยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 และมีความสามารถในการ
ท านายที่ค่อนข้างแม่นตรง สังเกตได้จากค่าR Square เท่ากับ 0.627 และ Adjusted R Square เท่ากับ 0.618  
ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรร้อยละ 61.8 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  
Gen Y ธนาคารกรุงไทย มีสมมติฐานงานวิจัย คือ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์ 
ในงาน และปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน  พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีอิทธิพลต่อ 
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน (มีค่า Sig ที่ 0.000)  และปัจจัยด้านผล
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ป้อนกลับของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.005) โดยมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า หาก
ให้ความส าคัญกับการออกแบบงานที่มีความท้าทาย และมีผลป้อนกลับของงานอยู่สม่ าเสมอ จะท าให้พนักงาน 
Gen Y ของธนาคารกรุงไทย เกิดความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านลักษณะงานในเรื่อง ความท้าทายในงาน และผลป้อนกลับของงาน ของ Steers (1977) (อ้างใน กัญจน์
ณิชา เจียรพันธุ์, 2557 หน้า 11-12), ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (1959) (อ้างใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559 
หน้า 181-182) ในด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน , ปัจจัยด้านลักษณะงานของ Hewitt 
Associates (2018, p.2) และแนวคิดของเสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ในเรื่องลักษณะการท างาน และแนวโน้ม
พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวาย รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ของ ประพฤทธิ์ เงินสว่าง (2551) 
ซึ่งสรุปว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความท้าทายในงาน และผลป้อนกลับของงาน มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร  
 ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 3 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล คือ
ปัจจัยด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร (มีค่า Sig ที่  0.002) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและ 
ความพ่ึงพาได้ขององค์กร (มีค่า Sig ที่ 0.000) และปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (มีค่า Sig ที่ 0.001)  
โดยมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า หากให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มี
คุณค่า ให้พนักงาน Gen Y ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างความไว้ใจให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญต่อองค์กร สร้างความ
น่าเชื่อถือในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรให้แก่พนักงาน Gen Y และมีการจัดสรรค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน Gen Y อย่างดีเสมอ ย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านประสบการณ์ในการท างาน ในเรื่อง ความรู้สึก
ว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและความพ่ึงพาได้ขององค์กร และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของ 
Steers (1977) (อ้างใน กัญจน์ณิชา เจียรพันธุ์, 2557 หน้า 11-12), Steers and Porter (1979) (อ้างใน เสาวรส 
สุสันทัด, 2552 หน้า 16) และทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (1959) (อ้างใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559 หน้า 
181-182) 
 ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 โดยมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า หากมีการสื่อสารที่ชัดเจนตั้งแต่นโยบายขององค์กร  
ทิศทางการด าเนินงาน เป้าหมายขององค์กรรวมถึงหน่วยงาน และความก้าวหน้าของพนักงาน อย่างสม่ าเสมอ  
จะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bobo (2000), Baskin, Aronoff 
& Lattimore (1997 ) , Scholes (1997 ) , Baven & Bailey (1991 )  แล ะ  Frank & Brownell (198 9 )  
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(อ้างใน เจสัณห์ จุฑาภัทร คีตสิน, 2559 หน้า 6) ที่กล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กร เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กร เพ่ือประสานการท างาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ขององค์กรและพนักงาน เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และเพ่ือพฤติกรรมของพนักงานเป็นไป
ตามท่ีองค์กรต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  
 จากผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน
ในองค์ดร และปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์ดร นั้น ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย ให้เพ่ิมมากขึ้น และใช้วางแผนพัฒนา
บุคลากรต่อไป เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนั้นธนาคารกรุงไทย ควรมีการพัฒนา
ทางด้านการดูแลพนักงานเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มพนักงาน Gen Y โดย มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคลากร มีการประเมินผลงานที่ชัดเจนและมีการแนะน าอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการท างาน
ของหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีการด าเนินนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคลากร 
ส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตและบรรยากาศในองค์กรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการที่ตอบสนองกับความต้องการของบุคลากร
สมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรและข่าวสารในองค์กร ให้บุคลากร
ทราบในทุกช่องทางของการสื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ในตัวแปรต้นที่อาจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y 
ธนาคารกรุงไทย เพ่ิมมากข้ึน เช่น ปัจจัยด้านแผนพัฒนารายบุคคล ปัจจัยด้านการพัฒนาอาชีพ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ชีวิต ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ Burke (2003) เป็นต้น รวมถึงการศึกษา
ในเชิงลึกเพ่ือได้ข้อค้นพบที่ครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อ
องค์กรในองค์กรที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกัน หรือใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างท าให้พนักงานรู้สึกผูกพัน
กับองค์กร เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันการค้นคืนข้อมูลภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นค่อนข้างมาก งานวิจัยทางด้านกระบวนการค้นคืนภาพ
ตามเนื้อหาสาระ  ที่ใช้คุณลักษณะของ สี ลวดลาย หรือรูปทรง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการค้นคืนบนฐาน
ข้อมูลภาพ แต่ผลที่ได้ส่วนใหญ่มักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากนัก งานวิจัยจึงได้น า
ค าศัพท์ที่เกิดขึ้นบนภาพเข้ามาใช้ ด้วยการแท็กข้อมูลภาพที่เป็นวัตถุเด่นและวัตถุที่เกิดขึ้นโดยรอบเป็นค าศัพท์
และน ามาสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลและถูกแทนด้วยกระบวนวิธีการต่างๆ  ดังนั้นในงานนี้ได้ศึกษาภาพรวม
ที่ส าคัญของระบบค้นคืนภาพ โดยแบ่งออกเป็น กระบวนการ CBIR การแท็กภาพ และ การรู้จ ากิจกรรมมนุษย์   

 
ค าส าคัญ :  การประมวลผลภาพดิจิทัล, การค้นคืนภาพ, การจ าแนกภาพดิจิทัล, กระบวนการค้นคืนภาพ
ตามเนื้อหาสาระ  

Abstract 
 

In current era there is a huge demand for image retrieval and computer vision in the 
field of image processing. Common techniques like color, shape, texture was used in Content 
Based Image Retrievals (CBIR) to retrieve query image in image database.  However, results are 
still unsatisfactory due to the inclusion of irrelevant images. These systems failed to retrieve 
many relevant images moreover retrieved too many irrelevant images. To overcome these 
difficulties, many researches used text to represent the image contents. Annotation texts 
playing an increasingly vital role, images are annotated manually with keywords and then 
retrieved them by their annotations. Dominant objects in image are annotated with the most 
relevant keyword. Every image is compared against those keywords to search the suitable 
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texts of the image.  Many researchers construct more meaningful concept of hierarchical 
relationships with keywords. In this paper, we give a brief overview of two important for 
constructing image retrieval systems which deal with a large number of categories: a) the CBIR 
process; b) the Image Annotation;  and c) Human activity recognition.  
 

Keywords :  Digital Image Processing, Image Retrieval, Image Classification, Content 

Based Image Retrieval 

 
บทน า 

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์มีราคาถูก ท าให้อุปกรณ์มือถือสามารถ
ซื้อได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ส าหรับคนในยุคปัจจุบัน  ผลที่ตามมาคือท าให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัลมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อข้อมูลภาพมีมากท าให้ การค้นหาข้อมูลภาพขึ้นมาใช้งานมีความยากล าบากและใช้เวลา
ในการค้นหานาน ท าให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลภาพที่ต้องการ  รวมถึงวิธีการสืบค้น
ข้อมูลภาพ และจ าแนกข้อมูลภาพให้ตรงตามความหมายของภาพที่ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด   ปัจจุบันมี
งานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล (digital image processing) เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมในการ
วิจัยค่อนข้างมาก ทั้งทางด้านภาพ (still image) และ วิดีโอ (video) สามารถน าไปประยุกต์ใด้หลายด้าน เช่น 
การค้นคืนข้อมูลภาพ ( image retrieval) การจ าแนกความหมายภาพ (semantic image classification) 
พยายามประยุกต์กระบวนการเพ่ือน าไปใช้ในการค้นคืนข้อมูลภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางด้านการแพทย์ 
(การตรวจวิเคราะห์โรคตามเงื่อนไข เซลเม็ดเลือด หรือภาพเอ็กซ์เรย์) ทางด้านอุตสาหกรรม (ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข การตรวจนับผลิตภัณฑ์) ทางด้านความปลอดภัย (การจดจ าใบหน้าบุคคล การค้นหาผู้
ต้องสงสัย) หรือน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของทางด้านการคมนาคม (การตรวจจับความเร็ว ตรวจจับทะเบียน
รถยนต์) เป็นต้น การวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
มนุษย ์เช่น การควบคุมความปลอดภัย (security control) กระบวนการเฝ้าระวัง (surveillance processes) 
การตรวจสอบการกิจกรรม (monitor activity) หรือ กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย (processes of 
monitoring a patients’ health) เป็นต้น ท าให้กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมมนุษย์เพ่ิมความส าคัญขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องนั่นคือ  อุปกรณ์และกล้องดิจิทัลที่มีราคาถูก ประสิทธิภาพของการประมวลผลในระบบเวลาจริงที่
มีความรวดเร็ว จึงท าให้การตอบรับของผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยเสริมที่จะท าให้ความท้าทายในการ
ด าเนินการมีความเป็นไปได้มากขึ้น งานวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับกิจกรรมจึงยังพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

หัวข้อหลักในงานวิจัยแขนงนี้จะเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางด้านการสร้างขั้นตอน (algorithm) เพ่ือน ามาใช้
ในการจ าแนก (image classification) หรือสืบค้นข้อมูลภาพ (image retrieval), การแทนความหมายของ
ข้อมูลภาพ ( image representation) และการรู้จ าแบบ (pattern recognition) กระบวนการวิเคราะห์
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พฤติกรรมมนุษย์ และเฝ้าระวังเป็นหัวข้อวิจัยที่ยังคงเป็นหัวข้อวิจัยที่มีความท้าทาย ส าหรับงานวิจัยที่พบอย่าง
แพร่หลายและมักจะคุ้นเคยในหัวข้อการรู้จ ากิจกรรมมนุษย์ (Human activity recognition)  โดยมี
จุดมุ่งหมายในการแปลความหมายของกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพ้ืนฐานของกลุ่มข้อมูลที่มาจาก
เซ็นเซอร์หรือวิดีโอ  ดังนั้นจุดเริ่มต้นจะต้องมีการ รู้จ าคุณลักษณะท่าทางของบุคคล การตรวจสอบลักษณะการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งการเข้าใจความหมายของภาพเป็นพ้ืนฐานเพ่ือท าให้ระบบเข้าใจกิจกรรมมนุษย์ แต่อย่างไรก็
ตามท่าทางของมนุษย์ที่เกิดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่มักเกิดการทับซ้อนกันของวัตถุ จึงเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความ
ตีความที่ผิดพลาดของค่าความถูกต้อง วิธีการเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการจ าแนกหรือสืบค้น
ข้อมูลภาพ เพ่ือให้ได้ภาพค าตอบที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ดังนั้นสาขาการประมวลผลภาพน าวิธีการ
มาประยุกต์ดัดแปลงกระบวนการเพ่ือท าให้ได้ข้อมูลภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด สามารถจ าแนกวิธีการ
ได้ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ 
  

กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ 
ภาพถ่ายดิจิทัล มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาพ

รวมถึงการค้นคืนข้อมูลภาพ (image retrieval) (Wengang Zhou, 2016) (Mohsen Z., 2016) ที่เพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดค าถามเดิมๆว่าควรจะใช้วิธีการใดจึงจะสามารถจัดเก็บอย่างมีระบบและสามารถที่
จะค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายกลุ่ม พยายามน าเทคนิคต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ค้นหาภาพเพ่ือให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากการเขียนอัลกอริทึมเพ่ือ
สกัดข้อมูลออกจากภาพแล้วน ามาใช้เป็นข้อมูลในการค้นคืนภาพ กลุ่มแรกนี้จะถูกเรียกว่า กระบวนการค้นคืน
ภาพตามเนื้อหาสาระ  (Content Based Image Retrieval: CBIR) (Sandhya R., 2015)( Neelofarsohi M., 
2017) จะเป็นการค้นคืนด้วยด้วยการรวมกันของลักษณะเฉพาะ ( feature) จากการสกัดลักษณะเฉพาะจาก
ภาพ (feature extraction) ออกมาเป็นส่วนๆ  รูปแบบของการใช้ข้อมูลเหล่านี้มักถูกเรียกว่า ลักษณะเฉพาะ
ระดับต่ า (low-level features) เช่น สี (color) รูปทรง (shape) และ พ้ืนผิว (texture) เป็นต้น ความพยายาม
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ในการค้นหาข้อมูลภาพเริ่มต้น ล้วนใช้ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ ความพยายามในการค้นหาข้อมูลภาพเริ่มมา
จากการสกัดคุณลักษณะข้อมูลภายในภาพ (feature extraction) ออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถค านวณได้ 

 การค้นคืนข้อมูลภาพด้วยระบบ CBIR (Vikram M Kakade, 2017)(Yong Rui,1999) ถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการค้นคืนสารสนเทศตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของภาพโดยจะถูกสกัดคุณลักษณะ
ด้วยอัลกอริทึมต่างๆตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่น าไปสืบค้น โดยภาพผลลัพธ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่มี
คุณลักษณะไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น โทนสี หรือ รูปทรงที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ขั้นตอนการท างานของ ระบบ 
CBIR ดังแสดงในภาพที่ 1  เริ่มจากการน าภาพเป็นข้อมูลเข้าเพ่ือท าการค้นหาด้วยผู้ใช้งาน ข้อมูลภาพจะถูก
สกัดออกเป็นคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ า เช่น สี ลวดลาย หรือรูปทรง และถูกจัดเก็บลงบนฐานข้อมูล เป็นไบ
นารีไฟล์  

 
 
 
  
 
 

ก. ภาพต้นฉบับส าหรับการค้นคืนที่ถูกแปลงเป็นฟีเจอร์ระดับต่ า 

 
ข. ผลลัพธ์ของการค้นคืนด้วยภาพต้นฉบับ ก. 

ภาพที่ 2 การประมวลผลแบบค้นคืนด้วยคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ า 
 

จากภาพที่ 2 เป็นการค้นคืนด้วยการใช้คุณลักษณะข้อมูลระดับต่ า ( James Z. Wang,2001) สังเกต
ว่าผลลัพธ์ของภาพเป็นภาพที่มีโทนสีคล้ายกันเป็นหลัก เช่น ท้องฟ้า พ้ืนน้ า หรือ สีฟ้า น้ าเงิน ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็น ทะเล หรือพ้ืนน้ าเป็นหลัก ถ้าเป็น พ้ืนหญ้า ต้นไม้ จะประกอบด้วยสีเขียวเป็นหลัก งานวิจัยบางเทคนิคได้
ใช้ความสัมพันธ์ของพิกเซลในระดับสีเพ่ือแบ่งส่วนภาพและหาความสัมพันธ์ของบริเวณที่ได้ในรูปแบบกราฟ
ล าดับและใช้ขอบเขตภาพเพ่ือหาความเหมือนกันของภาพ ผลที่ได้จากการทดลองส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกัน

ภาพต้นฉบบั ภาพต้นฉบบัท่ีถกูแปลงเป็นฟีเจอร์ 
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ในลักษณะของของสีเป็นหลัก ในวิธีการนี้จะไม่สามารถจ าแนกภาพที่มีความหมายเดียวกันที่มีแตกต่างกันใน
รูปแบบอ่ืนๆได้  บางงานวิจัยได้ผสมผสานคุณสมบัติทางกายภาพของภาพร่วมกับองค์ประกอบ หรือวัตถุ 
(object) ที่ปรากฏในภาพนั้นด้วยค าศัพท์ ที่ใช้ฐานข้อมูลจาก Standford โดยเกิดจากความสัมพันธ์ของการ
แบ่งจากส่วนแบ่งภาพที่ได้มีการเรียนรู้ความสัมพันธ์และถูกน ามาใช้ในการทดลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การแทนค าอธิบายประกอบภาพ 
การแทนค าอธิบายประกอบภาพ 

การแทนค าอธิบายประกอบภาพ (Image Annotation) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับค้นคืนภาพด้วย
คุณลักษณะระดับต่ าเป็นความพยายามในการค้นหาภาพที่ต้องการออกมา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นชุดของภาพที่
มีความใกล้เคียงกันกับภาพต้นฉบับมากที่สุด โดยเกิดจากการเปรียบเทียบจากข้อมูลจากฟีเจอร์ต่างๆตาม
คุณลักษณะของฟีเจอร์ที่สกัดได้เท่านั้น ท าให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน
ฟีเจอร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ปรับปรุงอัลกอริทึมเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  การรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและ
รูปทรงของภาพเพ่ือท าการค้นคืนภาพ แต่อย่างไรก็ตามได้มีกลุ่มนักวิจัยที่พยายามวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงค าหลัก 
(Keyword) โดยแปลความหมายของภาพจากองค์ประกอบ หรือวัตถุ (object) ที่ปรากฏในภาพนั้น การสืบค้น
แบบข้างต้น เรียกว่า การประมวลผลภาพระดับสูง (high level image processing) (นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธ
นะ, 2561) ซึ่งมีวิธีการค้นคืนที่แตกต่างกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดและ บางวิธีการมี
การแสดงความสัมพันธ์ของค าหลักเพ่ือให้เกิดความหมายเพ่ิมมากขึ้น เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เข้ามาช่วยการค้นคืน
ความหมายภาพ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกลุ่มของค าหลักที่เกิดขึ้นบนภาพเป็นส่วนใหญ่  งานวิจัยในกลุ่มนี้
พยายามที่จะมองข้อมูลบนภาพเป็นวัตถุ (object) ที่มีความหมาย และแทนวัตถุนั้นๆ ด้วยค าหลัก (keyword) 
บนภาพ  เรียกว่า การแท็ก (tag) หรือการให้ความหมายของวัตถุบนภาพเป็น ชื่อวัตถุ หรือค าศัพท์ ที่สอดคล้อง
กันเช่น “grass” , “plant” , “boat”, “sky” เป็นต้น  และใช้ความหมายหรือค าศัพท์นั้นเพ่ือท าการสืบค้น
ข้อมูลแทน ซึ่งเป็นการใช้ความหมายของค าศัพท์ที่มีความสอดคล้องกันด้วยความหมายตามพจนานุกรม หรือ
ในลักษณะใช้ความสัมพันธ์ของความหมายที่เหมือนกันของค าหลัก (synonym)  เข้ามาใช้ในการค้นคืน
ข้อมูลภาพเพ่ือให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น “stone” มีความหมายสอดคล้องกัน
กับ “rock” เป็นต้น  
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การจัดกลุ่มภาพตามความหมายของภาพด้วยค าศัพท์เป็นวิธีการที่นิยมน ามาใช้มากขึ้นตามล าดับ การ
ค้นหาภาพด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ขึ้นกับค าศัพท์ที่ถูกแท็กไว้บนภาพยิ่งมีการแท็กข้อมูลบนภาพมากยิ่ง
สามารถหาความเหมือนกันบนภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การแท็กข้อมูลบนภาพในปัจจุบัน
นั้นเป็นเพียงการหาค าศัพท์ที่ต้องการบนภาพ แต่ไม่ได้ให้ความหมายภาพโดยรวม บางกลุ่มพยายามน าความ
สอดคล้องกันของค าศัพท์เข้ามาช่วยโดยใช้ WordNet เป็นฐานของกลุ่มค า (ดังแสดงในภาพที่ 4 ข. ตัวอย่าง
ค าศัพท์แสดงในตารางที่ 1 และ บางกลุ่มใช้แนวคิดกราฟเรียนรู้จากความสัมพันธ์ภายในภาพ แสดงในภาพที่ 4 
ก. เพ่ือค้นหาความเมือนกันของภาพ (Flickner, M, 1995) ความหมายของภาพเป็นการน าวัตถุที่ปรากฏบน
ภาพมารวมกันเพ่ือวิเคราะห์จากความคิดของมนุษย์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์คือค าศัพท์ใหม่ที่แทนความหมายของภาพ
ทั้งภาพ (Tanya Piplani, 2018)ส าหรับการวิเคราะห์ความหมายของภาพจะได้จากการรับรู้ของมนุษย์ที่มอง
ภาพนั้น จะมีกฎเกณฑ์ของการรับรู้จากการมองภาพได้กล่าวไว้เป็นทฤษฎี โครงสร้างสเกตตรีตรอน  โดยแปล
ความหมายของภาพจากภาพนั้น ซึ่งมีวิธีการค้นคืนที่แตกต่างกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมาก
ที่สุด  

 
ตารางที่ 1. ตัวอย่างค าศัพท์สอดคล้องตามล าดับบน WordNet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าของพลังงานของท่าทางของมนุษย์ถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล (Chinpanthana, 2018) 

(Chinpanthana, 2017) แต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายกลุ่มพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติ
ของภาพ และวิธีการต่างๆเพ่ือเชื่อมโยงให้ได้ความหมายของภาพที่แสดงถึงความหมายของภาพที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน าเสนอการผสมผสานระหว่างความสัมพันธ์ของค าศัพท์บนภาพ
และความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มความหมายด้วยการเรียนรู้เพ่ือการน าไปสู่ความหมายของภาพอย่าง
แท้จริง โดยเลือกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพด้วยแนวคิดกราฟ และค าศัพท์ที่ถูกน ามาใช้จะมีการเชื่อมโยง
ด้วย WordNet ที่เป็นข้อมูลความสัมพันธ์ของค าศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่ ส าหรับการค้นหาข้อมูลภาพดิจิทัลใน

Outdoor keywords 

riverside peak street castle natural park rock 

garden sea hill mountain beach coast 

village forest farmland countryside tree lake 

bus car bicycle motorcycle building road 

Indoor keywords 

table book computer notebook paper mouse 

telephone mobile basket shirt chair shoe 

cup glass fruit television doll bed 

Organism keywords 

person horse sheep boy girl dog 

cat cow woman bird kid man 
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วิธีการนี้ใช้การปรับค่าน้ าหนักและเนื้อหาด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ของการแมชชิ่งด้วยทฤษฎีกราฟ แสดง
ตัวอย่างของการค้นคืนด้วยการใช้ค าศัพท์และความสัมพันธ์ภายในในภาพที่ 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก. ตัวอย่างการสร้างความสมัพันธ์ของภาพและวัตถุภายในภาพ 
 

                                                                                                     ข.รูปแบบกราฟล าดับขั้น 
ภาพที ่4 การสร้างความสัมพันธ์ตามล าดับขั้น 

  

 

   ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของวัตถุบนภาพถูกแทนด้วยความสัมพันธ์ของค าศัพท์ 
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จากรูปแบบของการใช้ค่าความเหมือนกันของค าศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยใช้รูปแบบของกราฟมา
แทนความใกล้เคียงของโหนดต่างๆ มีส่วนช่วยลดความซ้ าซ้อนของความแตกต่างในรูปแบบของค าค่อนข้างท า
ได้ดี แต่อย่างไรก็ตามถ้าค าศัพท์ที่เก็บข้อมูลไว้ไม่มีการเรียนรู้มาก่อนจะท าให้เกิดการคาดเดาได้ค่อนข้างล าบาก 

 
การรู้จ ากิจกรรมมนุษย์ 

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ และเฝ้าระวังเป็นหัวข้อวิจัยที่ยังคงมี
ความท้าทาย ส าหรับงานวิจัยที่พบอย่างแพร่หลายและมักจะคุ้นเคยในหัวข้อการรู้จ ากิจกรรมมนุษย์ (Human 
activity recognition)  โดยมีจุดมุ่งหมายในการแปลความหมายของกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วย
พ้ืนฐานของกลุ่มข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์หรือวิดีโอ โดยส่วนใหญ่การวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์เพ่ือน ามาใช้
ในการด าเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การควบคุมความปลอดภัย (security control) 
กระบวนการเฝ้าระวัง (surveillance processes) การตรวจสอบการกิจกรรม (monitor activity) หรือ 
กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย (processes of monitoring a patients’ health) เป็นต้น ปัจจัยหลักท่ีท าให้
กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมมนุษย์เพ่ิมความส าคัญขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือ  อุปกรณ์และกล้องดิจิทัลที่มี
ราคาถูก ประสิทธิภาพของการประมวลผลในระบบเวลาจริงที่มีความรวดเร็ว จึงท าให้การตอบรับของผู้ใช้งาน
เพ่ิมมากข้ึน สิ่งนี้เป็นปัจจัยเสริมที่จะท าให้ความท้าทายในการด าเนินการมีความเป็นไปได้มากขึ้น งานวิจัยเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับกิจกรรมจึงยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจุดเริ่มต้นจะต้องมีการ รู้จ า
คุณลักษณะท่าทางของบุคคล การตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนไหว รวมทั้งการเข้าใจความหมายของภาพเป็น
พ้ืนฐานเพื่อท าให้ระบบเข้าใจกิจกรรมมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามท่าทางของมนุษย์ที่เกิดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่มัก
เกิดการทับซ้อนกันของวัตถุ จึงเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความตีความที่ผิดพลาดของค่าความถูกต้อง 

งานวิจัยในการรู้จ ากิจกรรมมนุษย์มีหลายระบบ เช่น ระบบ Pfinder (C. R. Wren,1997) ได้พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโดยตรวสอบบุคคลที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าออกภายในบริเวณที่ก าหนด ระบบ VSAM (R. T. Collins 
,2000) มีการตรวจสอบกิจกรรมในหลากหลายสภาพแวดล้อมโดยที่การติดต่อผ่านระบบเครือข่าย สามารถ
ตรวจสอบบุคคลได้หลายบุคคลรวมทั้งวัตถุที่เป็นยานพาหนะภายในภาพ ระบบ W4 (I. Haritaoglu,2000) 
เป็นระบบแบบเวลาจริงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของการตรวจจับกลุ่มบุคคลที่มีการทับซ้อนทางส่วนของ
ร่างกายได้รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกด้วยกล้องเพียงตัวเดียว ซึ่งระบบที่
กล่าวมานี้เกิดปัญหาของการท างานอยู่ที่ความต่อเนื่อง ของการตรวจจับบุคคลที่เกิดการกระจายต าแหน่ง
เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังจะลดลง โดยส่วนใหญ่แล้วประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวังขึ้นกับ
การตรวจหาวัตถุที่สนใจ ในกรณีที่ผลลัพธ์เกิดการผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์มีน้อย
เกิดไป หรือ คุณลักษณะของบุคคลคลาดเคลื่อน ระบบขาดการพัฒนาทางด้านการรู้จ า หรือเกิดกิจกรรมที่
แตกต่างออกไป ท าให้การวิเคราะห์เกิดการผิดพลาดเป็นไปได้ ท าให้งานวิจัยได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
ของการรวมทั้ง การรู้จ าท่าทางและสเกลลิตัน ดังแสดงในภาพที่ 6 รวมทั้งการใช้การวิเคราะห์ภาพ 3D เพ่ือท า
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การสร้างโครงสร้างใหม่ส าหรับบางภาพที่มีการทับซ้อนหรือบกพร่อง สิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์    
 
  

 
1.  
2.  
3.  
4.  

5. (ก)                (ข)                 (ค)                    (ง)            
 

  (ก) ภาพเริ่มต้น  (ข) การแบ่งส่วนภาพ  (ค) convex hull  (ง) ก าหนดจุศูนย์กลาง  (จ) ต าแหน่งร่างกาย  (ฉ) สเกลลติัน 

ภาพที่ 6 กระบวนการฟิตติงสเกลลิตันบนภาพ 
 

ขั้นตอนการรู้จ ากิจกรรมมนุษย์ 
ขั้นตอนการรู้จ ากิจกรรมของมนุษย์มักจะไม่ข้ึนกับสภาพแวดล้อมหรือบุคคล โดยทั่วไปแล้วขั้นตอน

การรู้จ ากิจกรรมบุคคลจะมีหลายขั้นตอน ขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์และกิจกรรมที่ต้องการตรวจจับ แต่
อย่างไรก็ตามจะประกอบด้วยขึ้นตอนพ้ืนฐานดังนี้ 
1. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น (Preprocessing image data) โดยข้อมูลภาพส่วนใหญ่ที่รับเข้ามาจะมาจาก

เซ็นเซอร์ ซึ่งมักจะไม่สมบูรณ์ และมีสัญญาณรบกวน จะต้องมีการก าจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก่อน 
2. การแบ่งแยกข้อมูล (object segmentation)  เป็นการระบุข้อมูลแบ่งแยกบนภาพโดยทั่วไปมักจะเป็น

วัตถุท่ีเด่นชัดสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน 
3. การสกัดข้อมูล (feature extraction) การสกัดข้อมูลจากคุณลักษณะหลัก ประกอบด้วย คุณลักษณะ

พ้ืนฐานระดับต่ าที่มาจากการแบ่งแยกวัตถุ   
4. การลดจ านวนมิติของคุณลักษณะข้อมูล (dimensionality reduction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูล

จ าเป็นต้องมีการลดจ านวนมิติของคุณลักษณะและเหลือเฉพาะคุณลักษณะที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลต่อไป อาจจะใช้วิธีการเพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะเด่นออกมา 

5. การจ าแนกข้อมูล (classification) เป็นการใช้การเรียนรู้ทางด้าน machine learning เพ่ือก าหนด
กิจกรรมที่ต้องการ 

 

จากภาพที่ 6 เป็นกระบวนการในระบบการรู้จ ากิจกรรมของมนุษย์ขึ้นตอนแรก เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของมนุษย์ในการกระท ากิจกรรมที่ซ้ าๆกัน มีหลายแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนากระบวนการส าหรับการ
รู้จ ากิจกรรมของมนุษย์ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี ้
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1. ระบบช่วยการด ารงชีวิต (Active and assisted living) เป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือสนับสนุนการท างาน
ส าหรับที่พักอาศัยเป็น smart homes 

2. แอปพลิเคชันตรวจสอบดูแลสุขภาพ (Healthcare monitoring application) เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของมนุษย์ 

3. ระบบตรวจจับและเฝ้าระวัง (Monitoring and surveillance systems) เป็นระบบที่ตรวจจับพฤติกรรม
เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังกิจกรรมที่ต้องสงสัยสามารถปรัยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ทั้งภายในและภายนอก 

4. แอพลิชัน tele-immersion (Tele-immersion application) เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนา 
เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานมีการท างานได้หลายสภาพแวดล้อมในระบบเวลาจริง 

  

จะเห็นว่ารูปแบบของการน าการประมวลผลภาพดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้หลายส่วนไม่ว่าจะ
เป็นการค้นคืนข้อมูลภาพดิจิทัล ที่สามารถประยุกต์ได้หลากหลายส่วนงานทั้งทางด้าน การคมนาคม การแพทย์ 
หรือ ทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น 
 

สรุป 
การค้นคืนภาพดิจิทัลเริ่มจาการใช้คุณลักษณะระดับต่ าและมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์วิธีการไปตาม

ลักษณะของการท างานตามอัลกอริทึม บางวิธีการมีความล่าช้าและไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และผลลัพธ์ของข้อมูลไม่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นการปรับปรุงวิธีการจึงมีอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งมาถึงการใช้ค าศัพท์ที่แท็กลงบนภาพซึ่งท าให้เกิดความหมายและตรงตามความต้องการมากขึ้นแต่
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสมบูรณ์แบบยังมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการน าทฤษฎีกราฟ 
และการประยุกต์ความสามารถของการค้นคืนด้วยอัลกอริทึมต่างๆเข้ามาช่วยเพ่ือการค้นคืนภาพดิ จิทัลที่ตรง
ตามความหมายมากขึ้น รวมทั้งการน ามาประยุกต์ด้านการเฝ้าระวังหรือการตรวจจับความผิดปกติได้ ด้วย
พ้ืนฐานของการประมวลผลภาพ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อฐานข้อมูลภาพเพ่ิมมากขึ้น ค าศัพท์และคุณลักษณะที่
น าเข้ามาใช้นั้นควรที่จะมีให้ครอบคลุมตามฐานข้อมูลภาพที่เพ่ิมขึ้นด้วย เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง  
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตกับบริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 600 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอย 
โลจิสติก โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองสามารถท านายการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ได้ถูกต้องร้อยละ 68.7 ซึ่งมีปัจจัย 1 ปัจจัย  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต ได้แก่ บิดา-มารดา และแบบจ าลองสามารถท านายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 66.8 ซึ่งมีปัจจัย 1 ปัจจัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) คือ ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต, ปัจจัยสิ่งจูงใจ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 
Abstract 

 
 The objective of this research is to the factors and behavior that affecting the decision 
to purchase life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. and Muangthai Life Insurance Co., 
LTD. By using questionnaires as a tool collection data for 600 samples and analyzed at 0.05 
statistical significance level of Logistic Regression Analysis Method. The model result can predict 
the decision to buy life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. is 68.7% At least the one 
factor is affecting the decision to purchase life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. is a 
person affecting the decision to purchase life insurance, father and mother. In addition the model 
result can predict the decision to buy life insurance with Muangthai Life Insurance Co., LTD. is 
66.8%. At least the one factor is affecting the decision to purchase life insurance with Muangthai 
Life Insurance Co., LTD. is a marketing, physical. 
Keyword: Decision to purchase life insurance, Motivative Factor, Marketing Mix Factor 
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บทน า 
 ธุรกิจประกันชีวิตเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยบริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยแห่งแรกที่
ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 24 บริษัท  
ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การแข่งขันด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ  
เป็นต้น และบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนสาขามากที่สุดในบรรดาธุรกิจประกันชีวิต คือ  
มีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 311 สาขา (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 2561) 
ส าหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทยได้แก่ บริษัท เอไอเอ จ ากัด  
อันดับที่ 2 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และอันดับที่ 3 ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2561) และปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (สมาคมประกันชีวิตไทย , 2561: ออนไลน์) ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีซื้อประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนๆ จ านวน 600 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ซึ่งการหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ( IOC : Index of item objective congruence) และได้น าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต จ านวน 3 ท่าน แล้วท าการปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  ส าหรับการหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และในการวิจัยครั้งนี้ท าการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) โดยตัวแปรตามจะมีเพียง  
2 ค่า คือ 0 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไม่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) และ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กับบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) เพ่ือท านายว่าปัจจัยที่ก าหนดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับทั้ง 2 บริษัทนี้หรือไม่ และมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีเลือกตัวแปรท านายเข้า
วิเคราะห์ คือ Enter Method เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรท านายทั้งหมดเข้าสมการถดถอยโลจิสติกส์พร้อมกันในขั้นตอน
เดียว การพิจารณาตัวแปรท านายที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ท านายในแบบจ าลองต้องตัดสินใจว่าตัวแปรท านายตัว
ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์  หรือควรจะอยู่ ในสมการถดถอยโลจิสติกส์  โดยพิจารณา 
จากค่าสถิติทดสอบ ถ้ามีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติก็ถือว่าตัวแปรท านายนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์ 
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) โดยก าหนดค่านัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจ าลอง  

ตัวแปรพยากรณ์ Sig. 
(บริษัท ไทยประกันชีวิต) 

Sig. 
(บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต) 

บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ตนเอง)* .000 .218 

บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บุตร) (1) .019* .215 

บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (คู่สมรส) (2) .633 .872 
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บิดา-มารดา) (3) .000* .035* 

บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ญาติพ่ีน้อง) (4) .024* .999 
ผู้ให้ค าแนะน า (ตัวแทน)* .455 .561 

ผู้ให้ค าแนะน า (พนักงานธนาคาร) (1) .790 .902 

ผู้ให้ค าแนะน า (เพ่ือน/คนรู้จัก) (2) .828 .591 
ผู้ให้ค าแนะน า (อ่ืนๆ) (3) .129 .230 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวแทน)* .518 .602 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Social media) (1) .149 .660 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (TV/วิทยุ) (2) .993 .235 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (อ่ืนๆ) (2) .849 .455 
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจ าลอง (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ Sig. 
(บริษัท ไทยประกันชีวิต) 

Sig. 
(บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต) 

ทัศนคติต่อบริษัทฯ (ชื่อเสียงบริษัท)* .555 .031 
ทัศนคติต่อบริษัทฯ (ความม่ันคง) (1) .722 .109 

ทัศนคติต่อบริษัทฯ (การบริการ) (2) .288 .008* 

ทัศนคติต่อบริษัทฯ (อ่ืนๆ) (3) .712 .113 
ด้านผลิตภัณฑ์ .703 .965 

ด้านราคา .831 .940 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .373 .681 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .762 .042* 

ด้านบุคคล .606 .720 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .020* .006* 

ด้านกระบวนการ .428 .081 

ค่าคงที่ (Constant) .000 .000 
 
 จากตารางที ่1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจ าลองของ 2 บริษัท เมื่อพิจารณา
ค่า Sig. พบว่าค่าคงที่ (Constant) มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ส าหรับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บุตร) (1), บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
(บิดา-มารดา) (3), บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ญาติพ่ีน้อง) (4), และลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.019, 0.000, 0.024 และ0.020 ตามล าดับ และส าหรับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ตัวแปรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บิดา-มารดา) (3), ทัศนคติต่อบริษัทฯ 
(การบริการ) (2), การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035, 0.008, 0.042 และ
0.006 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Omnibus Tests ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

จากตารางที ่2 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจ าลองพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .002 แสดงว่าผลการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Omnibus Tests ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 48.287 20 .000 

Block 48.287 20 .000 

Model 48.287 20 .000 

 
จากตารางที ่3 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจ าลองพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่าผลการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

จากตารางที่ 4 ค่า Nagelkerke R square ซึ่งมีค่าเท่ากับ .096 แสดงว่า ร้อยละ 9.6 ของความผันแปร
สามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกของแบบจ าลองนี้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 715.530a .077 .107 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 42.889 20 .002 

Block 42.889 20 .002 

Model 42.889 20 .002 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 720.928a .069 .096 
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จากตารางที่ 5 ค่า Nagelkerke R square ซึ่งมีค่าเท่ากับ .107 แสดงว่า ร้อยละ 10.7 ของความผันแปร
สามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกของแบบจ าลองนี้ 
 
ตารางที่  6 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง  ด้ วยวิ ธี  Hosmer and Lemeshow Test  
ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.419 8 .712 

 
 จากตารางที่  6 พบว่าค่า Sig. = 0.712 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 นั่นคือแบบจ าลองนี้ มี 
ความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test ของบริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่าค่า Sig. = 0.139 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 นั่นคือแบบจ าลองนี่มีความ
เหมาะสม 
 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 12.284 8 .139 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

BuyTL Percentage Correct 

not Buy Buy 

Step 1 
BuyTL 

not Buy 389 11 97.3 

Buy 177 23 11.5 

Overall Percentage   68.7 

a. The cut value is .500 
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 จากตารางที่ 8 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 68.7 หมายความว่าจากการทดสอบกับข้อมูลที่มี
อยู่แล้ว แบบจ าลองสามารถท านายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
ได้ถูกต้องร้อยละ 68.7 
 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

 

 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 66.8 หมายความว่าจากการทดสอบกับข้อมูลที่มี
อยู่แล้ว แบบจ าลองสามารถท านายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
ได้ถูกต้องร้อยละ 66.8 
 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต บุคคลที่ให้ค าแนะน าในการท า
ประกันชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการท าประกันชีวิต และทัศนคติที่มีต่อบริษัทประกันชีวิตโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกัน
ชีวิต ได้แก่ บุตร, บิดา-มารดา และญาติพ่ีน้อง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต ได้แก่ บิดา-มารดา และทัศนคติทีมี่ต่อ
บริษัทประกันชีวิต ได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค 
Kotler (1997)  ( อ้างใน  พิชพร เกษตรวนาศรี , 2559 หน้า  23-25)  กล่ าวคือสิ่ งจู ง ใจต่างๆย่อมมีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
Kotler (1997) (อ้างใน วิลาวัณย์ พรหมสุวรรณ, 2554 หน้า 25-26) กล่าวคือหากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจต่อบริษัท
ประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ย่อมท าให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทนั้นมากกว่าบริษัท
อ่ืนๆ  

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

BuyMT Percentage Correct 

not buy buy 

Step 1 
BuyMT 

not buy 377 23 94.3 

buy 176 24 12.0 

Overall Percentage   66.8 

a. The cut value is .500 
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ปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  คือ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชพร  
เกษตรวนาศรี (2559) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เป็นสิ่งที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือความรู้สึกประทับใจในการเข้ารับการ
บริการ ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาด จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ และจะท าให้
เกิดความต้องการซื้อประกันชีวิตกับบริษัทที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของตนเองมากกว่า โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของ Kotler (1997) (อ้างใน สุรชัย ธรรมร่มดี, 2553 หน้าที่ 10-13) อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค ในส่วนของขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค  5 ขั้นตอน ได้แก่ การ
รับรู้ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
Kotler (1997) (อ้างใน พิชพร เกษตรวนาศรี, 2559 หน้า 35-37) กล่าวคือ การท ากลยุทธ์ด้านการตลาดของ 
แต่ละบริษัทย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

1. จากปัจจัยสิ่งจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) คือ
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ บุตร บิดา -มารดา และญาติ พ่ีน้อง ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
บริษัทฯ ควรออกแบบประกันที่มีผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่เป็นแรงจูงใจในการท าประกันชีวิต  
เพ่ือท าให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อประกันชีวิตรู้สึกว่าแบบประกันที่ซื้อนั้นตอบสนองต่อความต้องการและเป็น
ประโยชน์กับตนเอง หรือผู้รับผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่าง หรือ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าคู่แข่งได้ และอาจจะท าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด  
ได้อีกด้วย 

2. จากปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรมีการพัฒนาบุคคลิกภาพของ
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องของการบริการเป็นประจ าทุกปี มีการออกแบบ
ชุดยูนิฟอร์มที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เพ่ือให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาใช้
บริการ มีการจัดสถานที่ให้บริการให้สะอาด และต้องรองรับจ านวนลูกค้าได้เพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อนและหลังการซื้อประกันชีวิต กล่าวคือ 

ก่อนการซื้อประกันชีวิตผู้บริโภคอาจได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากตัวแทน แต่หลังจากการซื้อประกันชีวิตแล้ว
ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากตัวแทนก็ได้ ซึ่งธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ ดังนั้นการ
ให้บริการก่อนและหลังการขายควรมีการให้บริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีหรือพึงพอใจไม่แตกกต่างกัน 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆในตัวแปรต้นที่อาจจะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิต เช่น ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าประกันชีวิต เ พ่ือที่จะสามารถทราบได้ว่าผู้บริ โภคในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ  
ประกันชีวิตมากน้อยเพียงใด หากยังมีความรู้ในธุรกิจประกันชีวิตน้อย บริษัทประกันชีวิตก็สามารถที่จะเข้าไป 
ให้ความรู้โดยผ่านการท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) หรืออาจจะเป็นการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ หากผู้บริโภค
มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น ก็อาจจะตระหนักถึงการท าประกันชีวิตมากขึ้นด้วย ท าให้บริษัทประกัน
ชีวิตสามารถที่จะขายประกันได้มากขึ้น และจะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพ่ิมข้ึนด้วย 
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บทคัดย่อ 
 เกมประเภทสยองขวัญที่เล่นในความเป็นจริงเสมือนอาจท าให้เกิดความรุนแรงความกลัวและความ
วิตกกังวลในผู้เล่น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวของเกมประเภทสยองขวัญจึงไม่ใช่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น 
แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างการกระตุ้นอารมณ์และการฝึกอารมณ์ได้ ซึ่งท าให้ มีการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นสมองของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นมีอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อภาพและเสียงในเกมที่เกิดขึ้น การวิจัย
นี้ศึกษา EEG power spectra ของผู้เข้าร่วมทั้งก่อนเล่นและระหว่างเล่นเกมสยองขวัญผ่านแว่นเสมือนจริง
และใช้อุปกรณ์วัดคลื่นสมอง Neurosky MindWave วัดคลื่นสมองที่เกิดขึ้น โดยใช้สถิติ Paired sample t-
test ในการทดสอบ โดยผลการวิจัยพบว่า ความถี่ของคลื่น Gamma, Beta และ Alpha เพ่ืมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญเพ่ิมขึ้นที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (p≤0.05) และค่า Attention ที่เพ่ิมขึ้นสวนทางกับค่า 
Meditation ที่ลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของอารมณ์ความเครียดและความความวิตกกังวลในระหว่างที่
ทดสอบ ในขณะที่ Delta, และ Theta ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ประโยชน์ของงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการ
จัดการปัญหาที่ท าให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับพลัน หรือสามารถน าไปต่อยอดส าหรับผู้พัฒนา
เกมประเภทสยองขวัญเพ่ือวัดระดับความของความกลัวและความวิตกกังวลโดยตรงผ่านคลื่นสมองจะท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงกว่าการตอบแบบสอบถาม 
ค าส าคัญ : Virtual reality, EEG, horror games Emotion, Brainwave 
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Abstract 
 The horror game that is played on may cause the violence and anxiety for game 
players. Thus, these unique characteristics of horror game are not only for entertainment but 
also stimulating and training players’ emotions. As a result, there are changes of the players’ 
brainwaves which reflects to players’ emotion immediately towards sound and visual in the 
game.  This research studies EEG power spectra of the players before and during playing the 
horror game via virtual reality glasses and the brainwave detector, Neurosky MindWave, is used 
to measure the brainwaves. The Paired sample t-test statistics is used in the experiments. The 
research found that the frequency of gamma, beta and alpha waves has been risen up 
dramatically at significance level 0.05 (p≤0.05) and the attention value has increased whereas 
meditation value has decreased. This can be inferred the level of emotion related to stress 
and anxiety during playing the game. In addition, the delta and theta wave is constant.  The 
benefits of this research will be a way to manage problems that cause sudden, dangerous 
anxiety. Or can be further developed for horror game developers to measure the level of fear 
and anxiety directly through brain waves to make the information more realistic than 
answering the questionnaire 
 
Keywords: Virtual reality, EEG, horror games Emotion, Brainwave 
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บทน า 
 ในปีที่ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีแนวโน้มที่เฟ่ืองฟูในธุรกิจวิดีโอเกมและอุตสาหกรรมบันเทิง 
(Yee, 2018) โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2559 มีการเกิดอุปกรณ์ความจริงเสมือน ในธุรกิจเกมเข้าสู่ตลาดจ านวนมาก
และที่ จ าหน่ าย ใน เชิ งพาณิชย์ เ ช่ น  Oculus Rift (Oculus), HTC Vive (HTCและ Valve corp.) และ 
PlayStation VR (Sony corp.) เฉพาะในปี 2560 มีเกมมากกว่า 7249 เกมได้รับการพัฒนาเพ่ือความเป็นจริง
เสมือนบนแพลตฟอร์ม Steam (Kain, 2017) ในขณะที่ Sony ในเดือนมิถุนายน 2560 ได้ขายแว่นความจริง
เสมือนมากกว่าหนึ่งล้านชุดทั่วโลก (Reuters, 2017) 
 ในบรรดาวิดีโอเกมที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือความเป็นจริงเสมือนเกมสยอง
ขวัญเป็นหนึ่งในประเภทที่มีคนเล่นมากที่สุดในปี 2560 (Shuman, 2017) เกมสยองขวัญสามารถกระตุ้นความ
หวาดกลัว และความวิตกกังวลที่แท้จริงในผู้เล่นที่ต้องตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรและเมื่อใดที่จะตอบสนองต่อภัย
คุกคามดังกล่าวและจัดการเพ่ือความอยู่รอด (Lin, 2017) เปรียบเสมือนกับผู้เล่นเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น
จริงๆ เป็นความรู้สึกกลัวเทียบเคียงกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมจ าลอง เกม
ประเภทนี้มีการกระตุ้นอารมณ์และการฝึกอารมณ์รวมถึงการประเมินและการฝึกทักษะทางอารมณ์ 
เช่นเดียวกับการรักษาโรควิตกกังวลและโรคกลัว (Parsons, 2008; Price, 2011; Opriş, 2012) การศึกษาก่อน
หน้านี้ชี้ให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วความจริงเสมือนนั้นเป็นตัวทีส่ามารถท าให้สมองถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ ์
 สัญญาณคลื่นสมองเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาณแบบต่างๆที่วัดได้จากร่างกายมนุษย์ซึ่งเรียกรวมกัน
ว่าสัญญาณไบโอเมดิคอล (Biomedical Signal) โดยรูปแบบของสัญญาณนี้อาจอยู่ ในลักษณะของ
สัญญาณไฟฟ้า (เช่นสัญญาณคลื่นสมอง) สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออยู่ในลักษณะของรูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพอัลตราซาวน์ด (Ultrasound) ภาพซีทีสแกน (CT Scan) ภาพการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในร่างกาย (positron emission tomography) เป็นต้น (Cohen, 2011) 
 โดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์จะเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมใดๆ จะต้องมีการสั่งการมาจากสมอง โดย
สมองจะส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ ผ่านทางเซลล์ประสาท เพ่ือมากระตุ้นหรือสั่งการกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหว
ตามที่ต้องการ ซึ่งสัญญาณที่สมองส่งออกมานี้สามารถที่จะใช้เครื่องมือบางอย่างในการตรวจจับและแปลง
ออกมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าได้ ทางด้านประสาทวิทยาได้ศึกษาคลื่นสมองในย่านความถี่ที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมของร่างกายมนุษย์ (Brain Frequencies Activity) ความแตกต่างของคลื่นสมอง(Brain Wave จะ
เกิดขึ้นในลักษณะกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ในการวัดและแบ่งคลื่นสมองของมนุษย์ตามระดับ
ความสั่นสะเทือนหรือความถี่ ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ในตารางที่ 1 ได้แก่ คลื่น Alpha, Beta, Delta, Theta, 
และ Gamma (Niedermeyer & Lopes da Silva, 2012) 
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ตารางท่ี 1 แสดงช่วงของคลื่นสมองและความสัมพันธ์ต่างๆ 

Brainwave Type Frequency range Mental states and conditions 
Gamma > 30 Hz The distinguished mind, fear, solving problems, 

learning 
Beta 13-30 Hz The body up or is triggered by various stimuli, 

the anxiety 
Alpha 8-12 Hz Relax (but not sleepy), calm, concentrate in 

attentive things 

Theta 4-7 Hz Intuitive, creative, recall, fantasy, imaginary, 
dream 

Delta 1-3 Hz In the deep sleep, no dream 
  
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา มีความเป็นไปได้ว่าการเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและอาจส่งผลต่อร่างกายของผู้เล่น เช่นโรค
วิตกกังวัล (anxiety disorder) โรคกลัว (Phobia) โรคตื่นกลัวอย่างรุนแรง (Panic disorder) ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการจัดการปัญหาที่ท าให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับพลัน โดยงานวิจัยท าการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคลื่นไฟฟ้าสมองก่อนและระหว่างเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริง
เสมือน โดยมีค าถามวิจัยว่า เมื่อผู้เล่นเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน คลื่นสมองที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดความกลัวและความวิตกกังวลจะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาว่าการเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนก่อให้เกิดความกลัวและความวิตก
กังวลในระดับสมอง โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองที่บริเวณสมองส่วนหน้า (forebrain) ด้วยการ
ใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเมื่อเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนในภาวะ
ความกลัวและวิตกกังวล และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยภาพและเสียงมีขั้นตอน
การด าเนินต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจ านวน 40 คน ทดลองแบบก่อนเล่นและระหว่างเล่น ช่วงอายุ 18 – 
21 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมไม่มีปัญหาสุขภาพด้านสมองหรือเคยผ่าตัดก่อน ไม่ได้ใช้
ยาก่อนการทดลอง และไม่เคยเล่นระบบ เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาก่อนภาพที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
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 1. วัดคลื่นสมองก่อนการเล่นเกมสยองขวัญเป็นเวลา 10 นาทีโดยเก็บค่า Delta, Theta, Alpha, 
Beta Gamma, Attention, Meditation 
 2. วัดคลื่นสมองระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ เป็นเวลา 10 นาทีโดยเก็บค่า ค่า Delta, Theta, 
Alpha, Beta Gamma, Attention, Meditation 
 3. น าคลื่นสมองมาเปรียบเทียบด้วยสถิติ Paired sample t-test สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการกระบวนการทดลอง 

 
 โดยจ าลองสถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง สถานการณ์เกมสยองขวัญใช้เกม 
VR ที่ชื่อว่า Home Sweet Home 2 ในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงเกม VR ที่ใช้ในการทดลอง 

 
 การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุเพศสัญชาติและประวัติความเจ็บป่วย การบันทึกคลื่นไฟฟ้า
สมอง (EEG) ใช้ในการศึกษานี้ Neuro headset ถูกใช้เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์และบันทึกคลื่นสมอง ตาม
หลักการบันทึกข้อมูลของ 10–20 system ในการศึกษาครั้งนี้มีใช้อุปกรณ์บันทึกค่า EEG ที่มีน้ าหนักเบา ของ 
NeuroSky Mindwave ภาพที ่3 ผ่านการใช้แผนบันทึกแบบขั้วเดียวและชุดประมวลผลสัญญาณในการจัดการ
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สายรัดศีรษะ Mindwave มี ระบบการวัด Outputs 12 bit Raw-Brainwaves (3 - 100Hz) with Sampling 
rate at 512Hz แม้ว่าเครื่อง Mindwave จะมีการวัด EEG ที่หยาบกว่าเครื่องวัดที่มีหลายขั้วแต่ไม่สร้างความ
ร าคาญซึ่งช่วยลดความยุ่งยากล าบากในการติดตั้งเครื่องมือวัด EEG กับผู้ทดสอบ สัญญาณ EEG แถบความถี่
ต่อไปนี้ในตารางที่ 2 คือพิจารณา: Delta (0.1-3.0 Hz) Theta (4.0 - 7.0 Hz) Alpha (8.0- 12.0 Hz) Beta 
(13.0 - 30.0 Hz) และ Gamma (31.0 - 80.0 Hz) โดยมีงานวิจัยที่ทดสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์วัดคลื่น
สมอง Neuro headset โดยมีค่าความน่าเชื่อถือ (Intra-class correlations) ของอุปกรณ์ มีค่า ICCs อยู่ใน
ระดับ 0.76-0.85 ซ่ึงถือว่ามีความน่าเชื่ออยู่ในระดับดีและราคาที่ไม่แพง (Jeffrey M. Rogers, 2016) ผู้วิจัยจึง
น าอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการวิจัย 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคลื่นต่างๆที่เก็บข้อมูลไว้เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

Raw Data Returns raw EEG, sampling rate at 1HZ 

Delta 1-3 Hz 

Theta 4-7 Hz 
(Alpha1 )Low Alpha 8-9 Hz 

(Alpha2 )High Alpha 10-12 Hz 
(Beta1 )Low Beta 13-17 Hz 

(Beta2 )High Beta 18-30 Hz 

(Gamma1 )Low Gamma 31-40 Hz 
(Gamma2 )High Gamma 41-80 Hz 

Attention integer value, between 0 and 100 

Meditation integer value, between 0 and 100 
 

 

 
ภาพที่ 3 อุปกรณ์ในการบันทึกคลื่นสมอง MindWave (Neurosky, Inc.) 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อการเก็บข้อมูล  

แปลงข้อมูลดิบที่ได้จากอุปกรณ์ Neurosky MindWave โดยค่าที่ส่งมาจะเป็นค่าของข้อมูลดิบของอุก
กรณ์ต้องแปลงค่าเป็นแรงดันไฟฟ้า (voltage) ก่อนโดยมีค่า 2000 gain, 4096 value range, and 1.8V ใน
สมการที่ 1  

𝑟𝑎𝑤𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∙ (1.8/4096 )

2000
  

 
 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร์ของอาสาสมัครโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วย
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสรุปความถี่และร้อยละข้อมูลเชิงปริมาณสรุปไว้ในระยะเวลาของค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อนุมานสถิติเปรียบเทียบแต่ละประเภทของกิจกรรม EEG โดยเปรียบเทียบ Paired 
sample t-test การทดสอบทุกชุดมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05 
 การผลการวิจัยการศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง EEG activities ระหว่าง
การทดลอง Simulation ประเภท Horror ผ่านระบบ Virtual Reality การศึกษาได้มีผู้ทดสอบที่ เป็น
อาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จ านวน 20 คน โดยศึกษา EEG power spectra ของผู้เข้าร่วมทั้งสอง
กลุ่มท้ังก่อนเล่นและระหว่างเล่นเกมตารางที่ 3 โดยมีผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่า EEG Power Spectra เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้ทดลองจ านวน 40 
คนก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR  

Power Spectra Before use VR After use VR p-value 

Mean SD Mean SD 

Delta 0.07 0.1 0.07 0.09 0.94 
Theta 0.07 0.08 0.06 0.06 0.19 

Alpha 0.06 0.07 0.08 0.10 0.03* 

…………….…………………(1) 
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Beta 0.08 0.11 0.11 0.15 0.02* 

Gamma 0.06 0.09 0.11 0.16 0.00* 
Attention 46.06 27.69 61.57 25.26 0.00* 

Meditation 50.33 27.93 35.48 23.28 0.00* 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าคลื่น delta และ theta ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ คลื่น 
Alpha, Beta, Gamma ค่า Attention มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ส่วนค่า Meditation มีการลดลง ระหว่าง
การเล่นเกมสยองขวัญผ่าน VR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อปรียบเทียบกับคลื่นความถี่อ่ืนๆ 
เนื่องจาก เวลาที่คนเราพบความสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลและพยายามจะคิด
หาทางออก ค่า Gamma จะเพ่ิมข้ึนในช่วงที่เกมสยองขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมาให้เห็นและผู้เล่นพยายามหาทาง
ออกจากที่ตรงนั้น ส่วนค่า Beta จะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วงเกม
สยองขวัญมีเสียงดนตรีที่น่ากลัว เสียงหัวใจเต้น หรือฉากที่มีความมืด และมีสิ่งของหล่น และค่า Alpha จะ
เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่ท าเกิดความกลัวและความวิตกกังวลผ่อนคลายจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เล่นสามารถออก
จากสถานการณ์ในเกมสยองขวัญได้ หรือพบฉากที่มีความสว่าง โดยพบการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมซึ่ง
สอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่กล่าวว่า ค่า Gamma จะพบได้มากในตอนที่สมองก าลังเรียนรู้และหาวิธี
แก้ปัญหา ค่า Beta จะพบได้มากในตอนที่สมองถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ค่า Alpha จะพบได้มากในตอนที่
สมองก าลังผ่อนคลายมีสมาธิ ส่วนค่า Delta Theta นั้นจะพบการเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราหลับตื้นและหลับ
ลึก และค่า Attention, Meditation มีการวิ่งสวนทางกันโดยค่า Attention เพ่ิมข้ึน จะเกิดขึ้นในช่วงเกมสยอง
ขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมา แต่ค่า Meditation กลับลดลงเมื่อสิ่งน่ากลัวหายไปหรืออยู่ในสภาพแว้มล้อมที่ไม่น่า
กลัว  
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ภาพที่ 5 กราฟแสดง EEG Power Spectra ค่าเฉลี่ยของผู้ทดลองจ านวน 40 คน 
เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR โดยหน่วยเป็นไมโครโวลต์ 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสนใจและสมาธิของผู้ทดลองจ านวน 40 คน 

เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR  
 

 จะเห็นได้ว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเมื่อคนเราอยู่ในภาวะความกลัวและความวิตก
กังวลเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในภาวะปกติ โดยการจ าลองสถานการณ์ภาวะความกลัว
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และความวิตกกังวลผ่านเกมสยองขวัญโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน  นั้นคลื่น Delta, Theta นั้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ ค่า Alpha, Beta, Gamma นั้นมีการเปลี่ยงแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจาก เวลาที่คนเราพบความสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลและพยายาม
จะคิดหาทางออก ค่า Gamma จะเพ่ิมขึ้นในช่วงที่เกมสยองขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมาให้เห็นและผู้เล่นพยายาม
หาทางออกจากที่ตรงนั้น ส่วนค่า Beta จะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วง
เกมสยองขวัญมีเสียงดนตรีที่น่ากลัว เสียงหัวใจเต้น หรือฉากที่มีความมืด และมีสิ่งของหล่น และค่า Alpha จะ
เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่ท าเกิดความกลัวและความวิตกกังวลผ่อนคลายจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เล่นสามารถออก
จากสถานการณ์ในเกมสยองขวัญได้ หรือพบฉากที่มีความสว่าง โดยพบการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมส่วน
ค่า Delta Theta นั้นจะพบการเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราหลับตื้นและหลับลึก และค่า Attention, Meditation 
มีการวิ่งสวนทางกันโดยค่า Attention เพ่ิมขึ้น จะเกิดขึ้นในช่วงเกมสยองขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมา แต่ค่า 
Meditation กลับลดลงเมื่อสิ่งน่ากลัวหายไปหรืออยู่ในสภาพแว้มล้อมที่ไม่น่ากลัว  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่พบว่า คลื่นสมองที่มีค่าการเปลี่ยนแปลง Alpha, Beta, Gamma ซึ่งส่งผลต่อผู้เล่น
เกมสยองขวัญให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวัล โดยความกลัวและความวิตกกังวลดังกล่าวนั้น ได้แสดงออก
ทางร่างกายในลักษณะต่างๆ เช่น ตัวสั่น หายใจแรง หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้เล่นเกม ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรศึกษารูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกายหรือสุขภาพของผู้เล่น
เกมแนวสยองขวัญ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่ท าให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับ
พลัน หรือสามารถน าไปต่อยอดส าหรับผู้พัฒนาเกมประเภทสยองขวัญเพ่ือวัดระดับความของความกลัวและ
ความวิตกกังวลโดยตรงผ่านคลื่นสมองจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงกว่าการตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอการออกแบบและประยุกต์เครื่องมือของลีน 27 ชนิดให้อยู่ในรูปแบบตาราง
เครื่องมือลีน (Lean tool matrix) เพ่ือเลือกใช้ตารางเครื่องมือให้เหมาะสมกับการก าจัดดความสูญเปล่าใน
กระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง 
ซึ่งประสบปัญหาในด้านการวางแผนการผลิต, 1 สายการผลิตมีจ านวนหน้าตัดมากกว่า 8 -14 หน้าตัดท าให้
เสียเวลาในการเปลี่ยนรุ่น, และปัญหาเครื่องจักรที่เสียบ่อยครั้ง ที่ได้กล่าวมาท้ังหมดนั้นท าให้เกิดความสูญเปล่า
ในกระบวนการผลิตจ านวนมากโดยโครงสร้างของตารางเครื่องมือลีน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ก าหนด
ประเภทเครื่องมือลีน 27 ชนิด เพ่ือให้อยู่ในประเภทเดียวกัน 2) ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเครื่องมือเพ่ือ
น าไปท ากิจกรรม 3) ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้วัดผลก่อน-หลังท ากิจกรรม 4) เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นเพ่ือน ากิจกรรมไปก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน 

ได้ท าการวิเคราะห์ตารางเครื่องมือลีนมาแล้ว จึงท าการออกแบบและทดลองใช้ในการก าจัดความสูญ
เปล่าในสายการผลิตจริงจึงได้ท าการวิเคราะห์สายการผลิตที่น ามาใช้ทดลอง สรุปคือ สายการผลิต 5-T3 & 5-
FK1 โดยการทดลองนั้นแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 1) น าหลักการ 5 ข้อ ของลีนมาท าการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 2) ตรวจพบความสูญเปล่าในกระบวนการอยู่ 4 เรื่อง (ความสูญเสียที่เกิดจากการ
ผลิตมากเกินไป ,สินค้าคงคลัง มากเกินจ าเป็น , การรอคอย ,การผลิตของเสีย) น ามาจับคู่กับตารางเครื่องมือ
ลีน ตามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 3) น าตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดมาประเมิน ก่อน การท ากิจกรรม 4) ด าเนินแก้ไขตาม
เครื่องมือที่ได้เลือกอยู่ในตารางมีทั้งหมด 24 ชนิด (5ส.,การควบคุมด้วยสายตา ,การผลิตแบบดึง ,การ
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บ ารุงรักษาทวีผล ,การบ ารุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ ,การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ,การคาดคะเนอัตราการเสื่อม 
,การลดเวลาตั้งค่า ,มาตรฐานในการท างาน ,การอบรมพนักงาน  ,การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐาน,จัดเก็บวัตถุดิบ
ในพ้ืนที่เดียว ,ระบบอัตโนมัติ ,ระบบป้องกันความผิดผลาด ,การตรวจสอบด้วยตนเอง ,การตรวจสอบต่อเนื่อง ,
การหยุดการผลิต ,การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ,การวิเคราะห์รากปัญหา ,การออกแบบการทดลอง ,การ
ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ,แก้ปัญหาเป็นทีม) 5) น าตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดมาประเมิน หลัง การท ากิจกรรม  
จากด าเนินตามขั้นตอนทั้ง 5 ข้อ สรุปผลการด าเนินงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือลีน น ามา
ท ากิจกรรมตามเครื่องมือที่ก าหนดและสามารถชี้วัดผลได้ตาทที่ก าหนด ส่งผลให้มีการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตของกรณีศึกษา โดยสามารถค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (% OEE) ร้อยละ 14.23 ,
ลดพื้นที่จัดเก็บได้ ร้อยละ 22 ,ได้รับรางวัล พื้นที่ดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  

 
ค าส าคัญ : เมติกซ์เครื่องมือของลีน,การผลิตแบบลีน , ความสูญเปล่า 7 อย่าง 

 
 
 

Abstract 
 

This article presents the design and application of 27 types of lean tools, in accordance 
with the lean tool chart (lean tool matrix). Aimed at selecting a suitable tool table for the 
removal of excessive waste from the process, and to increase efficiency in the production line 
through the use of a case study. The case study is based on an automotive parts manufacturing 
business that encountered problems with their production planning. 1 production line has a 
number of cross-sections greater than 8-14. Cross-sections result in a time waste for model 
change and frequent broken machine issues. All of the above, creates a lot of waste in the 
production process. The structure of the lean tool chart consists of 4 parts: 1) Allocating 27 
types of lean tools to be in a similar category. 2) Determining the responsible person in each 
tool to carry out actions. 3) Defining indicators to use before - after measuring performance. 
4) Selecting tools that are suitable for the produced waste, in order to form an action that 
eliminates the generated waste.  

An analysis of the lean tool table has been conducted. Therefore, there are designs 
and experiments for eliminating real waste in production, through the analysis of experimental 
production lines. The conclusion is based from the 5-T3 & 5-FK1 production line. The 
experiment is divided into 5 steps: 1) Applying the 5 principles of lean and analyzing the 
problems that transpire during the entire production process. 2) Detecting 4 processes that 
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create excessive waste (losses caused by excessive production, excess inventory, waiting time, 
waste production) and associate them with the lean table alongside the amount of generated 
waste. 3) Putting indicators that have already been evaluated before managing any activities. 
4) Conducting any corrections in accordance to the tools selected on the table. There are 24 
types: (5a. visual control, pull production, maintenance, results, maintenance, reliability, 
preventive maintenance, predictions for deterioration rates, reduction of set time, working 
standards, employee training, standard time production, raw material storage in a single area, 
automated system, fault prevention system, self-examination, continuous inspection, 
discontinued production, continuous improvement, root problem analysis, experimental 
design, statistical process control, team problem solving) 5) Accompanying indicators through 
an evaluation based from the completed activity of the 5 aforementioned steps. Performance 
summary can increase the efficiency of lean tools, create opportunities for corresponding 
activities related to their specified tool, and measure the quantified outcome too. This results 
in a reduction of waste products from the case study production process. The overall 
effectiveness of the machine (% OEE) is at 14.23 percent. Whereas, the storage space is 
reduced by 22 percent. An award for Outstanding Area is bestowed for a second time between 
the month of January – March 2019.  
 
Keywords; Lean tool matrix, lean production, 7 waste  
 

บทน า 
จากกรณีศึกษาที่ บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แห่งหนึ่ง ประสบปัญหา 

ในด้านการวางแผนการผลิต ของกระบวนการอัดรูปชิ้นงาน (Extrusion) และปรุผงก ามะหยี่ (Flocking) ที่มี
การผลิตแบบเก็บเป็นสต็อก (Make to Stock) หรือระบบ Pull รอกระบวนการถัดไปน าไปผลิต จึงต้อง
วางแผนให้ครอบคลุมทุกรุ่นที่ต้องท าการผลิตชิ้นงานในแต่ละเดือน ท าให้มีการผลิตชิ้นงานมากเกินความจ าเป็น 
ส่งผลให้สิ้นแปลืองพ้ืนที่จัดเก็บ การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ใช้เวลานาน ส่งผลในเสียเวลาในการผลิต จ านวนของ
เสียที่ควบคุมได้ยาก เป็นต้น มีความสูญเปล่าในกระบวนการอีกมาก ปัจจุบัน แผนกผลิตกระบวนการอัดรูป
ชิ้นงาน (Extrusion) มีทั้งหมด 10 สายการผลิต และปรุผงก ามะหยี่ (Flocking) มี 5 สายการผลิต ซึ่งแต่ละ
สายการผลิตมีปัญหาไม่เหมือนกัน กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่แตกต่าง ลักษณะชิ้นงานที่แตกต่าง 
เครื่องจักรที่แตกต่างกันของเสียที่แตกต่างกัน  

จึงท าการน าเสนอการออกแบบและประยุกต์เครื่องมือลีนให้อยู่ในรูปแบบตารางเครื่องมือลีน (Lean 
tool matrix) เพ่ือเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปรับปรุงกระบวนการ การลดความสูญเปล่าและเพ่ิม
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ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเมตริกซ์ไดอ้อกแบบไว้ 4 ส่วน คือ 1) ก าหนดประเภทเครื่องมือลีน 27 ชนิด เพ่ือให้
อยู่ในประเภทเดียวกัน 2) ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเครื่องมือเพ่ือน าไปท ากิจกรรม 3) ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้
วัดผลก่อน-หลังท ากิจกรรม 4) เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน และออกแบบการทดลอง
น าตารางเครื่องมือลีนทดลองใช้กับสายการผลิตจริง และมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
 2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขั้น (เช่น ชิ้นงาน:คน:ชม. /การท างานของ
เครื่องจักร ,ของเสียที่เกิดข้ึน) 
 3. เพ่ือส่งเสริม การแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 อุปกรณ์ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  
  2. โปรแกรม Microsoft Office ใช้ในการจัดท าเอกสาร และจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้น าการออกแบบและประยุกต์เครื่องมือลีนให้อยู่ในรูปแบบตารางเครื่องมือลีน 
(Lean tool matrix) เพ่ือเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปรับปรุงกระบวนการ การลดความสูญเปล่า
และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาในการเลือกและตัดสินใจ ให้เหมาะสมกับการก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการต่างๆ และมกีารก าหนดต้วชี้วัดในการแก้ไขปรับปรุง โดยจะมีการออกแบบตารางการเลือกใช้
เครื่องมือมาใช้ท าการทดลองจริง ดังแสดงขั้นตอนในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แยกประเภทเครื่องมือ 27 ชนิด เป็น 4 ประเภท 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบจาก RACI 

ออกแบบ ตารางเครื่องมือลีน 

3. ก าหนดตางราง ท้ัง 7 Waste และตัวช้ีวัด 

 

4. ปัญหาที่เกิดขึ้น และเลือกเครื่องมือ ให้เหมาะสม 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบตารางเครื่องมือลีน 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบจนได้ตารางเครื่องมือตาม ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดท าตารางเครื่องมือ
ของลีน จนสรุปเป็นตารางเครื่องมือลีน ที่ใช้ก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตาม 7 Waste ส่งผลให้มีทั้งหมด 7 
ตารางเครื่องมือลีน ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดท าตารางเครื่อมือของลีน 
  
 ได้ท าการวิเคราะห์ตารางเครื่องมือลีนมาแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงท าการออกแบบและน าตารางเครื่องมือ
ลีนมาทดลองใช้งานจริง ในการก าจัดความสูญเปล่าในสายการผลิตจริง โดยการทดลองนั้นแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
1) น าหลักการ 5 ข้อ ของลีนมาท าการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด 2) ตรวจพบ
ความสูญเปล่าในกระบวนการ น ามาจับคู่กับตารางเครื่องมือลีน ตามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 3) น าตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดมาประเมิน ก่อน การท ากิจกรรม 4) ด าเนินแก้ไขตามเครื่องมือที่ได้เลือกอยู่ในตารางมีทั้งหมด 5) น า
ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดมาประเมิน หลัง การท ากิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 3 
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 ภาพที่ 3 ขั้นตอนการน าตารางเครื่องมือของลีน มาท าการทดลอง 

จึงเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ในหน่วยงานขึ้นรูปชิ้นงานโดยการอัดรีด 
(Extrusion Process) และการปลูกผงก ามะหยี่ (Flocking Process)  มีมากถึง 10 สาย การผลิต เป็นการผลิต
แบบ Make-To-Stock แต่ละสายการผลิตจะมีความแตกต่างกัน ชนิดของวัตถุดิบ รูปร่างของชิ้นงาน และ
กระบวนการผลิตท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละสายการผลิตมีความแต่ต่างกัน จึงต้องเสือกสายการผลิตที่ มีปัจจัย
ที่ท าให้เกิดมูลค่าน้อยที่สุด และมีความสูญเปล่ามากที่สุด จากการวิเคราะห์สายการผลิตทั้งหมด 10 
สายการผลิต จ านวนหน้าตัดชิ้นงาน และจ านวนรุ่น ที่ส่งผลให้ต่อเวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานมากข้ึน จ านวน
สินค้าคงคลังที่มากเกินจ าเป็น มีสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ,5-T4 ตามล าดับ จ านวนของเสียที่เกินเป้าหมาย 
เกือบทุกมีสายการผลิตมีปัญหาของเสียเกินเป้าหมาย 5-T3 & 5-FK1 ,5-T4 ,5-W2 ตามล าดับกระบวนการผลิต
ที่มีความสับซ้อนของแต่ละรุ่น ชิ้นงานระหว่างกระบวนการมีจ านวนที่มากเนื่องจากต้องท าชิ้นงานเมื่อเวลาที่
ไม่ได้ท าการผลิตชิ้นงาน มีสายการผลิต 5-T4 ,5-T3 & 5-FK1 , 5-W1 & 5-W3 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ 
สายการผลิตสายการผลิตที่เหมาะสมกับน ามาทดลองกับงานวิจัยฉบับนี้มากที่สุดคือ สายการผลิต 5-T3 & 5-
FK1  
 
สรุปและอภิปลายผลงานวิจัย 
 1.วิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการของลีน 5 ประการ 

1.1 คุณค่า (Value) 

     ปัญหาคือ ไม่มีชิ้นงานให้กระบวนการถัดไป มีชิ้นงานให้กระบวนการถัดไปไม่เพียง , มี

การเปลี่ยนแผนการผลิตกระทันหันไม่มีการแจ้งเสียเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต ส่งผลให้มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น

เกิดข้ึน จากการวางแผนผลิตที่ไม่ดี 

1.2 แผนภาพการไหลของคุณค่า (VSM) 

     กระบวนการที่ “ มีคุณค่า” และจ าเป็นต้องท า ควรเป็นพื้นที่ ใส่ใจดูแล 

- ตรวจสอบชิ้นงาน 

- ท าการขึ้นรูปชิ้นงาน  

     กระบวนการที่ “ไม่มีคุณค่า”  และจ าเป็นต้องท า ควรเป็นพื้นที่ แก้ไข/ปรับปรุง 

   - ระยะเวลาในการเบิกวัตถุดิบ = 6 ชม.  

- เวลาเตรียมการผลิตนาน = 60 นาที 

    กระบวนการที่ “ไม่มีคุณค่า” และไม่จ าเป็นต้องท า ควรเป็นพื้นที่ ยกเลิก ทันที 

- การผลิตชิ้นงานเกินความจ าเป็น 

- สินค้าคงคลัง มากกว่า 3 วัน 
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1.3 การไหล (Flow) 

           การท าให้คุณค่า (Value) เกิดการไหล ไม่มีความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต Extrusion 

& Flocking สายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่า เป็นการเพ่ิมช่วงเวลาการผลิต (Lead 

Time) มากขึ้นสิ่งที่ท าให้การด าเนินงาน และกระบวนการผลิตไหลไม่ต่อเนื่อง 

1.4 การดึง (Pull) 
      เนื่องจากสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 มีรุ่นที่ต้องผลิตทั้งหมด 14 รุ่น 15 หน้าตัด จึงเป็น

กาผลิตชิ้นงานในจ านวนที่มากในแต่ละครั้งต่อรุ่น (Make-To-Stock) จึงท าการเปลี่ยนรุ่นวนจนครบทุกรุ่นที่

ต้องผลิต ส่งผลท าให้มีชิ้นงานระหว่างกระบวนการมีมากกว่า 3 วัน และมีระบบการคัมบัง (Kanban) มาใช้

แล้วแต่ยังไม่เต็มระบบ 

1.5 ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) 

     จากหลักการทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวงมาก่อนหน้า การที่จะเพ่ิมคุณค่าให้มากที่สุด และก าจัด

ความสูญเปล่า ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ได้นั้นเกิดจาก การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) ซึ่งการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องนั้น คือการก าจัดความสูญเปล่าอย่าต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเกิด

แนวคิด PDCA (Plan –Do-Check-Act.) ในการติดตามแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดในการ

ปรับปรุง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีการก าจ าความสูญเปล่าอย่างจริงจัง เป็นการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น 

2. ตรวจพบ ความสูญเปล่าในกระบวนการ  

  การวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน ซึ่งสามารถ
เข้าถึงรากของปัญหา ที่ท าให้เกิดความสูญเปล่าได้ตรงจุด เริ่มจากน าสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ท าการ
วิเคราะห์ตามหลักการ 5 ข้อ ของระบบลีน ซ่ึงพบความสูญเปล่าที่ต้องท าการปรับปรุงนั้น  
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ตารางท่ี 1 ความสูญเปล่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 

ความสูญเปล่า ปัญหา หมายเหตุ 

การผลิตที่เกินความจ าเป็น  - ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
- เสียเวลา,แรงงาน ในการผลิต 
- ของเสียไม่ได้แก้ไขทันที 
- เครื่องจักรท างานเกินความจ าเป็น 

- น าตารางเครื่องมือมาก าจ าความ
สูญเปล่า 

สินค้าคงคลัง มากเกิน
จ าเป็น 

- เพ่ือเพียงต่อการเปลี่ยรุ่น 
- ชิ้นงานอยู่ในกระบวนการมากเกินไป 
- พ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 
- คุณภาพชิ้นงานต่ าลง 

- น าตารางเครื่องมือมาก าจ าความ
สูญเปล่า 

การขนส่งที่ไม่จ าเป็น  - ไม่เกิดความสูญเปล่า - ขณะขนย้าย ยังมีการผลิต
ชิ้นงาน 

การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่
จ าเป็น  

- ไม่เกิดความสูญเปล่า - เป็นการผลิตโดยเครื่องจักร 
- ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนผังได้ 

การรอคอย - รออุณหภูมิ แม่พิมพ์ 
- ประสิทธิภาพต่ า 
- เครื่องจักรเสียบ่อย 

- น าตารางเครื่องมือมาก าจ าความ
สูญเปล่า 

การผลิตของเสีย - อันดับที่ 1 ใน 10 สายการผลิต - น าตารางเครื่องมือมาก าจ าความ
สูญเปล่า 

การมีกระบวนการที่ไม่
จ าเป็น 

- ไม่เกิดความสูญเปล่า - เป็นสายการผลิตด้วยเครื่องจักร 

จากตารางที่ 1 จะพบความสูญเปล่าที่ต้องท าการปรับปรุงนั้น มีอยู่ 4 ความสูญเปล่า นั้นคือ 

การผลิตที่เกินความจ าเป็น , สินค้าคงคลังมากเกินจ าเป็น ,การรอคอย ,การผลิตของเสีย ทั้งหมดนี้จะน าตาราง

ที่ท าการวิเคราะห์การใช้เครื่องมือ ทั้งหมด 4 ตาราง   

ตารางเครื่องมือ ลีน ทั้งหมด 7Waste-7ตาราง 

1. ตารางใช้เครื่องมือ กับ ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Waste ที่ 1) 
2. ตารางใช้เครื่องมือ กับ สินค้าคงคลัง มากเกินจ าเป็น (Waste ที่ 2) 
3. ตารางใช้เครื่องมือ กับ การรอคอย  (Waste ที่ 5) 
4. ตารางใช้เครื่องมือ กับ การผลิตของเสีย  (Waste ที่ 6) 

3. ประเมินตัวชี้วัดก่อนท ากิจกรรม 

585



9 
 

น าตารางเครื่องมือลีนทั้งหมด 4 ตารางมาหาค่าตัวชี้วัดก่อนน าเครื่องมือลีนไปท ากิจกรรมเพ่ือ

ก าหนดเป็นเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินผลในการแนวทางกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลกิจกรรมต่างๆ ในการใช้ตารางเครื่องมือลีน 

ความสูญเปล่า ตัวชี้วัด 
ท ากิจกรรม 

ผลต่าง ร้อยละ 
ก่อน หลัง 

1.การผลิตมาเกินจ าเป็น % OEE 65.01   

% LB* 56.02   

2.สินค้าคงคลังมากเกิน
จ าเป็น 

ปริมาณพัสดคุงคลัง (ช้ินงาน) 7124 
(13.90%) 

  

สัดส่วนการใช้พื้นที ่(ตร.ม.) 231   

3.การรอคอย MTTR 7 วัน   
MTBF 8 ชม.   

% OEE 65.01   

4.ของเสีย % Defect 7.13   
% Repair 0   

% Reject 0   
 
4. ท ากิจกรรม 
ก่อนเริ่มน าตารางเครื่องมือทั้ง 4 ตารางนั้นมาท ากิจกรรม ในก าจัดความสูญเปล่านั้น จึงมความจ าเป็น

ที่จะต้องมีตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลในสภาวะปัจจุบันของก่อน การท ากิจกรรมในตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ด้าน 
เพ่ือใช้ในการวัดผลงานในการท ากิจกรรมที่ ซึ่งบางเครื่องมือของลีนสามารถก าจัดความสูญเปล่า ได้มากกว่า 1 
ความสูญเปล่า จึงท าการตรวจสอบและวิเคราะห์เครื่องมือของลีน สามารถก าจัดความสูญเปล่าได้กี่ความสูญ
เปล่า ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  เครื่องมือของลีนกับความสูญเปล่า  

ประเภท เครื่องมือของลีน Waste ที่ 1 Waste ที่ 2 Waste ที่ 5 Waste ที่ 6 
1. 

กา
รป

รับ
ปร

ุงก
าร

ไห
ล 

5ส.      

การผลิตแบบผสม  

เอกสารกระบวนการผลิต  

การควบคุมด้วยสายตา     

การผลิตชิ้นงานทีละ 1 ชิ้น  

การผลิตแบบ ดึง     

การบ ารุงรักษาทวีผล     

การบ ารุงรักษาเน้นความเชื่อถือได ้     

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน     

การคาดคะเนอัตราการเสื่อม     

2. 
คว

าม
ยืด

หย
ุ่น 

การลดเวลาตั้งค่า     

มาตราฐานในการท างาน     

การผลิตแบบ ปรับเรียบ     

การอบรมพนกังาน     

การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐาน     

3. 
กา

รล
ดเ

วล
า 

การผลิตแบบเซลล์      

จัดเก็บวัตถุดิบในพื้นที่เดียว     

ระบบอัตโนมัต ิ     

ระบบป้องกันความผิดผลาด     

การตรวจสอบดว้ยตนเอง     

การตรวจสอบตอ่เนื่อง     

การหยุดการผลิต     

4. 
พัฒ

นา
อย

่าง

ต่อ
เน

ื่อง
 

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      

การวิเคราะห์รากปัญหา     

การออกแบบการทดลอง     

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ     

แก้ปัญหาเป็นทีม     

 

เริ่มน าเครื่องมือในแต่ละตารางมาท ากิจกรรมเพ่ือลดความสูญเปล่า ตามรู้ที่รับผิดชอบ ที่ได้ก าหนดไว้
ในตาราง จึงสรุปการน าตารางเครื่องมือของลีน ทั้ง 4 ความสูญเปล่า น ามาท ากิจกรรมต่างในการก าจัดความ
สูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิต 5-T3 & 5-FK1 นั้นที่มีตัวชี้วัดที่อยู่ในตาราง ซึ่งบ้างเครื่องมือของลีน เป็น
การออกแบบกิจกรรมหรือรูปแบบทดลอง ในการก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และบ้างเครื่องมือของลีน
สามารถน าไปปฎิบัติหรือแก้ไขได้ทันที มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการท ากิจกรรมต่าง ซึ่งกิจกรรมเริ่มด าเนินการ 
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ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และกลางเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาใช้ท า
การชี้วัด หลังจากการน าตารางเครื่องมือของลีน มาก าจัดความสูญเปล่า 

5. ประเมินตัวชี้วัดก่อนท ากิจกรรม 

น าตารางเครื่องมือลีนทั้งหมด 4 ตารางมาหาค่าตัวชี้วัดก่อนน าเครื่องมือลีนไปท ากิจกรรมเพ่ือ

ก าหนดเป็นเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินผลในการแนวทางกิจกรรม สรุปตามตารางที่ 4 

ตารางที ่4  สรุปผลกิจกรรมต่างๆ ในการใชต้ารางเคร่ืองมือของลีน 

ความสูญเปล่า ตวัช้ีวดั 
ท ากิจกรรม 

ผลต่าง ร้อยละ 
ก่อน หลงั 

1.การผลิตมาเกิน
จ าเป็น 

% OEE 65.01 82.51 
เพิ่มข้ึน 26.92 

% 

% LB* 56.02 58.26 
เพิ่มข้ึน 3.98 

% 

2.สินคา้คงคลงัมาก
เกินจ าเป็น 

ปริมาณพสัดุคงคลงั 
(ช้ินงาน) 

7124 

(13.90%) 

531 

(0.9%) 

ลดลง 93.53 

% 

สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ี (ตร.
ม.) 

231 165 
ลดลง 36.67 

% 

3.การรอคอย 
MTTR 7 วนั 21.5วนั 

เพิ่มข้ึน 14.5 

วนั 

MTBF 8 ชม. 4 ชม. ลดลง 50% 

% OEE 65.01 82.51 เพิ่มข้ึน 

4.ของเสีย % Defect 7.13 5.49 ลงลง 23 % 

% Repair 0 0 คงท่ี 

% Reject 0 0 คงท่ี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวความคิดของกระบวนการผลิตแบบลีนนั้น สามารถตรวจสอบพบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการได้จริง  โดยการก าจัดความสูญเปล่าได้นั้นต้องเลือกใช้เครื่องมือของลีนอย่างเหมาะสม จึงได้จัดท า
ตารางเครื่องมือ ที่ใช้ก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ และวัดผลก่อนและหลัง ซึ่งท าให้ตัวชี้วัดมี
ค่าท่ีเปลี่ยนแปลง ค่า % OEE เพ่ิมข้ึน 26.92 % , ปริมาณพัสดุคงคลัง ลดลง 30.07 % , MTTR (วัน) เพิ่มขึ้น 
207.4 % ในการกลับมาซ่อมเครื่องจักรอีกครั้ง , จ านวนของเสียที่ลงดลง 23 % , ได้รับรางวัล 5ส ดีเด่น
ประจ าเดือน มกราคม-มีนาคม 2561  
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 แต่งานวิจัยนี้ยังต้องมีถูกต่อยอดผลงานวิจัยฉบับนี้ไปอีก ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการและการผลิตใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มีความต่อเนื่อง ในการผลิต , กระบวนการท าที่ละข้ันตอน หรือ 
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้การเลือกเครื่องมือ 27 ชนิด นั้นมีความเหมาะสมมากและก าจัด
ความสูญเปล่าได้ถึงต้นต่อ และสาเหตุ ที่แท้จริงสูงที่สุด  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure โดย
ปัจจัยน ามาศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด การศึกษางานวิจัยนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ เคยซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลทั้งหมด 412 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ จ านวนสมาชิกครอบครัว อาชีพ และจ านวนผู้สูงอายุที่ดูแล ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมบุคคล ได้แก่ จ านวนครั้งในการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการซื้อ  และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อสัดส่วนการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure 
 

ค าส าคัญ :  การตัดสินใจ, การซื้อ, เนื้อไก่ 
 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the factors affecting the decision to purchase 
S-Pure chicken meat products, including demographic factors, personal behavior factors and 
marketing mix 4P’s.  412 samples living in the Bangkok metropolitan area who had purchase 
chicken meat products provided data through online questionnaires.  Statistical analysis was 
conducted by Multiple Regression Analysis, the results showed that age, number of members, 
occupation, number of elderly people, number of times to exercise, price, place and 
promotion (part of 4P’s) affecting the proportion of purchasing S-Pure chicken meat products  
 
Keywords :  Decision, Purchasing, Chicken meat products 
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บทน า 
เนื้อไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนยอดนิยม ที่สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลากหลาย และมีประโยชน์  

ต่อร่างกาย ไขมันต่ า มีโปรตีนสูง น าไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เนื่องจากเส้นใยกล้ามเนื้อของไก่           
มีความละเอียดอ่อนนุ่มคล้ายปลา ท าให้เคี้ยวกลืนง่าย จึงเหมาะที่จะเป็นอาหารส าหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัย
ทารก ถึงวัยสูงอายุ (โพสต์ทูเดย์, 2561) ซึ่งในมุมภาคการผลิตไก่ ก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลี้ยง และ
ขยายพันธุ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถน ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในราคาไม่สูงมาก อีกทั้ งเนื้อไก่     
ยังเป็นสินค้าเกษตรกรรมส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกอยู่ใน 10 อันดับแรกของการ
ส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทย และปรับมาอยู่ใน 5 อันดับแรกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2542-2560) โดยการผลิตไก่เนื้อ
ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัทอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 12 บริษัท (มนิสา  นวลเต็ม, 
2554: 1) มีตัวเลขการผลิตไก่เนื้อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2554 มีผลผลิตประมาณ 1.3 ล้านตัน เพ่ิม
เป็น 1.8 ล้านตันในปี 2558 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.95 ต่อปี ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ปี 2556-2561 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562) 
 

ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตไก่เนื้อ อาจมีการยาปฏิชีวนะกับสัตว์เพ่ือช่วยในการรักษาโรคกับสัตว์ ซึ่งยา
ปฏิชีวนะเหล่านี้จะถูกสะสมในเนื้อสัตว์ เมื่อน ามาผลิตให้ผู้บริโภครับประทานเข้าไปเป็นประจ าจะท าให้สะสม
ในร่างกายและส่งผลต่อการรักษาในคน ทางบริษัทเบทาโกรฯ จึงเล็งเห็นประเด็นดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการผลิตทุกกระบวนการ อีกท้ังยังสร้างความแตกต่างทางด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ ณ เวลานั้น จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure เป็น
รายแรกในการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะเข้าไปตอบโจทย์ผู้บริโภคระดับพรี เมี่ยม แต่หากพิจารณา
ตลาดกลุ่มคนเลือกเนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะแล้วนั้น ยังถือเป็นตลาดกลุ่มเล็กเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคเนื้อไก่
ทั้งหมด แต่ด้วยแนวโน้มการรักสุขภาพ ทั้งด้านการออกก าลังกาย การเลือกบริโภคโปรตีนของกลุ่มคน          
ลดน้ าหนัก หรือกลุ่มที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ที่มีเพ่ิมมากขึ้น ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถขยายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้ ทางผู้วิจัยจึงศึกษาถึงปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิต พฤติกรรมด้านการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้ทราบถึงปัจจั ยที่ส่งผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และสามารถน าผลมาพัฒนาการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

ไกเ่นือ้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลผลติ (ลา้นตวั) 1,189.04 1,302.98 1,361.91 1,463.78 1,537.70 1,570.45 

ผลผลติ (ตนั) 1,629.92 1,786.10 1,866.88 2,006.53 2,107.86 2,152.75 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได ้ (บาท/กก.) 43.25       42.35       38.36       37.37       37.29       34.42       
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure ในเขตกรุงเทพมหานคร        
และปริมณฑล 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยนี้ก าหนดขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ส ารวจโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ประชากรผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม และได้น ามาใช้ทดสอบ ปรับปรุงมาใช้ในการส ารวจจริง 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก้ ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนของข้อมูลพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมเกี่ยวกับ
การซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และส่วนของความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อเนื้อไก ่
 การด าเนินการวิจัย เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแล้วได้มีการคัด
กรองชุดข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 412 ชุดข้อมูล น ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยการวิเคราะห์   
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใช้ตัวแปรอิสระทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งจะแสดงผลของตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ และมี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
พิจารณาตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์ออกที่ละตัวแปร เพ่ือสรุปตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อสัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ 
เท่านั้น จึงสามารถใช้เป็นตัวแปรอิสระดังกล่าวเป็นตัวแปรท านายในแบบจ าลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสัดส่วนในการซื้อเนื้อไก่ S-Pure ได้ค่า R-squared เท่ากับ 0.6809 กล่าวคือ ตัว
แปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายสัดส่วนในการซื้อเนื้อไก่ S-Pure ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้
ร้อยละ 68.09 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.91 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
ตารางผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure ในเขตกรุงเทล
และปริมณฑล 
 

Dependent variable Por_S 

Independent variable Coefficients t 
Age 0.0050683 5.23*** 
Memb 0.022842 2.7*** 
Ocu1 0.0103969 0.45 
Ocu3 0.0244817 0.88 
Ocu4 0.0042309 0.11 
Ocu5 -0.1644353 -3.35*** 
Old 0.05129 2.26** 
Excer_Q 0.0235829 4.3*** 
Beh4 0.0462027 1.93* 
Beh5 0.1323644 2.96*** 
Regc_S 0.2335917 8.82*** 
Soruce1 -0.163334 -4.58*** 
Source2 -0.1590291 -2.4** 
Source4 -0.146653 -4.33*** 
Source5 -0.2649762 -5.68*** 
Most_Brand1 -0.2278739 -6.49*** 
Most_Brand3 -0.0952939 -2.24** 
Most_Brand4 -0.2497371 -4.21*** 
Most_Brand5 -0.0776203 -3.07*** 
Most_Brand6 -0.2266556 -2.72*** 
Price1 0.0232079 1.31 
Price2 -0.0486295 -2.68*** 
Price4 -0.0180111 -0.99 
Place3 -0.0378325 -1.92* 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

Dependent variable Por_S 

Independent variable Coefficients t 
Promo3 0.0274667 1.47 
Promo6 0.0237477 1.89* 
Info -0.0329998 -2.32** 

R square = 0.6809, F = 58.91, Sig = 0.000 
หมายเหต:ุ ***แสดงถึงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99,  
              ** แสดงถึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95,  
                * แสดงถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 
 
 จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่     
S-Pure คือ อายุ (Age) จ านวนสมาชิกครอบครัว (Memb) อาชีพ (Ocu) จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแล (Old) 
จ านวนครั้งในการออกก าลังกาย (Excer_Q) พฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมา
จากธรรมชาติเพ่ือลูก หรือเด็กในบ้าน (Beh4) และผู้สูงอายุ (Beh5) การรู้จักแบรนด์ S-Pure (Regc_S)     ช่อง
ทางการซื้อเนื้อไก่ (Source) แบรนด์ที่เลือกซื้อเนื้อไก่มากที่สุด (Most_Brand) ระดับความส าคัญเรื่อง ราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้า (Price2) การมีสินค้าวางพร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา (Place3)      การเป็น
ผู้สนับสนุนรายการทีวีต่าง ๆ (Promo6) และการรับข่าวสารเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในเนื้อไก่ (Info)   ที่มี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการวิจัยนี้ ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้ซื้อเนื้อไก่ 
รวมถึงข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือน ามาปรับใช้ในการวางแผน
ส่งเสริมกลยุทธ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ หรือน าไปสู่การขยายในตลาดกลุ่มใหม่ที่มี
ศักยภาพ ก็จะสามารถท าให้เพิ่มยอดขายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทางผู้วิจัยจึงสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้ที่มีอาชีพพนักงานเอกชนจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพแม่บ้ าน/พ่อบ้าน 
ดังนั้นหากใช้กลยุทธ์ในการท าการตลาดกับกลุ่มพนักงานเอกชน ในการช่วยกระตุ้นยอดขายให้มีการเติบโตขึ้น 
ทั้งนี้อาจจะต้องพิจารณาในการจัดกลุ่มย่อยเพ่ิมเติมของพนักงานเอกชนว่ามีกลุ่มใดบ้างที่มีความสนใจทางด้าน
อาหารคุณภาพสูง 
 2. ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อเพ่ิมขึ้น อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นเริ่ม
มีแนวคิดในการรักษาสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีศีกยภาพในการจ่ายสูงกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ง
ควรน าไปใช้ในการพิจารณในการจัดกลุ่มย่อยร่วมกับอาชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้ซื้อได้ดีขึ้น 
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 3. ผู้ที่รู้จัก S-Pure จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าคนไม่รู้จัก เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังพิจารณา
สินค้าจากแบรนด์ของแต่ละบริษัทประกอบในการพิจารณาซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะท าการสร้างแบรนด์ 
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ซึ่งความส าคัญในการเป็นผู้สนับสนุนในรายการทีวีต่าง ๆ จะเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมในการเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายได้ 
 4. สินค้าบริโภคอย่างเนื้อไก่ การที่มีข่าวเรื่องสารพิษ หรือยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่นั้นจะส่งผลต่อ
การซื้อที่ลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างการรับรู้คุณภาพการปลอดยา
ปฏิชีวนะ อาจมีการสร้างคลิปวีดิโอในการบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ถึงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง
จนถึงมือผู้บริโภค นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการปลอดยาปฏิชีวนะหรือสารพิษตกค้าง
ในเนื้อสัตว์แล้ว ยังสร้างการรับรู้แบรนด์อีกทางหนึ่งด้วย 
 5. ผู้ที่ให้ความส าคัญเรื่องการมีสินค้าพร้อมขายตลอดเมื่อเข้าซื้อมาก จะส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การซื้อลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาการเพ่ิมปริมาณในแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
สินค้า อาจจะหาซื้อยากในมุมมองผู้ซื้อท าให้ ผู้ที่ให้ความส าคัญเรื่องความสะดวกในการซื้อนั้น จะมีสัดส่วนน้อย
กว่าผู้ที่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้น้อย ซึ่งผู้ที่ซื้อที่ห้างสรรพสินค้าจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าการซื้อ
ช่องทางอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจจ าสร้างกลยุทธ์ควบคู่ในการปรับช่องทางการขาย เช่น Betagro shop รวมถึงการจัด
ปริมาณในการขายในแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม 
 ทั้งนีว้ิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ท าด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว ซึ่งอาจมี
รายละเอียดไม่มากพอ จึงควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยอื่นๆ เช่น    การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความละเอียด
มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทที่มีต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 290 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการใน
ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดีและระดับที่ต่ ากว่าระดับดี ติดต่อกันระหว่างปี 2556-2560 โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ค านวณหาค่าร้อยละ และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีคะแนน
การก ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ จ านวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.00 บริษัทที่มีคะแนนในระดับระดับดี
มาก จ านวน 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 37.10 บริษัทที่มีคะแนนในระดับระดับดี จ านวน 60 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 และบริษัทที่มีคะแนนในระดับต่ ากว่าระดับดี 67 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (Sig. 12.461**) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ (Sig. 
2.581**) สัดส่วนกรรมการอิสระ (Sig. 2.447*) และผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง (Sig. 3.661**) 
มีผลต่อมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของ
กิจการ 
 
ค าส าคัญ: คะแนนการก ากับดูแลกิจการ, ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ, สัดส่วนกรรมการอิสระ, 
ขนาดคณะกรรมการบริษัท, ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง, มูลค่าของกิจการ 
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Abstract 
 

This research aims to examine the effect of corporate governance scoring and board 
structure on Tobin’s Q of the listed companies on the stock exchange of Thailand. The sample 
was consisted of 290 companies listed on the stock exchange of Thailand have corporate 
governance score on excellent level, very good level, good level and lower of good level for 
the consecutive years 2013-2017. The analysis of data and statistics used in quantitative 
analysis was included the percentage and using multiple regression analysis to test the 
hypothesis at 0.01 and 0.05 significant level. The results of the study show that the companies 
with excellence score on the corporate governance were 55 companies or 19.00%, the 
companies with very good score were 108 companies or 37.10%, the companies with good 
score were 60 companies or 20.80% and the companies with below good level score were 67 
companies or 23.10%. The hypothesis testing of the showed that there are statistically 
significant influence of corporate governance score (Sig. 12.461**), independence of chairman 
(Sig. 2.581**), independent directors (Sig. 2.447*) and chief executive officer non-duality (Sig. 
3.661**) on to Tobin’s Q, while board size hove not impact on Tobin’s Q. 
 
Keywords: corporate governance rating, independence of chairman, independent directors, 
board size, chief executive officer non-duality, Tobin’s Q  
 
บทน า  

การก ากับดูแลกิจการเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้นในปัจจุบันไม่เฉพาะแต่ใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย แต่รวมไปถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาก็ยังให้
ความส าคัญเล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและถูกเปิดเผยเป็นระยะๆ เกี่ยวกับการทุจริต 
คอรัปชั่น ความไม่โปร่งใสในงบการเงิน การจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยมิได้เปิดเผยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งการตกแต่งบัญชีเพ่ือให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการ
ล้มละลายของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับสากล รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี 2540 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผล
มาสู่การล้มละลายของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรขาดการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนให้ทั่วโลกตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างกลไกการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงประเทศไทยด้วย (Maher & Anderson, 2000, pp. 35-36) ซึ่งหากองค์กรจัด
ให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรการส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานและการเจริญเติ บโตให้แก่บริษัท 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดทุนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนด้วยแล้ว การจัดให้มีหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ได้มาตรฐานจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้บริษัทมีเสถียรภาพและช่วยลดโอกาส
ในการเกิดวิกฤตในอนาคตให้แก่บริษัทได้ (Gordon, 2002) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2542 เพ่ือพัฒนาระบบด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักการที่ดี 
เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการติดตามผลการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยจัดให้มีโครงการส ารวจและรายงานผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยนับตั้งแต่ปี 2544 เพ่ือติดตาม วัดผล ส่งเสริมและกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับ
สากล (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2556) และเป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ภาคธุรกิจน ามาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ เป็นตัวชี้วัด
ส าคัญในการวัดความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าความมั่งคั่งของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกที่ดีในการสร้างและขับเคลื่อนมูลค่าเพ่ิมของบริษัท (ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และเอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์, 2550, น. 51) 

ตามหลักทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เชื่อว่าเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้
เพียงคนเดียว จึงต้องมีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตนและเชื่อว่าบุคลากรทุกคนใน
กิจการย่อมมีแรงผลักดันและมีส่วนในการท าให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว นั่นคือ ตัวแทนหรือคณะกรรมการจะ
พยายามหาวิธีการในการสร้างมูลค่าที่สูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเมื่อมีการทบทวนแล้วว่าวิธีการนั้น ๆ จะสามารถ
เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองได้ (Clarke, 2004, p. 78) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการก็คาดหวังว่า
คณะกรรมการหรือผู้บริหารจะด าเนินการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ เมื่อคณะกรรมการไม่ได้ตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการเป็นหลักก็จะท าให้เกิดปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ส่งผลท าให้เจ้าของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์น้อยลงและเป็นที่มาของการท าให้มูลค่าของกิจการ
ลดลงในระดับที่ควรจะเป็น (Jensen & Meckling, 1976, pp. 355-360) การก ากับดูแลกิจการจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สามารถลดปัญหาจากตัวแทนได้ด้วยลักษณะการก ากับดูแลกิจการมีการสนับสนุนให้เกิดการควบคุม 
การตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนมากขึ้น ส่งผลต่อผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากการก ากับดูแลกิจการจะท าหน้าที่ในก ากับ ติดตามตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของผลก าไรและช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการ
ให้สูงขึ้น (Coleman, 2007, pp. 31-32) การที่บริษัทจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการในระดับสูงและจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะ
ส่งผลให้มูลค่าของกิจการสูงตามไปด้วยหรือไม่นั้น ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมากนัก 
ผลที่สุดจึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผล
ต่อมูลค่าของกิจการ ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยยืนยันความส าคัญและประโยชน์ของการก ากับดูแล
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กิจการที่ดี ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนากลไกการก ากับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อันจะน าไปสู่เสถียรภาพทางการเงินให้กับธุรกิจและตลาดทุนของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นวัดผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มี
ต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจด
ทะเบียนและท าการส ารวจการก ากับดูแลกิจการในระหว่างปี 2556-2560 โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เป็นบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูผลการด าเนินงาน บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม MAI industry บริษัทที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้
เปิดเผยข้อมูลและบริษัทที่ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในระหว่างปี) โดยจ ากัดเฉพาะบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก 
ระดับดีและระดับท่ีต่ ากว่าระดับดี ติดต่อกันระหว่างปี 2556-2560 รวมทั้งสิ้น 290 บริษัท 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานการมีอยู่จริงที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานผลส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ฐานข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดย  SETSMART ข้อมูลจากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดีและระดับที่ต่ ากว่าระดับดี 
ติดต่อกันในระหว่างปี 2556-2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 

2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย  
2.1.1 คะแนนการก ากับดูแลกิจการ เป็นคะแนนซึ่งได้รับจากการส ารวจและประเมินระดับของการ

ก ากับดูแลกิจการ โดยบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ช่วงคะแนน 90-100) แทนค่าด้วย 
5 ระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 80-89) แทนค่าด้วย 4 ระดับดี (ช่วงคะแนน 70-79) แทนค่าด้วย 3 และระดับที่ต่ า
กว่าระดับด ี(ช่วงคะแนนต่ ากว่า 70 ลงไป) แทนค่าด้วย 2 แทนด้วยตัวแปร CGS  
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2.1.2 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ (Independence of Chairman) ใช้วัดความเป็น
อิสระของผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ โดยการพิจารณาว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการนั้นมี
รายชื่อเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ แทนด้วยตัวแปร INDCHAIR โดยก าหนดเป็น Dummy Variables ดังนี้  

 

บริษัทที่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ก าหนดค่าเป็น 1 

บริษัทที่ไม่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ก าหนดค่าเป็น 0 
 

2.1.3 สัดส่วนกรรมการอิสระ (Independent Directors) ใช้วัดสัดส่วนของจ านวนกรรมการอิสระเมื่อ
เทียบกับจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แทนด้วยตัวแปร INDDIREC วัดค่าตัวแปรโดย  
 

 INDDIREC (ร้อยละ) =  จ านวนกรรมการอิสระ  x 100/จ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด  
 

2.1.4 ขนาดคณะกรรมการบริษัท (Board Size) ใช้วัดจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่บริษัทจัดให้
มี แทนด้วยตัวแปร BSIZE  

2.1.5 ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง (Chief Executive Officer Non-duality) ใช้วัด
ค่าการที่ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง โดยพิจารณาว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) หรือไม่  แทนด้วยตัวแปร CEODUA 
ก าหนดเป็น Dummy Variables ดังนี้  

 

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร ก าหนดค่าเป็น 1 

บริษัทไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร ก าหนดค่าเป็น 0 
 

2.1 ตัวแปรตาม คือ มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) ตามแนวคิดของ Chung and Pruitt (1994) 
แทนด้วยตัวแปร TOBINQ แสดงโดยประยุกต์ใช้ตามการค านวณดังนี้: 

 

Tobin’s Q  =  (MVE + PS + DEBT) / BV 
 

โดยที:่   MVE =   มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามัญ   
PS       =   มูลค่าทางการตลาดของหุ้นบุรมิสิทธิ       
DEBT   =   มูลค่าทางการตลาดของหนี้สนิ 
BV =   มูลคา่ทางบัญชีของสินทรัพย์แทนราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient 

analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พิจารณาโดยก าหนดค่าความสัมพันธ์ไว้ถ้าหากมีค่า
มากกว่ า  0.80 แสดงว่ าจะเกิดปัญหาจากการที่ ตั วแปรอิสระมีความสัม พันธ์กันในระดับสู งมาก 
(multicollinearity) และการวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 
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regression analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ มีนัยส าคัญทาง
สถิติ และระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 คือ มีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสูง ซึ่งแสดงเป็นตัวแบบสมการ 
regression เพ่ือทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

 

TOBINQit = β0 + β1CGRit + β2INDCHAIRit + β3INDDIRECit + β4BSIZEit + β5CEODUAit + ε 
 
ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของบริษัทจ าแนกตามข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัท 

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

บริษัทท่ีมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ 55 19.00 
บริษัทท่ีมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดีมาก 108 37.10 
บริษัทท่ีมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดี 60 20.80 
บริษัทท่ีมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับที่ต่ ากว่าระดับดี 67 23.10 

รวม 290 100.00 

 
ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า  บริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการติดต่อกันระหว่างปี 2556-
2560 พบว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาก 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
37.10 รองลงมาจะเป็นบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับดี 67 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 23.10 บริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดี 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.80 และ
บริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.00 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ความเป็น
อิสระของประธานกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไม่มีการ
ควบรวมต าแหน่ง 
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คะแนนการก ากับดูแลกิจการ  
 

1.000 
 

0.198** 
0.000 

0.202** 
0.000 

0.281** 
0.000 

0.607** 
0.000 

 
1.738 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 
 

1.000 
 

0.287** 
0.000 

0.049 
0.278 

0.198** 
0.000 

 
1.589 

สัดส่วนกรรมการอิสระ 
 

  
1.000 

 
-0.159** 

0.000 
0.168** 
0.000 

- 

ขนาดคณะกรรมการบริษัท 
   

1.000 
 

0.151** 
0.000 

 
1.146 

ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวม
ต าแหน่ง  

    
1.000 

 
1.103 

ค่า Durbin-Watson:  1.513 

 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด  ประกอบด้วย คะแนนการ

ก ากับดูแลกิจการ, ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ, สัดส่วนกรรมการอิสระ, ขนาดคณะกรรมการบริษัท, 
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง ที่อยู่ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูง นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่าง -0.159 – 0.607 ซึ่งน้อยกว่า 0.80 ซึ่ง
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และเมื่อวิเคราะห์ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ก็พบว่ามีค่า VIF 
น้อยกว่า 10 คืออยู่ระหว่าง 1.103 – 1.738 นั่นคือ ไม่เกิด Multicollinearity นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรอิสระ
อยู่ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล  (autocorrelation) 
เนื่องจากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.513 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดนี้ ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล ดังนั้น จึงน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่ตัวแบบสมการการถดถอยดังที่
ปรากฎในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของ
กิจการ 

Coefficientsa 

 
ตัวแบบ 
(Model) 

สัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย 

(B) 

ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(Std. Error) 

สัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 

ค่าสถิต ิ
ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยส าคญั
ของสถิติทดสอบ 

(P-value) 

1 
 

ค่าคงท่ี .877 .041  21.407 0.000 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการ .093 .007 .388 12.461** 0.000 

ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง .060 .016 .109 3.661** 0.000 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ .006 .002 .065 2.581** 0.010 

สัดส่วนกรรมการอิสระ .002 .001 .061 2.447* 0.015 

Adjusted R Square: 0.190                              Dependent variable: มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) 

 
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลปรากฏดังนี้ 
1) คะแนนการก ากับดูแลกิจการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า คะแนนการก ากับ

ดูแลกิจการมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .093 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 
.388 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 12.461** โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงว่าคะแนนการ
ก ากับดูแลกิจการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

2) ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่งมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า 
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .060 ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .109 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.661** โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติ
ทดสอบ t (P-value ของ t) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 
0.01) แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่งมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  

3) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า ความเป็น
อิสระของประธานกรรมการมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .006 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .065 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.581** โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (P-
value ของ t) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 = 0.01) แสดง
ว่าความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4) สัดส่วนกรรมการอิสระมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .002 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .061 และ
ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.447* โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เท่ากับ 0.015 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.015 < 0.05) แสดงว่าสัดส่วนกรรมการอิสระมีผลต่อ
มูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า ขนาดคณะกรรมการ
บริษัทมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกว่า 0.01 และ 0.05 แสดงว่าขนาด
คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ดังตารางที่ 3 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมต าแหน่ง ความ
เป็นอิสระของประธานกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Khatab et al. (2011, pp. 42-
43) ซึ่งพบว่า บริษัทที่มีมาตรการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อการเติบโต  การท าก าไรและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยรวมที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีมาตรการด้านการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อยกว่าซึ่งวัดจากมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) และในท านองเดียวกันกับผลการศึกษา Ibrahim 
and Samad (2011, p. 110) พบว่า บริษัทที่มีสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วนที่สูงและไม่มีการควบรวม
ต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับฝ่ายบริหารสามารถผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของมูลค่ากิจการได้ ขณะที่
บริษัทที่ไม่มีกลไกการก ากับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นดังกล่าวไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าของกิจการได้ซึ่งวัดจาก
มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) รวมทั้งผลการศึกษาของ Wu et al. (2009, p. 2) พบว่า ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการซึ่งแสดงถึงการก ากับดูแลกิจการในด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท นั่นคือการที่บริษัทมีประธานกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะ
ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทดีตามไปด้วยซึ่งวัดค่าจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (ROA) และ
มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่าบริษัทที่ได้รับการประเมินและมีระดับคะแนนการก ากับดูแล
กิจการอยู่ในระดับที่สูง มีการตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการ
ควบคุมและก ากับดูแลตัวแทนหรือผู้บริหารได้อย่างรัดกุม ช่วยลดปัญหาตัวแทนและปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือความขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทน ตามหลักทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ส่งผลให้
ทรัพยากรของบริษัทได้ถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท เป็นเครื่องมือสร้าง
ความสนใจและสร้างความเชื่อมันให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
กิจการซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจและการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน และการที่บริษัทมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหารหรือทั้งสองต าแหน่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน จึง
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ไม่เกิดปัญหาเรื่องการใช้อ านาจตัดสินใจโดยไม่จ ากัด ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ ผลักดัน
และท าให้เกิดกระบวนการด าเนินงานที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพไปยังประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น มีกลไกในการทาน
สอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่บริษัทมีประธานกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ มีการจัดสรรให้มี
สัดส่วนกรรมอิสระในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการอิสระและ
กรรมการอิสระจะไม่มีหน้าที่ในการจัดการและการด าเนินงาน มีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งส่งผลให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ ท าหน้าที่ในการสนับสนุน
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านมติการตัดสินใจเมื่อเห็นว่ามตินั้นอาจไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจก าหนดทิศทางในการบริหารงานจะ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด (A firm maximizes profit) ของบริษัท อันน าไปสู่มูลค่าของกิจการที่ดีขึ้นและสูงกว่า
บริษัทที่มีระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับที่น้อยกว่า บริษัทที่ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร บริษัทที่ไม่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและจัดสรรให้มี
สัดส่วนกรรมการอิสระเม่ือเทียบกับจ านวนกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่น้อย  

นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Paul (2009, pp. 399-400) พบว่า ขนาดคณะกรรมการมีผลกระทบในเชิงลบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยวัดค่าจากความสามารถในการท าก าไรและมูลค่าของกิจการซึ่งวัดจากค่า  Tobin’s 
Q ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ามุมมองของนักลงทุนมองว่าหากบริษัทที่มีคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่อาจจะท าให้
เกิดปัญหาด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบหรือเกิดความล่าช้าต่อการลง
มติเพ่ือตัดสินใจด้านการบริหารงานของบริษัทซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์หรือภาวะด้านการแข่งขันที่สูงในการ
ด าเนินธุรกิจปัจจุบันอันเป็นเหตุท าให้มูลค่าราคาหุ้นลดลงซึ่งส่งผลต่อไปยังมูลค่าของกิจการที่ลดน้อยลงไปด้วย 

ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากลไกการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกด้านจนท าให้บริษัทได้รับ
การประเมินและมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับที่ดีหรืออยู่ในระดับที่สูง และจัดให้มีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอันแสดงถึงการก ากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นทางด้านการจัดให้มีประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานฝ่ายบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการกับ
ประธานฝ่ายบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ท าให้เกิดดุลยภาพทางด้านอ านาจในการ
บริหารงาน มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานจากปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์อันจะเป็นเงื่อนไขและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับใช้
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
บริษัท และควรลดจ านวนหรือขนาดคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจเพ่ือให้การ
ติดต่อสื่อสารและการลงมติเพ่ือตัดสินใจด้านการบริหารงานเกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ด้านการ
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แข่งขันที่สูงในปัจจุบันอันจะส่งผลในด้านบวกต่อราคาหุ้นซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการเพ่ิมขึ้นของมูลค่ากิจการ ดัง
ปรากฎในภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     หมายถึง มีผล  (+  = แปรผันตรง,  -  = แปรผกผัน) 

    หมายถึง ไม่มีผล 
 

ภาพที่ 1  ผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของกิจการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้ทั้งการส ารวจร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะท าให้ทราบถึงข้อมูลในภาพกว้าง
ครอบคลุมในทุกประเด็น ทราบแนวโน้ม เงื่อนไขและบริบททางธุรกิจ เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาประกอบกันและ
วิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การวางแผน การปรับใช้ในเชิงนโยบาย และการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นย า
มากยิ่งขึ้น 

2) ท าการปรับตัววัดผลในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ เช่น เพ่ิมตัววัดในมุมมองอ่ืน เช่น Stock 
return, Earning per share: EPS หรือ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic value added: EVA) หรือ
เพ่ิมตัววัดผลด าเนินงานในมิติอ่ืน รวมทั้งท าการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืน อย่างเช่น กลุ่ม MAI ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การศึกษาซ้ าโดยการขยายเวลาในการศึกษา เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนถึง
ผลของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การก ากับดูแลกิจการ 
(corporate governance) 

     คะแนนการก ากับดูแลกิจการ   + 
(Sig. 12.461**) 

     ความเป็นอิสระของประธาน    +
กรรมการ  (Sig. 2.581**) 

         สัดส่วนกรรมการอสิระ      + 
(Sig. 2.447*) 

      ขนาดคณะกรรมการบริษัท     -     

 ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวม + 
ต าแหน่ง  (Sig. 3.661**) 

มูลค่าของกิจการ 
(Tobin’s Q) 

 

609



 

เอกสารอ้างอิง 
ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา และ เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์. (2551). รายงานการจัดอันดับ MVA ของบริษัทจด 
 ทะเบียน ประจ าปี 2550. วารสารบริหารธุรกิจนิด้า, 4(4), 48-81. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. (2556). รายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  
 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013). สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม  
 2559, จาก http://www.thai-iod.com/. 
Chung, K. H., Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin’s Q. Financial  

Management, 23(3), 70-74. 
Clark, T. (2004). Theories of corporate governance : The Philosophical foundations  of 

corporate governance. New York: Routledge. 
Coleman, A. K. (2007). Corporate governance and firm performance in Africa: A dynamic 

panel data analysis. A paper prepared for the International Conference on Corporate 
Governance in Emerging Markets, Organized by the Global Corporate Governance 
Forum (GCGF) and Asian Institute of Corporate Governance (AICG).  

Gordon, J. (2002). The macroeconomic benefit of good corporate governance. 2002.  
 Retrieved on May 23th, 2016, from  

http://www.imf.org/external/country/IND/rr/2002/pdf/0 1160 2.pdf 
Ibrahim, H., Samad, F. A. (2011). Corporate governance mechanisms and  

performance of public-listed family-ownership in Malaysia. International Journal of 
Economics and Finance, 3(1), 105-115. 

Jensen, M. C., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency costs and 
ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(1), 305-360. 

Khatab, H. et al. (2011). Corporate governance and firm performance: A case study of  
 Karachi stock market. International Journal of Trade, Economics and Finance,  
 2(1), 39-43. 
Maher M., Anderson T. (2000). Corporate Governance: Effect on firm performance and  
 economic growth. Organization for Economic Co-operation and Development,  
 16(1), 1-40. 
Paul, M. G. (2009). The impact of board size on firm performance: Evidence from the UK.  

The European Journal of Finance, 15(4), 385-404. 
Wu, M. C. et al. (2009). The Effects of corporate governance on firm performance.  
 Retrieved on March 8th, 2016, from http://120.107.180.177/1832/9901/099-2-06p.pdf. 

610

http://www.thai-iod.com/
http://www.imf.org/external/country/IND/rr/2002/pdf/0%201160%202.pdf
http://120.107.180.177/1832/9901/099-2-06p.pdf


1 
 

การวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของส านักงานสีเขียว 
 The Cost and Benefits Analysis Of Green Office 

 
พนิดา  โพธ์ิศร ี
Panida Posri 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Program in Business Economics Faculty of Economics 

Kasetsart University 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิยา สาหรา่ยทอง 

Assistant Professor Wuthiya Saraithong 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Faculty of Economics Kasetsart University 
อีเมล์ : panida_pho@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการส านักงานสีเขียว 
กรณีศึกษา : สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลปริมาณ
การใช้ทรัพยากร และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาที่ใช้คือการวิเคราะห์ต้นทุน และ
ผลประโยชน์ของโครงการโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
 
 ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 62,771.55 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
เท่ากับ 1.25 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 8.19 แสดงว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการวิเคราะห์ กรณีที่ผลประโยชน์รวมของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 10 และกรณีท่ีต้นทุนรวมรวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่าโครงการส านักงานสีเขียวมีความคุ้มค่า
ในการลงทุนที่อัตราคิดลดร้อยละ 4 
 
ค าส าคัญ :  ส านักงานสีเขียว, ก๊าซเรือนกระจก, ต้นทุนและผลประโยชน์ 
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Abstract 
 
 The objective of this study was to analyze cost and benefit of the green office 
project, the study case of environmental office 6 nonthaburi. Primary data were collected 
through interviews and consumption of resources. Secondary data were collected from 
related documents. Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (B/C ratio) and internal rate 
of Return (IRR) were used to analyze cost, benefit and economic value of project. 
 
 From the analysis, the net present value was 62,771.55 baht. Benefit cost ratio was 
1.25 and Internal Rate of Return was 8.19 percent. From the result of sensitivity analysis, this 
project was worth for investment in case that total benefits increase 10 percent and total 
cost increases 10 percent. For green office project was worth for investment at 4 percent 
discount rate. 
 
Keywords :  Green Office, Green House Gas, The cost and benefit 
 
บทน า 

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นสาเหตุของการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการตัดไม้ท าลายป่าท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก
ต้นไม้และป่าไม้ท าหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงก่อนที่ก๊าซจะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงขึ้นไปสะสมอยู่
ในชั้นบรรยากาศได้มากข้ึน และควันจากท่อไอเสียรถยนต์ทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ประเทศไทย
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ตันต่อคน (ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, 2561) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551-2560 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นไปตามฤดูกาลกลายเป็นวิกฤติทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เมื่อสังคมต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถมองข้ามได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด หากคนในสังคมมีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นก็จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า 
เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานออกมาช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน า
กลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาจิตส านึกของผู้ใช้ให้มีความรับผิดชอบ
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ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานสีเขียวจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตส านึก 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนภายในองค์กร ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้ง
การเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งสู่กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้บุคลากร
ขององค์กรเกิดความตระหนักต่อการเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงส านักงานของตนเอง แล้วยังน าไปพัฒนาเผยแพร่
ส านักงานสีเขียวในประเทศ ส่งเสริมให้คนในชาติได้เห็นประโยชน์ของส านักงานสีเขียวมากขึ้น และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด พร้อมช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในสังคม และช่วยกันส่งเสริมให้เกิดส านักงานสีเขียวซึ่ง
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมการ
ด าเนินงานภายในส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียวที่บุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน เพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ
น าไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของส านักงานสีเขียว 
2. เพ่ือศึกษาการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานภายในส านักงาน  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ได้นั้นมาใช้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกตัวอย่าง หลักการเลือกโครงการโดยดูจากส านักงานสีเขียว (Green Office) ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
ของโครงการ และผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 

2. วิธีการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ 
 การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนเป็นตัวเงิน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ในการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 

รายการ ข้อมูล 
ต้นทุนการลงทุน (Investment Cost) 

- ค่าใช้จ่ายติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
 
- จ านวนอุปกรณ์ และราคา  

ต้นทุนการด าเนินงาน (Operation Cost) 
- ค่าใช้จ่ายในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มเติมพ้ืนที่สีเขียว 
- ค่าใช้จ่ายที่จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
- จ านวนอุปกรณ์ และราคา  
- จ านวนอุปกรณ์ และราคา 
- จ านวนอุปกรณ์ และราคา 

ประโยชน์ (Benefit) 
- ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลง 
- ปริมาณน้ าที่ลดลง 
- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลง 

 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
- ปริมาณการใช้น้ า 
- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี 
 

2.1 การค านวณต้นทุนของโครงการ พิจารณาต้นทุนของโครงการส านักงานสีเขียว ได้แก่ ค่าใช่จ่าย
ในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การค านวณประโยชน์ของโครงการ ผลประโยชน์ของโครงการประกอบด้วย ปริมาณไฟฟ้า 
ปริมาณน้ า ปริมาณเชื้อเพลิง ค านวณจากการด าเนินกิจกรรมจากการใช้ทรัพยากรภายในส านักงาน โดยน า
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรระหว่าง พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานเทียบกับปีด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือ
หาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง พร้อมทั้งน าไปค านวณเครดิตคาร์บอนที่โครงการจะได้รับ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หมวดการด าเนินงาน เช่น ค่าใช่จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการประเมินหาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการ อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบันทึกในการประเมินผล 
เช่น ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561 และคู่มือเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายโครงการที่เกิดขึ้น อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 
นนทบุรี และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 
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ข้อมูลในการวิเคราะห์โครงการ มีดังนี ้
4.1 ระยะเวลาโครงการก าหนดให้มีอายุโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี จากแผนการติดตามผลการ

ด าเนินงานของโครงการส านักงานสีเขียว 
4.2 อัตราส่วนลด (Discount Rate) ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้อัตราส่วนลดค านวณจากอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBond 
Market Association) 

4.3 กิจกรรมที่น ามาค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก คือ กิจกรรมการด าเนินงานภายใน
ส านักงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า กิจกรรมการใช้น้ า กิจกรรมการใช้เชื้อเพลิง 
และการจัดการของเสีย 

4.4 การวิจัยครั้งนี้จะใช้อัตราส่วนลด (Discount Rate) เท่ากับ 4% เป็นเกณฑ์ส าหรับการ
พิจารณาหาค่า NPV, B/C และ IRR 

4.5 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เป็นวิธีที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน 
ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ โดยการปรับผลสุทธิหาจากผลประโยชน์หักด้วยต้นทุนของแต่
ละปีด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม เพ่ือค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
 

จาก NPV =  

 
โดย Bt = ผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
  Ct = ต้นทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
  R = อัตราคิดลด 

ถ้า NPV > 0 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
4.6 การวิเคราะห์มูลอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) เป็น

อัตราส่วนของมูลค่าเงินปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนโครงการ 
 

จาก  B/C =  

 
ถ้า B/C > 1 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

4.7 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) เป็นการหา
อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ ถ้า IRR มีค่ามากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน แสดง
ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

615



6 
 

4.8 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เพ่ือทดสอบว่าหาก
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ปัจจัยทุนผลตอบแทนเปลี่ยนไป ผลการวิเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์ความอ่อนไหวก าหนดเป็น 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ีผลประโยชน์รวมของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
กรณีท่ี 2 กรณีท่ีต้นทุนรวมรวมของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Costs) 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Costs) ซึ่งต้นทุนรวมของโครงการทั้งหมด 250,324 บาท 
 
ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด าเนินกิจกรรมในส านักงานสีเขียว 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 
1. ต้นทุนการลงทุน (Investment 
Cost) 
ค่าใช้จ่ายติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  - ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED 

 
 
 

5 เครื่อง 
122 หลอด 

 
 
 

35,000 
207 

 
 
 

175,000 
25,254 

2. ต้นทุนการด าเนินงาน 
(Operation Cost) 
- ค่าใช้จ่ายป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพ่ิมเติม
พ้ืนที่สีเขียว 
- ค่าใช้จ่ายเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

2 ป้าย 
 

10 กระถาง 
 

1 เครื่อง 

 
 

900 
 

27 
 

48,000 

 
 

1,800 
 

270 
 

48,000 
รวมทั้งหมด   250,324 

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
 

2. การวิเคราะห์ประโยชน์ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของโครงการที่ได้จากการค านึงถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในส านักงาน ซึ่งผลประโยชน์รวมของโครงการ
ทั้งหมด 351,648.75 บาท 
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ตารางท่ี 3 ผลประโยชน์ของโครงการ 
หน่วย: บาท 

ปีท่ี 
ประโยชน์จาก
การใช้ไฟฟ้า 

ประโยชน์จาก
การใช้น้ า 

ประโยชน์จาก
การใช้เชื้อเพลิง 

ประโยชน์จากการ
ก าจัดของเสีย 

ประโยชน์จากการ
ขายคาร์บอนเครดิต 

0 - - - - - 

1 29,171.13 7,790.90 26,248.57 6,963.12 156.03 
2 29,171.13 7,790.90 26,248.57 6,963.12 156.03 

3 29,171.13 7,790.90 26,248.57 6,963.12 156.03 

4 29,171.13 7,790.90 26,248.57 6,963.12 156.03 
5 29,171.13 7,790.90 26,248.57 6,963.12 156.03 

รวม 145,855.65 38,954.50 131,242.85 34,815.60 780.15 

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
 

3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในการวิเคราะห์โครงการ
ส านักงานสีเขียวมีมูลค่าผลประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของโครงการ (ก าหนดระยะเวลาของโครงการ 5 ปี) 
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 4 
 
ตารางที ่4 ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 

ปีท่ี 
ต้นทุนของ
โครงการ 

ผลประโยชน์ของ
โครงการ 

อัตราคิดลด 
4% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์(PVB) 

0 250,324.00  1.0000 250,324.00 - 

1 - 70,329.75 0.9615 - 67,624.76 
2 - 70,329.75 0.9246 - 65,023.81 

3 - 70,329.75 0.8890 - 62,522.89 

4 - 70,329.75 0.8548 - 60,118.17 
5 - 70,329.75 0.8219 - 57,805.93 

รวม 250,324.00 313,095.55 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) บาท  62,771.55 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)  1.25 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) (% ต่อปี)  8.19 
ที่มา: จากการค านวณโดยผู้วิจัย 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อน ามาค านวณมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 4 จะได้มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนเท่ากับ 250,324 บาท มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 313,095.55 บาท น ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการ จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 62,771.55 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.25 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 8.19  จากผลการ
วิเคราะห์โครงการส านักงานสีเขียวมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

4. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

กรณีที ่
มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ 
(บาท) 

อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 

(เท่า) 

อัตราผลตอบแทน
ภายใน 

(ร้อยละ) 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ีผลประโยชน์รวมของ
โครงการเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

94,081.11 1.38 12.03 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ีต้นทุนรวมรวมของ
โครงการเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

37,739.15 1.14 4.57 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ทั้ง 2 กรณี คือ กรณีที่ผลประโยชน์รวมของ
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 94,081.11 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
เท่ากับ 1.38 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 12.03 และกรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 37,739.15 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 
1.14 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 4.57 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 2 กรณทีี่อัตราคิดลดร้อยละ 4 
 
อภิปรายผล 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการส านักงานสีเขียว 
กรณีศึกษา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพ่ือหาผลตอบแทนจากการด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินโครงการของรัฐและต้องใช้เงินลงทุน ประกอบกับ
งบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการหรือไม่จะต้องค านึงถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ 
 จากการศึกษาต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการส านักงานสีเขียว ซ่ึงต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วย 
ต้นทุนการลงทุน (Investment Cost) และต้นทุนการด าเนินงาน (Operation Cost) ส่วนผลประโยชน์ของ
โครงการประกอบด้วย ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า ประโยชน์จากการใช้น้ า ประโยชน์จากการใช้เชื้อเพลิง 
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ประโยชน์จากการก าจัดของเสีย และประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต ผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมถึงการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นมีค่า NPV มากกว่า 
0 B/C มากกว่า 1 และ IRR มากกว่าผลตอบแทนร้อยละ 4 พบว่าโครงการส านักงานสีเขียวมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน เนื่องจากการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมถึงการสร้างจิตส านึกเรื่องการลด
การใช้ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และการด าเนินกิจกรรมภายในส านักงานตามโครงการส านักงานสี
เขียว ท าให้ส านักงานมีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีที่ผลประโยชน์รวมของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 เนื่องจากบุคลกรในส านักงานให้ความร่วมมือลดการใช้ทรัพยากรภายในส านักงานอย่างเข้มงวด ท าให้
ผลประโยชน์ของโครงการเพ่ิมขึ้น กรณีนี้จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน และกรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในส านักงาน ท าให้ต้นทุน
ของโครงการเพ่ิมขึ้นแต่เทคโนโลยีประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่ายของส านักงานลงด้วย กรณีนี้จึงมีความ
คุ้มค่าในการลงทุน สรุปผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งสองกรณีนั้น พบว่า โครงการส านักงานสี
เขียวมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่อัตราคิดลดร้อยละ 4 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
รัฐบาลควรก าหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละองค์กร โดยออกเป็นนโยบายและ

มาตรการบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้หน่วยงานทั้งราชการและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
หากองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินปริมาณที่รัฐบาลก าหนดต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย หากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะด าเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หรือมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนโครงการเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยธุรกิจ 
ส านักงานสีเขียวเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการบรรเทาภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสามารถน ากิจกรรมที่ลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น มาเป็นแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร และสามารถน าข้อมูลการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้เป็นแผนใน
การเลือกตัดสินใจลงทุน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภายในส านักงานในอนาคตได้ 

3. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
ในการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการส านักงานสีเขียว เพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการนั้น เป็นเรื่องของการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก
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และมีความอ่อนไหวมาก หากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอาจท าให้ผลการวิเคราะห์
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ท าการศึกษาต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 
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บทคัดย่อ 

จำกสภำวกำรณ์ของกำรเติมโตของประชำกรไทยในหลำยช่วงปีที่ผ่ำนมำพบว่ำวิวัฒนำกำรในสังคมที่ถูก

พัฒนำทั้งทำงด้ำนสุขภำวะ กำรอยู่อำศัย กำรแพทย์ที่ทันสมัย จึงท ำให้อำยุไขของประชำกรไทยยืนยำวมำกขึ้น ท ำ

ให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องหันกลับมำให้ควำมตระหนักในเรื่องผู้สูงอำยุในหลำยมุมมอง คือ กำรสร้ำงภำพจ ำ หรือ

ภำพแทนของผู้สูงอำยุ ในอดีตกับปัจจุบันนั้นอำจมีควำมแตกต่ำงกำรปรับมุมมองในเรื่องของผู้สูงอำยุจึงเป็น

ประเด็นส ำคัญในปัจจุบันเพ่ือแยกแยะส่วนที่เป็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำสู่กำรต่อยอดในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  

ต่อไป ในขณะเดียวกันสังคมประเทศไทยเป็นสังคมที่เน้นกำรอำศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ซึ่งหำกเป็น

ครอบครัวในท้องถิ่นด้วยแล้ว จะพบว่ำในแทบทุกหลังคำเรือนมักมี ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ร่วมกับลูกหลำน หลำยชุมชน

ในท้องถิ่นมักพบเห็นผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรม จึงท ำให้เห็นว่ำสังคมไทยได้เริ่มเข้ ำสู่ปรำกฎกำรณ์ 

“สังคมผู้สูงอำยุ”  และสังคมต้องหันกลับมำให้ควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุ โดยกำรน ำเอำคุณค่ำของผู้สูงอำยุ เช่น 

ประสบกำรณ์ทำงอำชีพ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน สร้ำงสรรค์เป็นแนวทำงกำรน ำประโยชน์เหล่ำนี้ในกำรสร้ำงเป็น

เศรษฐกิจชุมชน พร้อมกับกำรพัฒนำเทคนิคกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพ่ือเชื่อมโยงคนสองวัยในฐำนะผู้ถ่ำยทอดภูมิ

ปัญญำ น ำไปสู่กำรมีรำกฐำนกำรพ่ึงพำทำงเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนำร่วมกันสืบไป 

ค าส าคัญ : ทัศนคติ  คุณค่ำของผู้สูงอำยุ เศรษฐกิจชุมชน 
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Abstract 

From the situation of the growth of the Thai population in the past several years, it has 

found that the evolution in the society that developed in terms of both health, living conditions, 

and modern medicine has made the aging of the Thai population more long. Therefore, Thailand 

needs to turn to the awareness of the elderly in many aspects of Image creation or pictures 

instead of the elderly. In the past and the present, there may be differences and adjusting the 

perspective of the elderly is an important issue to distinguish the value of the elderly into further 

development in various areas. At the same time, the Thai society is a society that focuses on 

living together in a family manner. Which, if being a local family, will find that in almost every 

household, there are elderly people living with their children and many local communities often 

see the elderly having a group to do activities. Therefore seeing that Thai society has begun to 

enter phenomena "Elderly society" and society must turn to focus on the elderly by adopting the 

value of the elderly. Such as a professional experience folk wisdom. To a guideline for a benefits 

in creating a community economy. Along with the development of techniques for transferring 

knowledge to two ages as wisdom transmitters and lead to the foundation of economic 

dependence of the developed countries next. 

Keywords: attitude, values of the elderly, community economy 

 

บทน า 

จำกแนวทำงกำรศึกษำงำนด้ำนผู้สูงอำยุพบว่ำ ในปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรเติบโตของสังคมผู้สูงอำยุใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปี (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558) เป็นผลให้

ภำครัฐเริ่มหันมำตระหนักถึงทรัพยำกรบุคคลของประเทศไทยในกลุ่มดังกล่ำวมำกขึ้นเพ่ือจัดสรร หรือ พัฒนำ

คุณภำพชีวิต ของผู้สูงอำยุ และท ำให้สังคมเห็นว่ำผู้สูงอำยุมีคุณค่ำต่อสังคมอย่ำงไร  ในงำนวิจัย คุณค่ำผู้สูงอำยุ: 

ภำพสะท้อนมุมมองจำกคนสองวัย(กำญจนำ ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) พบว่ำ มุมองต่อผู้สูงอำยุของสังคม

ตะวันออกยังให้ควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุ ตลอดจนให้กำรเคำรพนับถือและยกย่องผู้สูงอำยุในฐำนะของผู้ที่มีคุณวุฒิ

และวัยวุฒิ ซึ่งในภำพรวมไม่พบว่ำมีทัศนคติเชิงลบกับผู้สูงอำยุมำกนัก เพียงแต่จะมักให้ควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุวัย
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ตอนต้นมำกกว่ำผู้สูงอำยุวัยตอนปลำย ท ำให้เห็นได้ว่ำส ำหรับประเทศไทยแล้วทัศนคติต่อผู้สูงอำยุยังพออยู่ในระดับ

ที่ไม่เลวร้ำย เพรำะสังคมยังมองเห็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุเช่นประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุที่จะเป็นประโยชน์ต่อคน

รุ่นหลังต่อไป 

 ในขณะเดียวกันจำกงำนวิจัยคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุไทย(กุศล สุนทรธำดำ , 2553) ผู้สูงอำยุ

พบว่ำ ผู้สูงอำยุในปัจจุบันยังคงท ำงำนอยู่และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยให้เหตุผลว่ำท ำงำนเพ่ือหำเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว และมองว่ำ “ตนเองยังมีสุขภำพแข็งแรงอยู่” ซึ่งส ำหรับสังคมไทยแล้วพบว่ำผู้สูงอำยุมักอยู่ในสำยงำน

เกษตรกรรม ถึงร้อยละ 60.4% สะท้อนให้เห็นว่ำแนวโน้มกำรท ำงำนเพ่ือหำรำยได้ในกำรเลี้ยงตนเองหรือเลี้ยง

ครอบครัวเป็นจุดหนึ่งที่ท ำให้เกิดมุมมองสะท้อนจำกสังคมต่อผู้สูงอำยุในปัจจุบันว่ำยังสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 

ไม่เป็นภำระลูกหลำน ซึ่งในงำนวิจัยชิ้นดังกล่ำวท ำให้เห็นในประเด็นที่ว่ำ  คุณค่ำแฝงในตนเอง ที่เกิดขึ้นกับจำก

ประสบกำรณ์ของผู้อำยุอำจเป็นได้ทั้งลักษณะของภูมิปัญญำ หรือ เป็นลักษณะควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

ฉะนั้นกำรมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุเป็นกำรสร้ำงฐำนกำรขับเคลื่อนและรองรับสังคม

ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบกับประเทศไทยอีกไม่ถึง 10 ปีข้ำงหน้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ กำรเปลี่ยนควำมคิดเห็นของคนใน

สังคมให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุจะเป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นอำจเป็นเรื่องยำกต่อทัศนคติของคนในวัย

ท ำงำน แต่หำกมองในแง่ของควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ศักยภำพ และกำรมองข้ำมเรื่องอำยุ หรือ ร่ำงกำย เน้นที่

คุณค่ำของผู้สูงอำยุจะท ำให้เห็นชัดเจนว่ำสังคมสำมำรถดึงเอำศักยภำพที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภำพจำกผู้สูงอำยุนั้น

เป็นแกนกลำงในสร้ำงแนวคิด แนวทำงในกำรพัฒนำสังคมประเทศต่อไป 

 บทควำมนี้จะกล่ำวถึงคุณค่ำของผู้สูงอำยุที่เกิดขึ้นจำกตัวผู้สูงอำยุโดยเน้นไปที่กำรน ำเอำคุณค่ำนั้นมำต่อ

ยอดสร้ำงเสริมเป็นรำยได้ให้กับตัวผู้สูงอำยุตลอดจนครอบครัวของผู้สูงอำยุ ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยกำรเรียนรู้ทั้งจำก

ประสบกำรณ์ตรงของผู้สูงอำยุ และงำนวิจัยที่เกิดขึ้นในด้ำนผู้สูงอำยุ ซึ่ งในบทควำมครั้งนี้จะสำมำรถสร้ำงมุมมอง

ใหม่ให้กับประชำกร ทุกกลุ่มวัยให้เกิดทัศนคติทำงบวกกับผู้สูงอำยุ และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

คุณค่า..ที่สังคมมักลืม 

 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำมักพบว่ำภำพจ ำที่เกิดขึ้นกำรค ำว่ำผู้สูงอำยุนั้น คือผู้คนที่ไม่สำมำรถหำเลี้ยงชีพ

ได้ด้วยตนเอง หรือภำพของบุคคลที่มีสุขภำพไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่ำงเต็มที่ (สุชำดำ ทวี

สิทธิ์, 2553) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กำรรักษำสุขภำพของ

บุคคลวัยท ำงำน ส่งผลให้เมื่อเข้ำสู่เกณฑ์กำรเป็นผู้สูงอำยุ บุคคลเหล่ำนั้นยังมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอยู่มำก 

ทั้งควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย คุณค่ำผู้สูงอำยุ: ภำพสะท้อน

624



4 
 

มุมมองจำกคนสองวัย (กำญจนำ ตั้งชลทิพย์, 2553) ที่มองว่ำผู้สูงอำยุโดยเฉพำะผู้สูงอำยุในช่วงตอนต้น ยังสำมำรถ

ที่จะสร้ำงประโยชน์และหรือน ำเอำประสบกำรณ์ของตนเองนั้นมำสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป 

สอดคล้องกับแนวควำมคิดองค์ประกอบของค ำว่ำ “คุณค่ำ” ที่เน้นกำร กำรน ำเอำ ควำมเชื่อ พฤติกรรม และ

ควำมรู้สึกเข้ำด้วยกัน (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560) โดยแสดงออกผ่ำนตัวผู้สูงอำยุในลักษณะของควำมภำคภูมิใจที่

ตนเองสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำประโยชน์ให้กับครัวเรือน หรือลูก-หลำน ซึ่งควำมรู้สึกทั้ง 3 องค์ประกอบจะ

เกิดขึ้นได้นั้นจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมกันของคนในครอบครัว คนในสังคม คนในชุมชน ในกำรสร้ำง

แรงจูงใจ และสร้ำงควำมเชื่อและทัศนคติว่ำผู้สูงอำยุยังคุณประโยชน์ต่อรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับ

แนวคิด Productive Aging (Fries, J.E., 2012) ที่มองว่ำ ศักยภำพของผู้สูงอำยุสำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ทั้งในแง่ข้องควำมรู้และ ประสบกำรณ์ในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้อำจมีผลตอบแทนในแง่ของรำยได้ของผู้สูงอำยุหรือ เป็น

ควำมรู้ทำงจิตใจ ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถเป็นฐำนรำกของครอบครัว เป็นที่พ่ึง

ทำงจิตใจและสร้ำงพลังทำงบวก ซึ่งองค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรสร้ำงพลักทำงบวกกับผู้สูงอำยุได้นั้น ต้องอำศัยหลัก 

4 ประกำร (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560)  

1. กำรคิดดี กล่ำวคือ ต้องมองตัวเองและมีควำมเชื่อมั่นว่ำตนเอง มีศักยภำพ มีพลัง มีควำมรู้ โดยไม่เอำ

เรื่องของร่ำงกำยมำเป็นตัวบันทอน หรือสภำพอำยุมำสร้ำงเงื่อนไขให้กับตัวเองในกำรคิดบวก เพรำะฉะนั้นกำร

สร้ำงควำมศรัทธำในตัวเองจะช่วยให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจในคุณค่ำของตนเอง 

 2. กำรมีปัญญำที่ดี กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุต้องเปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำตนเอง 

ไม่ให้ตนเองหยุดนิ่งกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดขึ้นกับรอบตัว 

3. ต้องมีสุขภำพดี กล่ำวคือ แน่นอนว่ำกำรเป็นผู้สูงอำยุนั้นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญคือร่ำงกำย กำรรู้รักษำสุข

ภำวะ ในทุกด้ำนของร่ำงกำยจะช่วยให้ผู้สูงอำยุลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ท ำให้ผู้สูงอำยุ

ไม่เกิดควำมวิตกกังวลหำกตัวผู้สูงอำยุมีวินัยกับตัวเองในกำรรักษำสุขภำพให้สมบูรณ์ 

 4. กำรมีสังคมที่ดี กล่ำวคือ ในกรณ๊นี้สำมำรถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. กำรที่ผู้สูงอำยุจะต้องเอำ

ตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ท ำให้ชีวิตรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ เช่น กำรเข้ำร่วมชมรมเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงสังคม กำรอยู่

กับลูกหลำน เป็นต้น 2.ในขณะที่ผู้สูงอำยุต้องเอำตัวเองไปอยู่ในต ำแหน่งที่สร้ำงคุณค่ำกับตัวได้แล้วนั้น สังคมก็

จ ำเป็นต้องเปดิโอกำส และให้พื้นที่กับผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เขำเหล่ำนั้นได้น ำเอำศักยภำพที่มีอยู่นั้นมำสร้ำงพลังทำงบวก

และน ำมำสู่กำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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 ทั้งนี้ยังพบว่ำควำมสอดคล้องกันระหว่ำงทัศนคติทำงสังคมกับกลุ่มผู้สูงอำยุเป็นไปในทิศทำงบวก ในแง่ของ

กำรให้คุณค่ำกับผู้สูงอำยุในสังคมประเทศไทย โดยมีรำยงำนวิจัยเรื่อง ผู้สูงอำยุไทย..สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี

ที่สังคมมองว่ำผู้สูงอำยุยังมีบทบำททำงเศรษฐกิจ โดยทีอำจไม่มีผลหรืออุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ และยังมี

มุมมองว่ำผู้สูงอำยุยังมีบทบำทส ำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนในทำงอ้อม กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้ประสบกำรณ์และ

ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตของชุมชน ด้วยกำนช่วยดูแลทรัพยำกรบุคคลในชุมชนด้วยกัน อำทิ กำรร่วมกลุ่ม

ของผู้สูงอำยุในชุมชนเพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์  

ทัศนคติทางบวกเพื่อขับเคลื่อนผู้สูงวัยให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

 กำรตอกย้ ำว่ำผู้สูงอำยุสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้โดยที่ตนเองนั้นไม่เป็นภำระให้ลูกหลำนเป็นภำพ

สะท้อน หรือกำรให้ภำพแทนใหม่ที่ก ำลังบ่งบอกว่ำผู้สูงอยู่ไม่จ ำเป็นต้อง เป็นบุคคลไร้สมรรถนะ ซึ่งกำรที่สังคม

สำมำรถให้ภำพสะท้อนกับผู้สูงอำยุเช่นนี้จะส่งผลให้แนวทำงกำรเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอำยุในวันข้ำงหน้ำอำจไม่ดู

เป็นเรื่องที่น่ำกลัวต่อไป ถ้ำสังคมมีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มผู้สูงอำยุ ขณะเดียวกันงำนวิจัยเรื่อง คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ

ของผู้สูงอำยุไทย (กุศล สุนทรธำดำ, 2553) ยังมีข้อค้นพบที่น่ำสนว่ำ ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มในกำรท ำงำนมำกขึ้น สวน

ทำงกับเรื่องของอำยุ เนื่องจำกต้องกำรรำยได้ไปเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจัยที่ท ำให้ผู้สูงอำยุต้องท ำงำน

นั้นคือ เรื่องของกำรไม่ได้รับเงินบ ำนำญ หรือเงินสนับสนุนจำกบุตร ขณะเดียวกัน ในขณะที่ปัจจุบันอัตรำกำรเกิดมี

กำรคำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยจะมีอัตรำกำรเกิดลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกวัยท ำงำนแต่งงำนช้ำขึ้น 

ครองตัวเป็นโสดมำขึ้น อัตรำกำรหย่ำล้ำงสูงขึ้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจเป็นปัจจัยที่ท ำให้กลุ่มคนท ำงำนต้องพยำยำม

ท ำให้ตนเองมีสุขภำพที่แข็งแรงมำกขึ้น หรือดูแลตนเองมำกขึ้นเนื่องจำกควำมรู้สึกว่ำตนเองจะต้องขยันท ำงำนโดย

ไม่ได้สนใจว่ำตนเองนั้นจะมีอำยุเท่ำไหร่ เพ่ือให้ไม่เป็นภำระต่อครอบครัว ญำติพ่ีน้อง ควำมคิดเช่นนี้เริ่มเกิดมำ

ระยะหนึ่งในสังคมประเทศไทย โดยสำมำรถอ้ำงอิงจำกผลกำรวิจัยที่ค ำนวณหำสัดส่วนของผู้สูงอำยุที่ยังคงท ำงำน

อยู่ (นงนุช สุนทรชวกำนต์, 2552)  เปรียบเทียบกับผู้สูงอำยุทั้งหมดในช่วง ปี พ.ศ. 2546  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.9  

และเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2552 มีจ ำนวนผู้สูงอำยุที่ยังคงท ำงำนอยู่ถึงร้อย 37.2 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ

สหประชำชำติที่มองประเทศไทยในอีก10ปี และ 20ปี ข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอำยุ เพ่ิมขึ้น เป็น 11.7 ล้ำน

คน ในปี พ.ศ. 2558 และ จะสูงขึ้นถึง 15.8 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 4 ของจ ำนวนมวลรวม

ของประชำกรภำยในประเทศ (สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย , 2556) ซึ่งท ำให้สหประชำชำติคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรเพ่ิม

จ ำนวนของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ยังท ำงำนอยู่มำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นกำรมีทัศนคติต่อผู้สูงอำยุในเชิงบวก ให้คุณค่ำใน

ทำงบวกกับผู้สูงอำยุ มองว่ำประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุสำมำรถช่วยส่งเสริมกำรขับเศรษฐกิจในรูปแบบต่ำงๆ ได้ 

ขณะเดียวกันเป็นกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้ ไม่ต้องพ่ึงพำญำติ หรือบุตร หลำน  
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 สิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอำยุนั้นก็คือกำรถูกกล่อมเกลำ หรือกำรเติบโตมำกับ

ผู้สูงอำยุ สถำนบันครอบครัวของสังคมไทยถูกผูกแน่นไว้กับประเพณี และครอบครัวที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ร่วมกันจึง

อำจเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจ และมีมุมมองที่ดี กับผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ยังพบข้อมูลงำนวิจัยคุณค่ำผู้สูงอำยุ: ภำพ

สะท้อนมุมมองจำกคนสองวัย (กำญจนำ ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) กล่ำวถึงกำรส ำรวจทัศนคติจำกกลุ่มวัยเรียน 

และวัยท ำงำน พบมีแนวโน้มที่ดีต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งแตกต่ำงจำกจำกแนวคิดของตะวันตก ที่มองควำมสัมพันธ์ของ

ครอบครัวเป็นลักษณะของกำรอยู่แบบตัวใครตัวมัน ซึ่งแนวคิดแบบตะวันตกนั้นยังไม่ส่งอิทธิพลต่อวันเรียน และวัย

ท ำงำนของสังคมประเทศไทย ขณะเดียวกันคุณค่ำที่ส ำคัญที่สุดของผู้สูงอำยุ ที่จะท ำให้คนในสังคมไทยยอมรับและ

มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอำยุ คือ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง เปรียบเสมือน “ รำกฐำนควำมเข้มแข็ง

ของสังคมไทย” ที่อำจไม่สำมำรถหำได้จำกต ำรำ หรือทฤษฎีใด ฉะนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทของประชำกรใน

อีก 10 หรือ 20 ข้ำงหน้ำนั้นอำจไม่น่ำกลัวอย่ำงที่คำดคิดหำกทุกคนในสังคมเปิดพ้ืนที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงให้ตัวเอง 

และสังคมรอบข้ำง สนับสนุนและเข้ำใจในควำมแตกต่ำง เพ่ือหำจุดพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจะกลำยเป็นประโยชน์อย่ำง

มำกมำยกับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อกล่ำวมำเช่นนี้ท ำให้เริ่มเข้ำใจได้ว่ำ เมื่อสังคมเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุเห็นคุณค่ำในตนเอง มีทัศนคติที่ดีร่วมกัน กำรต่อยอดโดยกำรน ำเอำคุณค่ำของผู้สูงมำอำยุมำแปลง

เปลี่ยนเป็นกลไกหนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจคงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจไม่น้อยเลยที่เดียว 

 คุณค่าผู้สูงอายุกับ ความเป็นเศรษฐกิจชุมชน  

  กำรกล่ำวว่ำผู้สูงอำยุจะเป็นกลไกหนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน หำกพูด

ประโยคนี้ในแง่ หรือมุมมองกำรเปรียบเทียบผู้สูงอำยุด้วยกำยภำพ กับคนหนุ่มสำว หรือพูดเรื่องนี้ในเชิงเศรษฐกิจ

มหภำคก็คงนึกไม่ออกว่ำคุณค่ำของผู้สูงอำยุจะท ำให้เกิดกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงไร แต่ใน

ขณะเดียวกันเมื่อพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนจะพบว่ำสังคมไทยนั้นมีควำมเป็นสังคมแบบชุมชน และบริบทของสังคมไทย

ไม่ใช่สังคมอุตสำหกรรม กลับกันสังคมไทยยังอยู่ในรูปของสังคมที่มีบริบทของอำชีพแบบพ้ืนบ้ำน และกำรเกษตร

เป็นตัวขับเคลื่อนปำกท้องของแต่ละครัวเรือน กระจำยตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่ำงๆ ของแต่ละจังหวัด บริบทของสังคมไทย

เช่นนี้ มีพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยน ตำมควำมถนัดของแต่ละครัวเรือนโดยอำศัยส่งต่อองค์ควำมรู้ภำยใน

ครัวเรือนจำกรุ่นสู่รุ่น  เช่น กำรท ำอำหำร กำรท ำขนม กำรท ำเครื่องจักรสำน เกิดกำรกักตุน ไว้เพ่ือกินใช้ภำยใน

ครัวเรือน ขยำยต่อไปเป็นกำรแลกเปลี่ยน ซื้อขำยภำยในชุมชน ผลคือกำรหมุนเวียนสินค้ำและกำรกระจำยตัว

สินค้ำ และกำรเกิดรำยได้หมุนเวียนภำยในชุมชน จนมีค ำเรียกสิ่งนี้ว่ำ เศรษฐกิจชุมชน กำรเกิดขึ้นของเศรษฐกิจ

ชุมชนมีกลไกส ำคัญ คือภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่ถูกสะสมผ่ำนคนแต่ละรุ่นในแต่ละครัวเรือนถ่ำยทอด วิธีกำร และ

กระบวนกำร จนท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ หนึ่งในต้นแบบที่ชัดเจนในเรื่องของกำรน ำเอำคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำสู่กำร
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สร้ำงสรรค์ต่อยอดให้กลำยเป็นเศรษฐกิจชุมชน คือชุมชนต ำบลบ้ำนกรวดปัญญำวัฒน์ (ประยุทธ พำนิชนอก, 2552) 

ซึ่งมีกำรน ำเอำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้จำกกำรสืบทอดองค์ควำมรู้ต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น น ำมำพัฒนำให้เป็นสินค้ำเพ่ิม

รำยได้ให้กับชุมชน โดยใช้รูปแบบกำรพัฒนำในแบบกลุ่ม อำศัยควำมร่วมมือของคนในชุมชนเป็นกลไกกำรพัฒนำ 

ซึ่งภูมิปัญญำเหล่ำนั้นถูกส่งผ่ำนจำกประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุในชุมชนและถูกต่อยอดโดยชำวบ้ำนกลุ่มต่ำงๆ ใน

ชุมชน เช่น กำรทอผ้ำไหมพ้ืนเมืองของชำวบ้ำน โดยใช้วัตถุดิบ สี ด้วยเทคนิคพ้ืนเมือง หรือ กำรทอเสื่อกก เป็นกำร

ตอกย้ ำที่ชัดเจนว่ำภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุสำมำรถเป็นกลไกสร้ำงเสริมเป็นอำชีพภำยในชุมชน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่

ส ำคัญที่สุดที่ท ำให้เศรษฐกิจชุมชน กับ คุณค่ำของผู้สูงอำยุถูกมัดรวมกันเป็นกลไกเดียวกันนั้นคือ บริบทของควำม

เป็นเศรษฐกิจชุมชนชุน คือกำร “ใช้แรงงำนภำยในครัวเรือนในกำรผลิต ช่วยเหลือกัน” ท ำให้ผู้สูงอำยุในครัวเรือนมี

กิจกรรมภำยในพ้ืนที่อยู่อำศัยตลอดจนสำมำรถคอยแนะน ำวิธีกำรท ำ จำกภูมิปัญญำที่ถูกส่งมำต่อมำจำกอดีต ท ำ

ให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองนั้นยังมีคุณค่ำกับครัวเรือนหรือสังคม  ขณะเดียวกันคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มำจำก

กำรสืบทอดจำกผู้สูงอำยุยังสำมำรถสร้ำงเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงำมของชุมชนอีกด้วย อำทิ ชุมชน

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรวดปัญญำวัฒน์ นอกจำกจะทอผ้ำไหมไว้เพ่ือใช้ในครัวเรือนและจ ำหน่ำยและ เมื่อใดที่มีแ ขก

มำเยือนบ้ำน หรือโอกำสส ำคัญ ผ้ำไหมจะถูกเป็นเครื่องรำชบรรณำกำรเพ่ือตอนรับผู้ที่มำเยือน เป็นกำรผูกมิตรและ

ไมตรีระหว่ำงชำวบ้ำนและผู้มำเยือน  

 จำกที่ได้กล่ำวมำนั้นจะพบว่ำ คุณค่ำของผู้สูงอำยุในด้ำนประสบกำรณ์ และกำรเป็นผู้สืบสำนภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นนั้น เป็นกลไกปฐมภูมิที่ส ำคัญให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และน ำมำปรับใช้กับกำรสร้ำงเสริมรำยได้ในรูปแบบ

ของเศรษฐกิจชุมชน จำกกำรศึกษำพบว่ำ ก ำลังส ำคัญในกำรสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนที่ส ำคัญที่สุดนั้นคือหน่วย

ครัวเรือน เนื่องจำกครัวเรือนเป็นหน่วยกำรผลิตที่ไม่มีต้นทุนทำงกำรตลำด กำรร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน

ครัวเรือนเปรียบเหมือนกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งส่งในทำงอ้อมให้คนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 2554)  ได้กล่ำวว่ำ ครัวเรือนเป็นหน่วยกำรผลิต

ที่มีแรงงำนจำกสมำชิกในครัวเรือน ไม่ต้องจ้ำง โดยมีลักษณะกำรท ำกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกำรอยู่รอดในครัวเรือน

เสียก่อน หลังจำกเหลือแล้วจึงจะสะสมผลิต เพ่ือจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นเริ่มต้นจำกกำรค้ำขำยจ ำหน่ำยใน

ชุมชนด้วยกัน จนเกิดกำรขยำยตัวของตลำดและตัวสินค้ำ ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนจะเกิดขึ้นและเป็น

ผลสัมฤทธิ์ชุมชนต้องให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรใกล้ตัว คุณค่ำที่อยู่ในชุมชน ซึ่งคุณค่ำนั้นอำจมำจำกทั้งทำง

ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมไปถึงคุณค่ำที่เกิดขึ้นจำกคนเฒ่ำคนแก่ จำกประสบกำรณ์และภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่ถูกสืบ

ทอดต่อกันมำเป็นเวลำช้ำนำน น ำมำพัฒนำสู่กำรสร้ำงสินค้ำ เกิดระบบค้ำขำยโดยเริ่มจำกชุมชนด้วยกันสร้ำงสรรค์ 

และตกผลึกในกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
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คือ ชุมชนต้องกระท ำกิจกรรมต่ำงด้วยตนเองหรือพ่ึงพำกันเอง แล้วจึงค่อยขยำยไปสู่ขั้นต่อไป ท ำให้สำมำรถเห็น

ภำพตลำดแห่งกำรแลกเปลี่ยนซื้อ-ขำย ที่เน้นห่วงโซ่ใกล้ตัว แล้วพัฒนำไปสู่แนวทำงกำรส่งเสริมให้เป็นระบบ

เศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป จำกภำพของกำรน ำเอำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้สูงอำยุมำเป็นทุนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ชุมชน กำรเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั้นอำจไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงตลำดในลักษณะรูปธรรม กล่ำวคือ ตลำดชุมชนสำมำรถ

ใช้ครัวเรือนของตัวเองหรือที่พักอำศัยของตนเองเป็นร้ำนค้ำ นั้นหมำยควำมว่ำ ครัวเรือนใดถนัดกิจกรรมใดกระท ำ

กิจกรรมนั้นเพ่ือเลี้ยงชีพ โดยกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยใช้วิธีกำรให้ลูกค้ำเดินหำตลำด นั้นหมำยควำมว่ำ ชำวบ้ำนที่

ต้องกำรสินค้ำใด จะรู้ด้วยบริบทว่ำครัวเรือนนั้น ครัวเรือนนี้ ขำยสิ่งใด หรือ มีสิ่งใดที่ผู้ซื้อต้องกำร แล้วจึงเอำตัวเอง

ไปหำตลำดเพ่ือให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร   มุมมองนี้ตลำดที่จะรองรับเศรษฐกิจชุมชนจึงไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงขึ้น

เป็นจุดศูนย์กลำงของสินค้ำหรือบริกำร แต่ใช้ครัวเรือนของตนเองในกำรเป็นตลำดสินค้ำหรือบริกำรแทน ซึ่งส่งผลดี

ต่อครัวเรือนต่ำงๆ ที่สำมำรถท ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับกำรขำยสินค้ำและบริกำร เป็นอุสำหกรรม

ครัวเรือน ทั้งนี้ในครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยผู้สูงอำยุที่คอยให้ประสบกำรณ์หรือแนวทำงกำรน ำเอำภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นไปใช้นั้น จะรู้สึกว่ำตนเองนั้นมีคุณค่ำต่อครอบครัว กำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุยังรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำยัง

สำมำรถท ำงำนได้ สำมำรถเป็นกลไกหนึ่งในกำรหำรำยได้ให้กับครัวเรือน เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อกำรค ำนึงถึง

ระบบเศรษฐกิจหรือกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจว่ำ ผู้สูงอำยุนั้นไม่ได้เป็นภำระในกำรกำรพัฒนำประเทศหรือ

ระบบเศรษฐกิจแต่อย่ำงใด ในขณะเดี่ยวกันผู้สูงอำยุยังสำมำรถยังคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ดี ซึ่งกำรที่

ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นนับว่ำเป็นสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกสิ่งเหล่ำนั้นจะสร้ำงคุณค่ำทั้งทำงด้ำน

สังคมและเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำบทบำทของผู้สูงอำยุต่อควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย(ศิวลำภ สุขไพบูลย์วัฒน์, 2560) มองว่ำเมื่อสังคมมีทัศนคติที่ดีและมอบโอกำสให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในระดับ

ชุมชนและท้องถิ่นท ำให้ผู้สูงอำยุได้น ำคุณค่ำหรือประสบกำรณ์ของตนเอง ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองมำปรับ

ใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ภำพรวมของกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ และในฐำนะของทุนมนุษย์ที่สร้ำงคุณประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม  

สรุป 

จำกกกำรศึกษำในเรื่องของผู้สูงอำยุ และสภำวกำรณ์กำรเกิดสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ำแนวโน้ม

จ ำนวนประชำกรของผู้สูงอำยุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมต่อเนื่องอันเป็นผลจำกวิวัฒนำกำรต่ำงๆ ทั้งในด้ำน

กำรแพทย์ และกำรปฏิบัติตัวของกลุ่มคนวัยแรงงำนที่ใส่ใจในสุขภำพ และกำรปฏิบัติตน  ท ำให้ค่ำเฉลี่ยในกำรมี

อำยุไขยำวนำนขึ้น ขณะเดียวกันกำรให้ภำพแทนของค ำว่ำผู้สูงอำยุ ซึ่งเดิมทีนั้นเมื่อพูดถึงผู้สูงอำยุ คนส่วนใหญ่มัก

ให้ภำพแทนว่ำ คือบุคคลที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมักมองภำพจำกสภำวะทำงร่ำงกำย กำรเคลื่อนไหว 
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และควำมคล่องแคลว กำรศึกษำในครั้งนี้ต้องกำรให้เห็นภำพแทนของผู้สูงอำยุในมุมมองใหม่ ที่เกิดขึ้นทั้งจำก

ทัศนคติของคนในสังคม และตัวผู้สูงอำยุในมุมมองที่ว่ำ ผู้สูงอำยุนั้นเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ทั้งในมิติ

ของเศรษฐกิจ และมิติทำงสังคม ซึ่งจะเห็นได้จำกหลำยงำนวิจัยที่มีข้อค้นพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีคุณค่ำต่อคนรุ่นหลัง ทั้ง

ในแง่ของประสบกำรณ์ และ ในเรื่องของภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นหลังเพ่ือน ำไปพัฒนำสู่

กำรสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันกำรเปลี่ยนผ่ำนของวัฒนธรรมกับสังคมประเทศไทยยังไม่ถูกควำมเป็น

ตะวันตกดูดกลืนวัฒนธรรมของควำมเป็นครอบครัวลงไปได้ จำกงำนวิจัยพบว่ำลูกหลำนยังให้ควำมเคำรพและเชื่อ

ฟังผู้สูงอำยุ หรือมีทัศนคติต่อตัวผู้สูงอำยุในทิศบวกมำกกว่ำทิศทำงลบ จึงท ำให้กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศ

ไทยในภำยภำคหน้ำอำจไม่ใช่เรื่องต้องตกใจ หำกทุกภำคส่วนในสังคมใช้ควำมคิดทัศนคติเชิงบวกในกำรน ำเอำ

จุดเด่น และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุมำปรับใช้ในกำรขับเคลื่อนสังคมในลักษณะ องคำพยพ โดยเริ่มจำกจุด

ปฐมภูมินั้นคือ ครัวเรือน กล่ำวคือครอบครัวสำมำรถสร้ำงคุณค่ำผู้สูงอำยุในบ้ำนตนเองให้มีคุณค่ำได้ด้วย ดึงเอำ

ศักยภำพของผู้สูงอำยุ ประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุ เช่น ภูมิปัญญำต่ำง อำทิ กำรท ำอำหำร กำรท ำสมุนไพร กำรท ำ

เสือก กำรท ำผ้ำพ้ืนบ้ำน ซึ่งนับวันสิ่งเหล่ำนี้ก ำลังหำยไปจำกชุมชนท้องถิ่นไทย กำรน ำคุณค่ำของผู้สูงอำยุ 

โดยเฉพำะผู้สูงอำยุในแต่ละท้องถิ่นมักมีองค์ควำมรู้แฝงในตนเองเสมอ หำกน ำมำปรับใช้ในแง่ของกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ซึ่งจำกภำพรวมของกำรศึกษำเรำจะพบว่ำผู้สูงอำยุมักใช้ประสบกำรณ์ที่เป็นคุณค่ำ กับคนรุ่นหลังในกำร

เสนอแนะ อบรม สั่งสอน เพ่ิมเติมควำมรู้ให้คนรุ่นหลังได้น ำไปต่อยอด ทำงควำมคิด หรือ น ำไปปรับใช้ในกำร

กระท ำกิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้คุณค่ำของผู้สูงอำยุถูกพัฒนำไปเป็นฐำนรำกที่ส ำคัญของ

กลไกกำรพัฒนำประเทศไทย ในห้วงเวลำที่อัตรำกำรเกิดน้อยลง แต่กลับได้ศักยภำพของผู้สูงอำยุเข้ำมำทดแทน

อย่ำงเข้มแข็ง ผ่ำนมุมมองทำงบวก และกำรเปิดใจรับข้อมูลและควำมคิดของคนสองวัยเข้ำด้วยกัน ถึงจะท ำให้

ผู้สูงอำยุมำเป็นกลไกกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และโดยเฉพำะเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นธรรมชำติของกำร

แลกเปลี่ยนภำยในเป็นหลัก และขยำยตัวออก โดยให้ตลำดชุมชนคือครัวเรือน ที่ประกอบไปด้วยสมำชิกใน

ครัวเรือนที่ผสมผสำนควำมหลำกหลำยของช่วงวัย  และให้ผู้ซื้อ หรือ ควำมต้องกำรซื้อ เป็นตัวเดินเข้ำหำตลำดเอง 

ซึ่งกำรเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั้น อำจไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงตลำดกลำงเพ่ือกำรแลกเปลี่ ยนซื้อ-ขำย เพียงแค่ปรับ

ครัวเรือนของตัวเองให้เป็นหน่วยทำงเศรษฐกิจ จนเกิดธรรมชำติของควำมเป็น economic community ผ่ำน

มุมมองที่ลักษณะพิเศษ คือ ผลผลิตที่ทรงคุณค่ำจำกฐำนรำกของคุณค่ำผู้สูงอำยุ ผนวกกับทัศนคติเชิงบวกของคน

ในสังคมมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อกำรสรรค์สร้ำงควำมมั่นคงกับกำรก้ำวเดินไปในสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุ

ของประเทศไทยอย่ำงมีคุณภำพ 
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ข้อเสนอแนะ 

ขณะเดียวกันผู้สูงอำยุอำจจะขำดในเรื่องเทคนิคกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับคนรุ่นหลัง จึงควรมี

กระบวนกำรสร้ำงเสริมกลไกให้เกิดควำมร่วมระหว่ำงภำคสังคม หน่วยงำนภำครัฐ หรือชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรกลั่นองค์ควำมรู้จำกผู้สูงอำยุไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ผู้สูงอำยุมีบทบำท

ส ำคัญในฐำนะผู้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ ได้แสดงศักยภำพของตนเอง คุณค่ำตนเอง ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรแลกเลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระดมควำมควำมคิดในกำรหำจุดเด่น และแนวทำงในกำรน ำคุณค่ำของผู้สูงอำยุเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้

มำกที่สุดต่อยอดสู่กำรน ำไปปฏิบัติได้จริง โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนร่วมกัน แน่นอนว่ำหำกสำมำรถ

วำงรำกฐำนในกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำผู้สูงอำยุในลักษณะดังกล่ำวได้ จะยิ่งท ำให้สังคมมีทัศนคติ ในทำงบวกกับ

ผู้สูงอำยุมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำในสังคมไทยเรำยังไม่ได้พบว่ำมีกำรมองผู้สูงอำยุในทำงลบมำกนัก แต่กำรที่สังคมเห็น

ประโยชน์จำกกลไกของผู้สูงอำยุยิ่งท ำให้ประเทศสำมำรพัฒนำได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่ำ ประเทศไทยเมื่อเข้ำสู่

กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุแบบเต็มรูปแบบแล้ว จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงไร หำกทุกภำคส่วนของสังคมสำมำรถดึก

เอำจุดเด่นของคุณค่ำผู้อำยุมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง 

(Re-branding) และการเข้าสู่ตลาด AEC ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้และจดจ า 3) เพื่อวัดความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาที่ได้ผลิตขึ้น โดย

กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง ประกอบด้วย 1) การออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และน ามาต่อ

ยอดใช้ในสื่ออ่ืนๆ  2) การผลิตสื่อ ณ จุดขายต่างๆ ได้แก่ คีออส ป้ายราว ถุงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และภาพยนตร์

โฆษณา  

ภายหลังจากการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 
คน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์และผลิตขึ้น 
สามารถสร้างการรับรู้และจดจ าในระดับ มากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วมีความทันสมัยขึ้นในสายตาของผู้บริโภค และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาด AEC ได้จริง   
   
ค าส าคัญ : การรีแบรนด์ดิ้ง, ผลติภัณฑ์กาแฟ, ตลาด AEC 
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Abstract 
 This research aims to study 1) To create and produce advertising to support re-branding 
and entering the AEC market of Bua Bang Kaeo coffee products, Bang Kaeo Subdistrict, Bang Phli 
District, Samut Prakan Province 2) To create a brand image recognition and recognition 3) To 
measure satisfaction with the advertising media that has been produced. By the re-branding 
process consisting of 1) brand design of new products to be modern and bring it to use in other 
media 2) Production of media at various points of sale, including kiosks, signs, bags, beverage 
products and television commercial. 
  After creation and production of media the researcher collected data using 
questionnaires from 100 samples. And interviewing entrepreneurs and experts. Which results from 
the study found that creative and produced advertising media Can create awareness and 
remember at the highest level with the highest level of satisfaction resulting in the image of 
Bangkaew coffee products being modernized in the eyes of consumers and can increase the 
competitiveness in the AEC market. 
Keyword: Re-branding, Coffee, AEC market 

 

บทน า 
 

สื่อโฆษณาถือเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยท าหน้าที่น าพา
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการไปยังผู้บริโภค ให้ได้รับรู้และเกิดความต้องการในตัวสินค้าบริการเหล่านั้น ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กล้วนแล้วแต่มีความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคทั้งสิ้น สื่อโฆษณาจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ข้อความเชิญชวนหลากหลายรูปแบบที่มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจหรือจูงใจผู้บริโภคนั้น จึงต้องมี
การวางแผน การใช้กลยุทธ์ในการออกแบบหลายขั้นตอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารกับผู้บริโภค 
(https://sites. google.com/site /sukhsuksam4/home/bth-thi-6-sux-khosna-kab-sukhphaph, 
สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2560) ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ช่องทางที่มีความเหมาะสมในการเผยแพร่เนื้อหาโฆษณา
เหล่านั้น  

ปัจจุบันในยุคหลอมรวม ผู้ประกอบธุรกิจมีการเลือกใช้สื่อโฆษณาหลากหลายช่องทาง ทั้งทางสื่อแบบ
ดั้งเดิม และทางสื่อใหม่ประกอบกัน หรือเรียกได้ว่ามีการใช้สื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม อย่างเช่น 
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ไปจนถึงสื่อใหม่ อย่างโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ขณะเดียวกัน สื่อ ณ จุดขาย (Point of 
Parches) ยังคงเป็นสื่อที่มีอิทธิพล เพราะเปรียบเสมือนประตูบานสุดท้ายที่ท าหน้าที่ในการน าเสนอสินค้า 
กระตุ้นการขายให้แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย มีความเหมาะสม 
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และสามารถสื่อถึงแบรนด์หรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี สินค้าเกือบทุกชนิดจึงให้ความส าคัญกับ สื่อ ณ จุดขาย 
(Point of Parches)  พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการและแบรนด์ (Re-branding) ไปพร้อมกัน 

การพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการและแบรนด์หรือ การรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) เปรียบเสมือนกับ
การปรับโฉมหน้าของสินค้าบริการใหม่ ซึ่งอาจเป็นการปรับเปลี่ยนบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของเจ้าของแบรนด์ ว่าต้องการให้การรีแบรนด์ดิ้งครั้งนั้น เป็นการช่วยสร้าง หรือตอกย้ า
เอกลักษณ์ของแบรนด์ หรือต้องการเปลี่ยนต าแหน่ง (Position) ของแบรนด์ไปจากเดิม ทั้งนี้ท าให้สินค้าเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค สร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ และเกิดการจดจ า โดยปกติแบรนด์
หรือธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีแผน             การรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) สินค้าบริการอยู่เสมอ แต่ในธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือธุรกิจในชุมชนนั้น ค่อยข้างมีอุปสรรค์และข้อจ ากัดในการรีแบรนด์ดิ้ง ด้วยขาดองค์ความรู้ และ
งบประมาณ จากโครงการบริการวิชาการภายใต้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ ซึ่งมีการลงพ้ืนที่ที่  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบว่า มีสินค้า ชุมชน
หลากหลายชนิดที่เมื่อพิจารณาแล้วหากมีการรีแบรนด์ดิ้งแล้วนั้น จะท าให้สินค้าสามารถยกระดับการแข่งขัน 
และเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ ประกอบกับทางแบรนด์มีความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
ส าเร็จรูปพ้อมดื่ม ตรา บัวบางแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของอ าเภอบางพลี  

ในการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) ผลิตภัณฑ์กาแฟส าเร็จรูปพ้อมดื่ม ตรา บัวบางแก้ว นั้น เริ่มต้น
พบว่ามีปัญหาในส่วนของ ตราสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงสื่อที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเพียงสื่อ ณ จุด
ขาย ที่ขาดความทันสมัย  และข้อความโฆษณาที่สื่อถึงความเป็น กาแฟโบราณ ทั้งนี้ เจ้าของแบรนด์มีความ
ต้องการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ และขยาย
ตลาดสู่ตลาดอาเซียน (AEC) การรีแบรนด์ดิ้งจึงอาจเริ่มต้นจากการ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ใหม่ 
รวมถึงการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่  

 
 
 
 
 
                  
 

ภาพที่ 1.1 สื่อ ณ จุดขาย แบบเดิมของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว 
 

จึงเกิดเป็นโครงการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา เพ่ือสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-
branding) และการเข้าสู่ตลาดอาเซียน (AEC) ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต าบลบางแก้ว โดยเริ่มต้นจาก
การ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  ออกแบบ สื่อ ณ จุดขาย (ป้ายชื่อร้าน ป้านเมนู และป้ายหน้าร้าน) และ
ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 1 นาที  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) และการเข้าสู่ตลาด AEC 
ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต าบลบางแก้ว 

2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้และจดจ าผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต าบลบางแก้ว  
3) เพื่อวัดความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต าบลบางแก้ว 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สื่อโฆษณา 

การสร้างสรรค์ เป็น “ความคิด” ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก “จินตนาการ” อาศัยประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร การศึกษา การเชื่อมโยง สิ่งต่างๆ ซึ่งการคิดนอกกรอบก่อให้เกิดการค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ในการโฆษณา จึงหมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างจุดขายของ “สินค้าและ/หรือบริการ” เข้ากับสิ่งที่
ผู้บริโภคคาดไม่ถึงแต่มีความเกี่ยวข้องกับ เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในตัวโฆษณา (ขวัญชีวา ไตรพิริยะ, 2558) 

โดยกระบวนคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ขั้นสะสมวัตถุดิบ โดยในที่นี้หมายถึง การที่นักโฆษณาต้องรู้จักการเก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างรอบด้าน 

โดยวัตถุดิบนี้ แบ่งได้เป็น วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาอันได้แก่ แนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการ
โฆษณา และวัตถุดิบทั่วไปอันได้แก่ เรื่องราว ประสบการณ์ อ่ืน ๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นเรื่องกว้าง ๆ ทั่วไป 

2. ขั้นบดย่อย เป็นขั้นตอนที่น าวัตถุดิบ หรือข้อมูลที่ ได้จากขั้นแรกมาเรียบเรียง สร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ใหม่  

3. ขั้นฟักตัว เป็นขั้นที่ให้นักโฆษณาได้พักสมองปล่อยวาง เพ่ือกระตุ้นจินตนาการและอารมณ์ 
4. ขั้นก าเนิดความคิด เชื่อว่า เมื่อสมองได้พักผ่อน ความคิดที่ดีจะเกิดและพรั่งพรู นักโฆษณามักจะ

ก าเนิดความคิดที่ดีในข้ันตอนนี้ 
5. ขั้นปรับแต่งความคิด เมื่อได้ความคิดที่ดีแล้ว ต้องผ่านการปรับแต่งเพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้

งานจริง  
โดยหลังจากทั้ง 5 ขั้นตอนนี้แล้วนั้น นักโฆษณาจะได้ค าตอบส าหรับงานโฆษณา 2 ประเด็นคือ จะพูด

อะไร (What to say?) คือ ใจความส าคัญที่สุดในงาน (big idea) และ จะพูดอย่างไร (How to say?) คือ จะ
เรียงร้อย หรือเรียบเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ (copy) ส าหรับงานโฆษณาเพ่ือน าเสนอใจความส าคัญนั้นออกมา
อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค 

 
      2.2 ความรู้เกี่ยวการผลิตสื่อโฆษณา 
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ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ในขั้นตอนนี้นักโฆษณาต้องท าการศึกษาหาแนวทางใน

การเล่าเรื่องในงานโฆษณา ก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบหรือเขียน
บท ก าหนดวัสดุ นักแสดง และจัดท างบประมาณในการผลิต 

2. ขั้นตอนการผลิต (Production) คือการด าเนินการประกอบหรือถ่ายท าโฆษณาให้เป็นไปตามที่วาง
ไว้ในขั้นตอนแรก 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) คือขั้นนี้คือการน าชิ้นงานมาตัดต่อ ใส่เทคนิคพิเศษ และ
เก็บรายละเอียดของงาน รวมถึงการประเมินผลงาน 

 
 2.3 ความรู้เกี่ยวกับโฆษณา 

เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการสื่อสาร เพ่ือโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคโฆษณาที่ดีจะสามารถกระตุ้นยอดขาย สร้างการจดจ า จูงใจ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวสินค้าบริก าร 
และรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร 

 2.3.1 สื่อ ณ จุดขาย (Point of Purchase) คือ การโฆษณาหรือการตั้งแสดงสินค้าที่ติดหรือ
ตั้งไว้บนหรือรอบ ๆ ร้านค้า เพื่อเตือนความจ าของลูกค้า ให้ระลึกถึงตรายี่ห้อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะซื้อสินค้า 
หรือเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้าระหว่างที่ซื้อของอยู่ ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น แผ่นโฆษณาสินค้า
ติดตามตู้แสดงสินค้าหรือแขวนในอาคาร ตู้หรือชั้นส าหรับจัดวางสินค้า หรืออาจจะเป็นป้ายหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
เคลื่อนไหวได้ ส่วนใหญ่จะท าด้วยกระดาษไม้ พลาสติก หรือ โลหะ  
 
  2.3.2 วีดีโอคลิป (Video Clip) คือ การน าเสนอเรื่องราวในลักษณะภาพเคลื่อนไหว เกิด
ความสวยงาม สมจริง ช่วยขยายประสาทสัมผัสในการรับรู้สิค้า/บริการ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการตัดต่อ ทั้ง
ในการล าดับภาพ การเล่าเรื่องราว การใช้เสียง เสียงประกอบ ฯลฯ  
 
 2.4 ความรู้เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding)  

การรีแบรนด์ดิ้ง  (Re-branding) คือ การปรับแบรนด์ให้ดูแตกต่างจากเดิม สินค้าบางชนิด อาจจะ
ต้องปรับภาพลักษณ์เดิม ให้ดูทันสมัยเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้ต่าง
จากเดิมอาจจะเหมือนกับการเปลี่ยนบุคลิกจากเฉยชาให้ดูรวดเร็วมากขึ้น หรือว่องไวขึ้นจากเด็กหญิงให้ดูเป็น
วัยรุ่นมากขึ้น โดยสรุปคือ การพัฒนาภาพลักษณ์อาจท าในทางตรงกันข้าม เช่น จากสินค้าที่ไม่มีคุณค่าทาง
อาหาร ทางองค์กรต้องการสื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเห็นว่าสินค้า มีการเติมวิตามินหรือสารอาหารที่บ ารุงร่างกายไว้
และออกมาให้ภาพดูทันสมัยขึ้นในคราวเดียวกันก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ของแบรนด์ (ผกาพันธุ์ 
เสถียรกาด, 2554)    
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2.5 ความรู้เกี่ยวกับตลาดการค้าเสรี (AEC) 

ในปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยมีการเปิดประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพ่ือการสร้างให้อาเซียนเป็น 
ศูนย์กลางในภูมิภาค และคานอ านาจของประเทศอ่ืนๆ ที่เริ่มแสดงบทบาทโดดเด่น ในเศรษฐกิจโลก บนเสา
หลัก 3 ด้านได้แก่เสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC-ASEAN Economic Community) เสา
ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและ ความมั่นคง (ASC-ASEAN Security Community) และเสาประชาคม
สังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC-ASEAN Social-Cultural Community) โดยเฉพาะ เสาหลักด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community) ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เท่าเทียมกัน เพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงาน ฝีมือโดยเสรีซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและ บริการส าคัญ 11 
สาขา เป็นสาขาน าร่อง โดยมีประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการ จัดท าRoadmapในแต่ละสาขาซึ่งประเทศไทย
ได้สาขาการท่องเที่ยวและการบิน (ทิชากร เกสรบัว, 2556) ฉะนั้น ในปีพ.ศ. 2558 จึงเป็นโอกาสและ ความท้า
ทายของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อม และ รวมไปถึงผู้ประกอบการชุมชนระดับ
รากหญ้าเช่น สินค้าโอทอป (Otop) ซึ่งสามารถสร้างจุดขายด้วยการน าเอาทุนชุมชนมาแปลงเป็นสินค้าเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว และสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนต่างๆเพ่ือรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มากข้ึน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ซึ่งมีการด าเนินงานตามหลักการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา 
ณ จุดขาย โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) เริ่มต้นจาก ลงพ้ืนที่สอบถามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ก าหนดเนื้อหาสื่อ และการออกแบบสื่อ โดยใช้โจทย์งานสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative 
Brief) ในการเก็บข้อมูล 

2) ขั้นตอนการผลิต (Production) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ท าการวัดผลความพอใจต่อสื่อจาก คุณภัคกร สอดศรี

ผู้ประกอบการกาแฟบัวบางแก้ว และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณอนุชา มณีโชติ ช่างภาพ ฝ่ายข่าวช่อง7 คุณ
กมลวรรณ จิรนนท์วงศ์ Graphic Designers Tomact Magazine และคุณหทัยรัตน์ รัตนสาคร Graphic 
Designers Tomact Magazine ด้ วยการสัมภาษณ์  และกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย จ านวน 100 คน ด้วย
แบบสอบถาม  
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ผลการวิจัย 
 
 จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมงานพบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว มีความต้องการและ              
ความพร้อมในการ รีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) ให้แบรนด์มีความทันสมัย เพ่ือภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น 
สามารถขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาด AEC โดยภายหลังจากการรีแบรนด์ดิ้งท าให้ได้ ตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และน ามาต่อยอดใช้ในสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ การผลิตสื่อ ณ จุดขายต่างๆ ได้แก่ 
คีออส ป้ายธงราว  ถุงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และภาพยนตร์โฆษณา โดยเป็นแบบ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ  
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสื่อแบบเดิมและสื่อแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว 

สื่อแบบเดิม สื่อแบบใหม ่

 
 
 

 
โลโก้เดิม 

 
 
 
 

โลโก้ใหม่ 

 
เค้าน์เตอร์เดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เค้าน์เตอร์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เค้าน์เตอร์ใหม่ 

 

 
ซองผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
 

ซองผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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ธงราวแบบที่ 1 และแบบที่ 2 (ไม่เคยมีมาก่อน) 

 
คลิปวิดีโอโฆษณา (ไม่เคยมีมากอ่น) 

 

หลังจากผลิตสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้ท าการประเมินผลสื่อในขั้นตอน หลังการผลิต 2 ส่วนดังนี ้
1. ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สื่อโฆษณาที่ผลิตขึ้นดูสะดุดตา มี

เอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิม มีความทันสมัยมากข้ึน และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาได้ตรงใจผู้ประกอบการทั้งนี้ เป็นเพราะความละเอียดในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โจทย์งาน
สร้างสรรค์งานโฆษณา และท าความเข้าใจกับความต้องการของผู้ประกอบการ และปรับปรุงงานตามที่
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าจึงสามารถท างานได้ตรงโจทย์ 
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2. ผลจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ด้านประชากรซึ่งได้แบ่งเก็บตามโควต้า หญิงและชาย 

จ านวนที่เท่ากันอย่างละ 50 คน รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า เป็นบุคคลที่ชื่นชอบการซื้อผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองหรือ OTOP อาหาร/เครื่องดื่ม โดยมีเพียง 35% ที่

รู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วส่วนอีก 65% นั้นไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วมาก่อน  

ด้านการรับรู้และจดจ า พบว่า กลุ่มเป้าหมายรับรู้ผลิตภัณฑ์บัวบางแก้วจากสื่อ ณ จุดขายมากที่สุดกว่า 
97% โดยจ าได้จาก การใช้สี 98 % การออกแบบและตัวหนังสืออ่านง่าย 65%  และท าให้ลูกค้ากว่า 80% 
กลับมาซื้อซ้ า ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกาแฟบัวบางแก้วดีขึ้น  

ด้านความพึงพอใจ ต่อสื่อ ณ จุดขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อ ธงราวแบบที่ 2 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ ธงราวแบบที่ 1 ค่าเฉลี่ย 3.80  เท่ากับความพึงพอใจต่อเคาน์เตอร์ของร้านที่มีสีสัน
สวยงาม เรียกร้องความสนใจได้ดี มีการใช้ตัวหนังสือที่ท าให้อ่านง่าย และรวมถึงความครบถ้วนรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์บนตัวเคาน์เตอร์ และสุดท้ายพึงพอใจต่อซองผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 

ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติของสื่อ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงกับผู้บริโภค ท า
หน้าที่กระตุ้น เรียกร้องความสนใจในล าดับสุดท้ายก่อนการซื้อ หากมีการออกแบบและสร้างสรรค์มาอย่างดี 
จะยิ่งช่วยสร้างการดึงดูด การรับรู้และจดจ าจากกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ในการออกแบบนั้นต้องมี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยในที่นี้คือคนรุ่นใหม่ในประเทศ และการต่อสู้ในตลาด AEC การใช้
ภาษาอังกฤษควบคู่ในการสื่อสารจึงท าให้สินค้าดูทันสมัยและใช้งานในตลาด AEC ได้จริง 
 ด้านความพึงพอใจต่อ คลิปวิดีโอโฆษณาสินค้า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามีความเหมาะสม ท าให้เข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.48 ด้วยคลิปวิดีโอ เป็นสื่อที่ต้องใช้เวลาในการรับชม
ความพึงพอใจจึงอาจน้อยกว่าสื่อ ณ จุดขายที่สามารถเห็นได้ทันที แต่ก็ยังมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ด้วยการออกแบบให้มีความคล้ายกับคลิปวิดีโอบนตลาดออนไลน์ (viral clip) ที่ได้ความนิยมในการ
กดไลด์กดแชร์ (like and share)  ซึ่งไม่มีเสียงบรรยาย โชว์ให้เห็นวิธีการใช้ และตัวหนังสือประกอบสั้น ๆ 
และเพลงประกอบในจังหวะที่สนุกสนาน จึงท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ได้ง่าย ท าให้สินค้าดูน่าเชื่อถือ 
และมีความทันสมัยมากขึ้นในสายตาผู้บริโภค  ที่ส าคัญสามารถใช้สื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงตลาด AEC 
ได้ง่ายขึ้น  
  
สรุปผลการวิจัย 

ในการรีแบรนด์ดิ้ง (Rebranding) ผลิตภัณฑ์บัวบางแก้วครั้งนี้ สื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
สร้างการรับรู้และจดจ า ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์คือ สื่อ ณ จุดขาย ทั้งนี้เป็นเพราะ สื่อ ณ จุด
ขาย เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสามารถพบเห็นได้ง่ายที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วในการ
ออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเป็นไปตามหัวข้อที่วางไว้คือ  “สะดุดตาและทันสมัย” 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาด AEC ขณะที่
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คลิปวีดิโอช่วยเพ่ิมความเข้าใจในตัวสินค้าบริการและโอกาสในการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่
ส าคัญในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ท าให้เห็นถึงศักยภาพของการรีแบรนด์ดิ้ง สินค้าประเภทกาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม ซึ่ง
ในสินค้าประเภทอ่ืนอาจมีการศึกษาข้อมูลด้านอ่ืน และมีขั้นตอนในการรีแบรนด์ดิ้งมากน้อยแตกต่างกันไป 
รวมถึงรูปแบบของสินค้าและรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดซึ่งอาจมีความหลากหลายและแตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสินค้าและยุคสมัย 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล  

และปัจจัยที่ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชากรกลุ่มวัยท างาน อายุ 15-59 ปี ที่ท างานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Ordinary Least 

Squares (OLS) 

 ผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
ออกก าลังกายน้อยที่สุด คือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อปีน้อยกว่า 5,000 บาท  
นอกจากนี้ยังพบว่ามี 10 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ 0.01 ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้            
โรคประจ าตัว แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จ านวนครั้งในการ
รักษาพยาบาล และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
 การศึกษาครั้งนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายเป็นปัจจัย
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ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลของการออก
ก าลังกายจะน าไปสู่ปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายการส่งเสริมการออกก าลังกาย      
เช่น จัดสถานที่ออกก าลังกายให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายที่มีมาตรฐานส าหรับบริการ
ประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี  เพ่ือในระยะยาวจะช่วยให้สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได ้
 
ค าส าคัญ :  การส่งเสริมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล กลุ่มวัยท างาน 

 
Abstract 

 
The research proposes study the behaviors of health promotion, medical treatment 

expenditures and the factors affecting medical treatment expenditures of working age in 
Bangkok. The sample of the study is 400 working population between the age of 15 - 59 
years old who work in Bangkok. The data was collected by using questionnaires. The 
statistical values applied to the study are mean, standard deviation and multiple regression 
analysis by Ordinary Least Squares (OLS). 
 The results reveal that the working population in Bangkok has health promotional 
behavior from exercising where at the frequency of 1-3 times per week and the medical 
expense is averaged at less than 5,000 baht per annum. Furthermore, there are 6 factors 
affecting medical expense of the working population in Bangkok with the statistical 
significance at 0.05 and 0.01; gender, age, career, income, continental disease, health 
information resources, hospital, private health insurance provided by the employer, numbers 
of medical service used and the health promotional behavior in exercising. 
 The study will lead to policy recommendations where the government should 
emphasize the public health promotion. According to the study, health promotional 
behavior by exercising is a factor resulting in medical expense from the working population. 
This has implications of which exercising will lead to less medical expense. Therefore, the 
government shall launch health promotional policy such as arranging accessible public 
space for exercising, providing proper workout machines or equipments to service, preparing 
proper exercising instructions. All in which will lower the burdens in medical treatment 
expenditures in the future. 
Keywords : health promotion, medical treatment expenditures, working age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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บทน า 
ในปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มที่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึง 381,378.4 
ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยจะส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพให้เพ่ิมสูงขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ประเทศไทยหรือประชากรจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน และภาวะการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศ จากการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต 
15 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในปี พ.ศ. 2575 จะก้าวกระโดดขึ้นไปถึง 1,825,080 ล้าน
ล้านบาท (ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร , 2561) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมาก รัฐบาลควรมีนโยบายและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ  รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกันและแผนการ
ควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากวิถีการด าเนินชีวิต 
และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนสามารถปรับเปลี่ยน และป้องกันได้ 

ประชากรกลุ่มวัยท างานในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 
38.42 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)  เป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนส าคัญ
ต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอ่ืนๆ แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยท างานนี้จะค่อยๆ 
ลดลง จากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพื่อ การเป็น   
ผู ้ส ูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตัวเองให้ได้มากที่สุด และเป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด ถือเป็นสิ่งส าคัญ             
และจ าเป็นต้องให้ความสนใจส าหรับประชากรกลุ่มนี้   ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการ
รักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชนในระยะยาว โดยผลของการวิจัยคาดว่าจะน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพให้กับคนวัยท างาน และแนวทางในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีลดลง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ื อศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่ มวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีค าถามเพ่ือคัดกรอง

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีอายุ 15 -59 ปี และท างานหรือพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้พัฒนา
แบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคประจ าตัว การทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
สถานที่ใช้บริการด้านสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  จ านวนครั้งในการใช้จ่ายด้านสุขภาพ  และ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์  
โดยลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ โดยมีการก าหนดคะแนนตาม

สเกล ดังนี้ 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติสม่ าเสมอ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 7 วัน/

สัปดาห์คะแนนเฉลี่ยที่ช่วง 3.26 - 4.00 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 4 -6 วัน/

สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยที่ช่วง 2.51 - 3.25 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดี 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 1 -3 วัน/

สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยทีช่่วง 1.76 - 2.50 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีปานกลาง 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย คะแนน

เฉลี่ยที่ช่วง 1.00 - 1.75 หมายถึง ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึน 
โดยการน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเป็นการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐานเพื่อแสดงการกระจายของ 
ค าตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะของข้อมูลในเบื้องต้นโดยใช้การหาจ านวน ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพกับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) โดยมีสมการถดถอย
พหุคูณ และตัวแปรดังต่อไปนี้ 
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สมการถดถอยพหุคูณ 
lnY = a + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4 +...... + b24x24 

โดยที่  
ตัวแปรตาม (Y) คือ lnY = ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร (บาท/ปี) 
ตัวแปรอิสระ (X) ประกอบด้วย 

ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน     
ตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมีการก าหนดตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตัวแปร ความหมาย 

เพศ  1 = เพศชาย 
0 = เพศหญิง 

อายุ 1 = อายุ 30-59 ปี 
0 = อายุ 15-29 ปี  

สถานภาพ 1 = สถานภาพโสด 
0 = สถานภาพสมรส 

การศึกษา 1 = ปริญญาโทข้ึนไป 
0 = ต่ ากว่าปริญญาโท  

อาชีพ 1 = พนักงานเอกชน/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
0 = ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รายได้ 1 = 40,001 บาท ขึ้นไป 
0 = ต่ ากว่า 40,001 บาท 

ดัชนีมวลกาย (BMI) 1 = อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
0 = อยู่ในเกณฑ์น้ าหนักเกิน/อ้วนระดับ1-2/ผอม 

โรคประจ าตัว 1 = มีโรคประจ าตัว 
0 = ไม่มีโรคประจ าตัว 

ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า และค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ 

1 = จากแพทย์พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
0 = จากครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้าน/อื่นๆ 

เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาทีโ่รงพยาบาล 1 = ไปรักษาทีโ่รงพยาบาล 
0 = ไมไ่ปรักษาทีโ่รงพยาบาล 

เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาทีค่ลินิก 1 = ไปรักษาทีค่ลินิก 
0 = ไมไ่ปรักษาทีค่ลินิก 

เมื่อเจ็บป่วยไปร้านขายยา 1 = ไปร้านขายยา 
0 = ไมไ่ปร้านขายยา 
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ตัวแปร ความหมาย 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกัน
สุขภาพ (บัตรทอง) 

1 = ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 
0 = ไมใ่ช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน 

1 = ใช้สิทธิ์ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 
0 = ไมใ่ช้สิทธิ์ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 

สวัสดิการคา่รักษาพยาบาลจากสิทธิ์
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

1 = ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
0 = ไมใ่ช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพ
กับบริษัทเอกชน 

1 = ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 
0 = ไมใ่ช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้าง 1 = ใช้สิทธิ์จากนายจ้าง 
0 = ไมใ่ช้สิทธิ์จากนายจ้าง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1. ลักษณะท่ัวไปของประชากรตัวอย่าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72 มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ร้อยละ 44.3           
สถานภาพโสด ร้อยละ 78.3 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 75 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 58.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 45.5  มีดัชนีมวลกาย (BMI)    
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 87.3 ทราบแหล่งข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า 
และค าปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด ร้อยละ 46.5 เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาที่
โรงพยาบาล ร้อยละ 90.5 รักษาที่คลินิก  ร้อยละ 31.5 และไปร้านขายยา ร้อยละ 54.8 มีสวัสดิการ
รักษาพยาบาล เป็นบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ 17.0 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 
62.8 สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.8 ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ร้อยละ 43.8 และ
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง ร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่มีการรักษาพยาบาลจ านวน 1- 5 ครั้งต่อปี  
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2. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ด้านโภชนาการ 2.72 0.29 บ่อยครั้ง 

2. ด้านการออกก าลังกาย 2.38 0.67 บางครั้ง 

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2.63 0.48 บ่อยครั้ง 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2.89 0.59 บ่อยครั้ง 

5. ด้านการจัดการกับความเครียด 2.81 0.48 บ่อยครั้ง 

6. ด้านความส าเร็จในชีวิตแห่งตน 2.91 0.66 บ่อยครั้ง 

รวม 2.72 0.37 บ่อยครั้ง 

ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  
จากผลการวิเคราะห์  พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
มี 5 ด้าน มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ 4-6 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านความส าเร็จในชีวิตแห่งตน และมี 1 ด้าน 
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ 1-3 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ ด้านการออกก าลังกาย  

 
3. ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวมเฉลี่ย
ประมาณ 14,291 บาทต่อปี  เป็นประเภทค่ารักษาพยาบาลสูงที่สุด เฉลี่ยประมาณ 8,032.63 บาทต่อปี 
รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน) เฉลี่ยประมาณ 3,679.38 บาทต่อปี และค่ายา/
เวชภัณฑ์ เฉลี่ยประมาณ 2,579.53 บาทต่อปี  

ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 58.5 
รองลงมา อยู่ระหว่าง 50,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
20.0 
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4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของ

ประชากรกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร (N=400) 

ตัวแปร coefficient SEb t-stat prob 
ค่าคงที่ (constant) 8.220 0.672 12.233 0.000 

เพศ 0.284 0.125 2.282 0.023* 
อายุ 0.284 0.124 2.290 0.023* 

อาชีพ 0.424 0.191 2.215 0.027* 

รายได้ 0.279 0.137 2.043 0.042* 
โรคประจ าตัว 0.493 0.172 2.863 0.004** 

ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า และค าปรึกษาด้านสุขภาพ -0.363 0.108 -3.357 0.001** 

โรงพยาบาล 0.530 0.179 2.960 0.003** 
ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 0.638 0.127 5.018 0.000** 

จ านวนครั้งการรักษาพยาบาล  0.158 0.019 8.489 0.000** 

การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย -0.321 0.090 -3.574 0.000** 
R = 0.636     R2 = 0.405     F = 10.390 

Adjusted R2 = 0.366   SEe = 0.96479 
*หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01   
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากร

กลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ โรคประจ าตัว  โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จ านวนครั้ง 
การรักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้อมูลข่าวสาร 
ค าแนะน า และค าปรึกษาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรผันของ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ได้ร้อยละ 36.6 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของประชากรกลุ่ม
วัยท างาน ในกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล การุณงามพรรณ 
สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น้ าฝน (2555) พบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของคนท างานใน 
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สถานประกอบการที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ไม่สามารถออกก าลังกายตามแผนได้
อย่างสม่ าเสมอ โดยเหตุผลหลักคือ ไม่มีเวลาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ท างาน และต้องใช้เวลามากในการเดินทาง
มาท างานและเดินทางกลับบ้าน ส่งผลให้มีเวลาในการออกก าลังกายน้อย  

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครพบว่า มี 10 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า มี 9 ปัจจัย ที่สอดคล้องกับแนวคิดอุปสงค์ต่อสุขภาพ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 
2553 : 43) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ โรคประจ าตัว ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า และค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จ านวนครั้งการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกก าลังกาย และพบว่าอีก 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานคร คือ อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาสวัชร์ งามคณะ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยในเขตปริมณฑล พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ แตกต่างกัน 
ดังนั้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอาชีพ อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
เปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม
ต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างาน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลของ
การออกก าลังกายจะน าไปสู่ปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เช่น จัดสถานที่ออกก าลังกายให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายที่มี มาตรฐานส าหรับ
บริการประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี เพ่ือในระยะยาวจะช่วยให้สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 
 การทราบแหล่งข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า และค าปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท างาน เมื่อ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารฯ จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง เนื่องจากได้รับค าแนะน า/
ค าปรึกษาที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นรัฐบาลควรเล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพใช้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วย
ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม อาจมีความคลาดเคลื่อนจาก

ที่ควรจะเป็นจริง ดังนั้นควรน าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ในการวิจัย เพ่ือข้อมูลที่ได้นั้นจะสามารถน าไปวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้องมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การท าวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกรอบแนวคิดต้นแบบของความเป็นไปได้ในการน า

เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้เพ่ือปรับปรุงสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ต้องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นต้นแบบใน

การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) กับผู้สูงอายุ ศึกษาถึงข้อจ ากัดและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ และศึกษาถึงกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) รวมถึงความ

เป็นไปได้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการน าเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรม เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาในการพัฒนารูปแบบ การสร้างสภาพแวดล้อมจ าลองที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ การใช้งาน

เพ่ือการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุให้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Study) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

(Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู, แพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านจักษุวิทยา และมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยใช้การสนทนากลุ่มกับนัก

เวชศาสต์ฟ้ืนฟูผู้ออกแบบโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกโดยเปิด

โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และทราบความต้องการอย่างแท้จริง  

การศึกษาเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์: กรณีการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้เชิงกระบวนทัศน์  กล่าวคือ กรอบ

แนวคิดฯ ที่ผู้วิจัยก าลังพัฒนาขึ้นนี้ มีอัตลักษณ์ทางวิชาการแบบ “สหวิทยาการ” (Interdisciplinary) การ

ประกอบสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์ฯ ให้บรรลุผลส าเร็จนั้น จ าต้อง

อาศัยการบูรณาการแนวคิดทฤษฏีที่มีความแตกต่างซึ่งก าเนิดจากหลากหลายสาขาวิชามาประกอบหลอมรวม

อย่างลงตัว อันน าไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นเลนส์ทางทฤษฏี เพ่ือน าไปใช้ส่องศึกษาปรากฎการณ์หรืองานใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

ค าส าคัญ: เทคโนโลยี, เสมือนจริง, การบ าบัดฟื้นฟู, ผู้สูงอายุ, สหวิทยาการ 
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Abstract 

This research aims at conceptualizing a framework to examine the feasibility of medical 
application of virtual reality technology:  the case of rehabilitation and wellness among the 
elderly, practicality of technology, limitations and impact of the technology, and the use-case 
of the technology assisting behavioral changes.  Upon the research recommendations, 
schematic conceptualizing framework feasibility study were offered in the light of research 
and development towards form and function, supportive environmental systems, and 
behavioral changes in the elderly adopters in the shortcoming.  This study was guided by 
qualitative research paradigm where the data were drawn from quality related documents, 
qualitative interview with the field experts and selected practitioners in the field who designed 
the programs and regularly interacted and collected feedbacks from the elderly users.  All 
together, these techniques were orchestrated in an effort to ensure the requirements and 
opinions were collected and digested unmistakably. 

 Upon conceptualizing the framework to study medical application of virtual reality 

technology in case of rehabilitation and wellness among the elderly, the author has arrived 

at a paradigmatic awareness:  in its categorical nature, the framework itself is inescapably an 

interdisciplinary subject of study. Towards the development of the framework, integrating the 

right theoretical mixture and schemes originated from an array of diverse disciplines is utterly 

critical to the success of the framework conceptualized.  Once employed as research 

methodological apparatus, the framework is committed to yield theoretical perspectives for 

investigating phenomena in this subject of study.  

 

Keywords: Technology, virtual reality, rehabilitation, the elderly, multidisciplinary 
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บทน า 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุปันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเริ่มน าเข้ามาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และให้ผลลัพท์ที่ดีนั่นคือ เทคโนโลยีวีอาร์ 

(VR) การสร้างสภาพจ าลองเชิงตอบโต้ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์  เพ่ือให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสที่จะมี

ส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่จ าลองขึ้นในโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีวีอาร์ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมที่มี

ผลกระทบต่อเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูทางสมอง (neuro rehabilitation) ในอนาคตไม่เกิน 10 ปีนี้ (Rizzo, 2004, p. 

207)  

การน าเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) การจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ Virtual Reality (VR) มา

ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมใน

กิจกรรมการเคลื่อไหวออกก าลังกาย (Physical activity) การจ าลองสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบและพฤติกรรมต่อต้านการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออก

ก าลังกายของผู้สูงอายุได้ (De Bruin, 2010, pp. 229-234) 

ในการศึกษางานวิจัยนี้จะท าให้เราได้ทราบถึง กรอบแนวคิดและแนวคิด ปัจจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่มีผล

ต่อความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางร่างกาย และทฤษฎีต่างๆ ที่มีผลต่อกรอบแนวคิด  โดยกรอบแนวคิคของการวิจัยนี้ สามารถ

น าไปเป็นต้นแบบของการศึกษาต่อเนื่อง เช่น เพ่ือศึกษาถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมจ าลอง เพ่ือลดข้อจ ากัด

และการต่อต้านของการใช้งานเทคโนโลยีวีอาร์(VR) ในกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานระบบ

กับสภาพแวดล้อมจ าลอง การน าเสนอในรูปแบบของเกม หรือการสร้างประสบการณ์เสริมแบบอ่ืนเพ่ิมเติม 

เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและค้นคว้าวางรูปแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของความเป็นไป

ได้ในการน าเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ รวมถึงปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติ การยอมรับเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรม หรือเพ่ือ

ประโยชน์ในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์: กรณีการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้หลักการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิง
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ลึก (In-Depth Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือศึกษาถึงกรอบแนวคิด และปัจจัยต่างๆ ที่มีผล

ต่อการใช้เทคโนโลยีวีอาร์(VR) เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาข้อมูลแบบเจาะลึกในรายละเอียด เป็นการค้นหาและท าความเข้าใจสิ่งที่

ไม่เคยทราบค าตอบมาก่อน เป็นการเข้าไปศึกษาและสอบถามความคิดเห็นโดยใช้การสัมภาษณ์ การพูดคุย 

เพ่ือเน้นให้มองเห็นภาพรวมจากหลายแง่มุมและเน้นที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านจักษุวิทยา และนักเวชศาสต์ฟ้ืนฟูผู้ออกแบบโปรแกรมการฟ้ืนฟูส าหรับ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ดังนั้นการเลือกลุ่ม

ตัวอย่าง จึงใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพราะต้องการผู้มีประสบการณ์ในการให้ค าแนะน า

เฉพาะด้าน โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู, ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจักษ,ุ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้สูงอายุ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีการวาง

กรอบค าถามออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ชุดค าถามส่วนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น ค าถามทั่วไป ในด้าน

เทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับชุดค าถามส่วนที่ 2 ได้แก่ ค าถามในด้าน

ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ  และ

ล าดับสุดท้ายของชุดค าถามส่วนที่ 3 ได้แก่ ค าถามในด้านความเห็นของแพทย์ต่อการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง

มาประยุกต์ใช้ เช่น ความต้องการของแพทย์ ข้อจ ากัด ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งลักษณะของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ท าการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

ประกอบด้วยแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุตยภูมิ 

ส าหรับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จาการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 

ส่วนคือ (1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ โดยใช้ค าถามกว้างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองส่วน ได้เล่าประสบการณ์ 
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แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และ (2) ข้อมูลจาการสนทนาแบบกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เป็นการสนทนาแบบเจาะประเด็นด้านการออกแบบ

โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรภาพของผู้สูงอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการโต้-ตอบ ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยนทัศนะคติ

กันอย่างกว้างๆ ในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ

อย่างแท้จริง  

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากข้อมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ และข้อมูลงานวิจัยที่ได้มีการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง

มาประยุกต์ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าเข้าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาสอบทานกับงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม และ

วิพากษ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปถึงแนวคิดและทฤษฎีที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง

พฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ต้องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยมีกรอบของ

การค้นคว้าดังภาพที่ 1 ซึ่งมคีวามสัมพันธ์ของเนื้อหาและความหมายดังนี้ (1) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (2) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและผู้สูงอายุ และ (3) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงถึงขอบเขตของการค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล จากหนังสือบทความทางวิชาการ เอกสาร วารสาร สารนิพนธ์ 

ปริญญานิพนธ์ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถอ้างอิงได้ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

โดยสืบค้นข้อมูลจาก Google Scholar, Thammasat University Libraries ซึ่งในการค้นคว้าข้อมูลจะใช้

ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง 2562 โดยใช้คีย์เวิร์ดในการค้นข้อมูล คือ คือ Virtual Reality, Augmented 

Reality, Side Effect of Virtual Reality, Virtual Reality for Medical Rehabilitation, Rehabilitation 

for Elderly ภายใต้กรอบการค้นคว้าข้อมูลตามภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้

จ านวนหนึ่ง1 

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาท าการวิพากษ์วรรณกรรมและทบทวนวรรณกรรมด้วยวิธี 

Document Analysis มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยวิธี 

In-Depth Interview พบว่าข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสองแหล่ง มีแนวคิดและทฤษฎีที่สอดคล้องกัน โดยสามารถ

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุด้วยการใช้เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) สามารถ

สรุปเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยงข้องทั้งสิ้น 14 แนวคิดและทฤษฎี จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งสองส่วนมาท า

การวิเคราะห ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพของ Creswell (2013) ดังนี้ 

1. จัดจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) 

2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction)  

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

4. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหรือการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

6. การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 

7. การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างต้นแบบและกรอบแนวคิดเบื้องต้นของความเป็นไปได้ในการน า

เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ  

กรอบแนวคิดฯ ที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 นี้ ประกอบด้วยการเข้ารหัสเพ่ือวิเคราะห์งานวิจัยไว้ 3 ระดับชั้น 

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ล าดับขั้น, วัตถุประสงค์, แนวคิดและทฤษฏี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ล าดับขั้นการเข้ารหัสเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดฯ 

ล าดับขั้น วัตถุประสงค ์ แนวคิดและทฤษฏ ี
 

#1 
 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตระหนักถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีและปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นได้ใน
ผู้สูงอายุจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้
บังคับใช้ 

 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality), ทฤษฎีด้านการ
รับรู้ (Perception Theory), แนวคิดด้านกายศาสตร์ 
(Ergonomics), แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model), ทฤษฎีล าดับขั้นของ
การเปลีย่นแปลง (Stage of Change Theory), ทฤษฎี
กิจกรรม (Activity Theory), ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวาง
เงื่อนไขการกระท า (Operant Conditioning), ปฏิสัมพันธ์
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer 
Interaction), และประสบการณ์ผูใ้ช้งาน (User 
Experience) 
 

 

#2 
 

ตระหนักถึงความส าคญั ข้อจ ากัด และ การ
น าไปประยุกต์ใช้กับผูสู้งอายุ โดยใช้หลักการ
วิเคราะหด์้วยแนวคิดและทฤษฎตีา่งๆ 

 

สังคมชราภาพ (Aging Society), ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิต
สังคม (Psychosocial Theory), ภาวะถดถอยของร่างกาย 
(Deconditioning), การจ ากัดความเสี่ยง (ร่างกาย และ 
สังคม), การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอาย,ุ อุปสรรคที่ท าให้
ผู้สูงอายไุม่ออกก าลังกาย 
 

 

#3 
 

ตอบค าถามงานวิจัยตามหัวข้อที่ศกึษาและ
น าเสนอข้อคิดเห็นท่ีไดจ้ากการท าวิจัย 
 

 

และค าถามการวิจัย (Research Objective and 
Research Question) 
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ตารางท่ี 2 ความหมายหรือความส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ 

แนวคิดและทฤษฏี ความหมายหรือความส าคัญ 
เทคโนโลยีเสมือนจริง  
(Virtual Reality) 

VR Technology (Virtual Reality) หรือ เรี ยกแบบย่อว่ า  วีอาร์  (VR) เป็น
เทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมจ าลองขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ่งที่มีอยู่จริง 
หรือ สิ่งที่จินตนาการขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์สามารถรับประสบการณ์เสมือนได้ว่าเข้า
ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) 

ทฤษฎีด้านการรับรู้  
(Perception Theory) 

การรับรู้ของบุคคลนั้นมีอัตราหรือสัดส่วนจ าแนกได้ดังนี้ คือ เกิดจากการมองเห็น
มากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ การได้ยิน 13 เปอร์เซ็นต์ การสัมผัส 6 เปอร์เซ็นต์ การรับ
กลิ่น 3 เปอร์เซ็นต์ และการรับรส 3 เปอร์เซ็นต์ (Gestalt, 1992) 

แนวคิดด้านกายศาสตร์ (Ergonomics) หลักการของการยศาสตร์ ก็คือการจัดงานให้เหมาะสมกับคน โดยการเห็น
ความส าคัญของคนท างาน และพยายามที่จะออกแบบสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ จัด
ระบบงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล 
ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วถือเป็น สหวิทยาการ คือน าเอาวิชาการหลายสาขามา
เป็นประโยชน์ในการศึกษาการยศาสตร์ ได้แก่ ความรู้จากวิชาสรีรวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ (Grandjean, 1998) 

แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model) 

หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี ดังแสดงในรูปที่ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ External 
Variables, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude 
Toward Using (Galletta, 1999) 

ทฤษฎีล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง 
(Stage of Change Theory) 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน อันประกอบไปด้วย 5 
ร ะ ย ะ  คื อ  Pre- contemplation, Contemplation, Preparation, Action, 
Maintenance (Carlo, 1970) 

ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) อธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุซึ่งเน้นความสัมพันธ์ในทางบวก
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ  
(Havighurst, 1960) 

ทฤษฎีการเรยีนรู้แบบวางเงื่อนไขการ
กระท า (Operant Conditioning) 

พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่างตัวผู้แสดงพฤติกรรม (Genetic Endowment) และ
เง่ือนไขสิ่งแวดล้อมในรูปผลกรรม (Consequences) ท าให้เกิดพฤติกรรมที่
เรียกว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง (Emitted Response) (Bandura, 1986) 

ปฏิสัมพันธ์มนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(Human-Computer Interaction) 

HCI คือ การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
การศึกษาท่ีเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของหลาย ๆ ศาสตร์ (DIX,2009) 

ประสบการณ์ผู้ใช้งาน  
(User Experience) 

หลักแนวคิด Element of User Experience (Jesse James Garrett, 2000) ซึ่ง
เป็นกรอบคิดในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
ออกแบบโครงสร้างของสื่อเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) 
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ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม 
(Psychosocial Theory) 

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุมักจะเป็นพร้อม ๆ กัน และมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพ สถานภาพ วัฒนธรรมเจตคติ 
โครงสร้างของครอบครัว และการมีกิจกรรมในสังคม (มยุรี ถนอมสุข และคณะ , 
2558, น. 13) 

ภาวะถดถอยของร่างกาย 
(Deconditioning) 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง มี
ผลกระทบต่อจิตใจได้ เช่น อารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า ใจน้อย กลัว ฯลฯ ดังนั้นการ
ให้การสนับสนุนของบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้มีส่วนช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ด้วยความเอาใจใส่ เห็นใจ เข้าใจ ให้เกียรติและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวและชุมชน ในสังคมตามก าลังความสามารถจะช่วยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น (รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข และคณะ, 2558, น.14-19) 

การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอาย ุ การออกก าลังกายเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพิ่มความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุ 
เป็นการด ารงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คลายความตึงเครียด กระตุ้นการ
ท างานของกล้ามเนื้อปอดและระบบไหลเวียนของโลหิต ให้มีประสิทธิภาพเป็นการ
สร้างภาวะร่างกายสมบูรณ์(เกษม และ กุลยา, 2545, น. 48) 

อุปสรรคที่ท าใหผู้้สูงอายไุม่ออกก าลัง
กาย 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่ส่งผลต่อระบบการท างานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกายของผู้สงูอายุ ดังนี้ การรับรู้และการ
ตอบสนองไม่ดี (Haskell, 1994, p. 74), ขาดวินัยในตนเอง (Harris, 1977, p. 
37) 

 

ข้อเสนอแนะวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงลึก เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยตรง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการใช้แบบสอบถามเพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้และความแม่นย าของกรอบ

แนวคิดและเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิด  

เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเพียง 3 กลุ่มเท่านั้นคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ

ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยยังไม่ได้เก็ยข้อมูลจาก กลุ่มเป้าหมายของการใช้งาน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับอาจจะส่งผลต่อผลการวิจัย จึงควรมีการต่อยอดการศึกษาว่า ความ

คิดเห็นของผู้สูงอายุทีต่้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นอย่างไร เพ่ือให้ได้มุมมองและประโยชน์ที่มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าถ้าคนในองค์กรมีความสุขกับการท างานแล้ว คนในองค์กรจะสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ [1]  ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องการตรวจสอบทัศนคติของคนใน
องค์กรต่อการท างานในองค์กร [2]  หนึ่งในวิธีที่ เป็นที่นิยมในการเก็บข้อมูลของคนในองค์กรคือการใช้
แบบสอบถาม ชุดข้อมูลที่ใช้ในการท างานวิจัยนี้ได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามในปี 2017  วัตถุประสงค์
ของการท างานวิจัยนี้เพ่ือสร้างตัวแบบการท านายระดับความสุขโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในการ
ทดลองนี้ได้เลือกใช้วิธีในการหาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อตัวแบบการท านาย 2 วิธี คือ  Mutual Information 
(MI) และ Chi-Square Statistic   โดยจะน าเฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมากเท่านั้นมาผ่านกระบวนการเรียนรู้
ของเครื่องเพ่ือใช้สร้างตัวแบบการท านาย กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องที่เลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้มี 3 วิธี คือ 
Naïve Bayes, Decision Tree และ K-Nearest Neighbor   จากผลการทดลองพบว่า เมื่อคัดเลือกเฉพาะ
คุณลักษณะที่ส่งผลมากต่อตัวแบบการท านายมาใช้เพ่ือท านาย ผลความแม่นย าจากการท านายไม่เพ่ิมขึ้นมาก
นักเมื่อเทียบกับผลความแม่นย าที่ท านายจากทุกคุณลักษณะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าวิธี Mutual Information และ 
Chi-Square Statistic อาจจะไม่เหมาะกับชุดข้อมูลในงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการน าเทคนิคการสุ่ม
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ตัวอย่างมาใช้ในการจัดการกับจ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละคลาส (target)   ผลความแม่นย าจากการท านาย
มีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลความแม่นย าก่อนการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง จากตัวแบบการท านาย
ทีน่ าเสนอในงานวิจัยนี้ ให้ผลความแม่นย าอยู่ในระดับร้อยละ 71.32  
 
ค าส าคัญ: ตัวแบบการท านาย; การเรียนรู้ของเครื่อง; KNN; Decision Tree; Naïve Bayes; การคัดเลือก
คุณลักษณะ; เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง; การประเมินระดับความสุข; ทัศนคติของพนักงาน 
 
 

Abstract 
 

Organizations believe that when employees are happy at work, employees are able 
to drive company goals [1]. Therefore, organizations need to investigate employee attitudes 
toward work [2]. One popular way to obtain employee information is by survey. The dataset 
utilized in the research was collected by questionnaire in 2017. The objective of a research 
is to construct a prediction model of happiness based on the information from the survey. 
The experiment employed two techniques to extract important features, which affect the 
prediction accuracy. These two techniques are Mutual Information (MI) and Chi-Square 
Statistic. Three machine learning techniques, namely Naïve Bayes, Decision Tree, and K-
Nearest Neighbor, were also utilized to construct a prediction model. When applying only 
selected features for prediction, the experimental results show that the prediction accuracy 
was not much higher than the results from all features. Perhaps these two techniques, 
Mutual Information and Chi-Square Statistic, were not suitable for a dataset. However, when 
a resampling technique was applied, the prediction accuracy was much higher than the 
results from the original data. The prediction accuracy of the proposed model was 
approximately 71.32 percent. 
  
Keywords: Prediction model; Machine learning; KNN; Decision Tree; Naïve Bayes; Feature 
selection; Resampling technique; Happiness evaluation; Employee attitude 

 
 
 
 

 

672



3 

 

1. บทน า 
 องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจะแปรผันตามระดับความสุขใน
การท างาน [1]  ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงพยายามเสริมทัศนคติในด้านดีต่อการท างานในองค์กร  เพ่ือท าให้
พนักงานขององค์กรน าพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  [2]   วิธีการหนึ่งที่จะได้มาซึ่งข้อมูลคือการใช้
แบบสอบถาม ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข   โดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 69 ค าถาม แบ่งเป็น 9 มิติ ดังนี้ 1) สุขภาพ    2) การผ่อนคลาย  3) จิตใจ   4) 
วิญญาณ    5) ครอบครัว   6) การเข้าสังคม   7) ความกระตือรือร้น  8) สถานะทางการเงิน  และ 9) 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

จุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือสร้างตัวแบบการท านายระดับความสุขจากข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถาม โดยค าถามสุดท้ายในแบบสอบถามคือระดับความสุขที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง 
ระดับความสุขมี 10 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยค่า 1 หมายถึง ระดับความสุขที่น้อยที่สุด และ ค่า 10 หมายถึง 
ระดับความสุขที่มากที่สุด ค าตอบจากค าถามในข้อสุดท้ายนี้ จะใช้เป็นคลาสเป้าหมาย (target class) ในการ
ท านาย ส่วนค าตอบจากค าถามอ่ืนๆ จะใช้เป็นคุณลักษณะ (feature) ที่ส่งผลต่อการท านาย   

ชุดข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11,844 คน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ทั้งหมดไม่สามารถน ามาพิจารณาได้ เนื่องจากข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลไม่อยู่
ในช่วงที่เป็นไปได้ จึงต้องมีการจัดการกับชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเสียก่อน ดังนั้นหลังจากจัดการ
กับชุดข้อมูลแล้ว จ านวนหน่วยตัวอย่างจึงเหลือแค่ 8,709  หน่วยตัวอย่างเท่านั้น 

งานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าประสงค์ในการสร้างตัวแบบการท านายระดับความสุขโดยใช้วิธีการเรียนรู้ของ
เครื่อง 3 วิธีด้วยกัน คือ K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes และ Decision Tree  ซึ่ งการทดลองถูก
ออกแบบไว้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีแรกคือการน าคุณลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการท านายเป็นอย่างมากมาสร้างตัวแบบ
การท านาย และวิธีที่สองคือการน าคุณลักษณะทั้งหมดมาสร้างตัวแบบการท านาย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงต้องมี
การคัดเลือกคุณลักษณะที่มีผลเป็นอย่างมากต่อตัวแบบการท านาย โดยวิธีที่ใช้ในการคัดเลือกมี 2 วิธี คือ 
Mutual Information และ Chi-Square Statistic 

   
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในงานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบการท านาย ซึ่งในแต่ละชิ้นงานมีการท านายใน
ด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Amra and Maghari [3]  ได้สร้างตัวแบบการท านายในด้านการศึกษา 
โดยต้องการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน วิธีที่ใช้ในการสร้างตัวแบบมี 2 วิธี คือ K-Nearest 
Neighbor และ Naïve Bayes  ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการคัดเลือกคุณลักษณะ
ที่ส่งผลอย่างมากต่อการท านาย และขั้นตอนที่สองคือการน าคุณลักษณะที่คัดเลือกมาจากขั้นตอนที่ 1 มาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องทั้ง 2 วิธี คือ KNN และ Naïve Bayes  จากการทดลองพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
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ผลความแม่นย าจากการท านายโดยใช้วิธี K-Nearest Neighbor จะได้ค่าที่สูงกว่าผลความแม่นย าจากวิธี 
Naïve Bayes ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า K-Nearest Neighbor คือตัวแบบที่ดีที่สุดส าหรับชุดข้อมูลที่ท าการวิจัย 
 อีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจ คือ งานวิจัยของ Nwulu [4] เป็นการสร้างตัวแบบโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ของเครื่องเพ่ือท านายราคาน้ ามันดิบ โดยคุณลักษณะที่น ามาใช้ในการท านายคือตัวบ่งชี้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ ามันดิบ ชุดข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้จากฐานข้อมูลของ West Texas 
Intermediate   การสร้างตัวแบบการท านายใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Decision Tree ซึ่งมีด้วยกัน 5 
เทคนิค คือ Decision Stump, M5P, Random Forest, Random Tree และ REPTree  จากผลการทดลอง
พบว่าเทคนิคในการสร้างตัวแบบการท านายที่ดีที่สุด คือ M5P เพราะให้ค่าความผิดพลาดต่ าที่สุด แต่ถ้า
พิจารณาในแง่ของเวลาในการประมวลผล เทคนิค Random Tree จัดได้ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้เวลาในการ
ประมวลผลน้อยที่สุด 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 ชุดข้อมูลและการด าเนินการก่อนการประมวลผล 
 ชุดข้อมูล HappinoMeter เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลๆ หนึ่งกับระดับความสุขของตนเอง โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ สถานะการตั้งครรภ์ อายุ 
การอาศัยอยู่ในภูมิล าเนา ระดับการศึกษา สถานะการแต่งงาน สถานะการมีลูก ลักษณะงาน ต าแหน่งงาน 
สถานะการจ้างงาน หน่วยงาน เวลาท างาน การเปลี่ยนงาน และรายได้  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่วัด
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ การผ่อนคลาย การมีเพ่ือน รวมทั้งหมด 68 ข้อ และ ส่วนที่ 3 เป็นการ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสุขของตนเอง โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซึ่ง 1 หมายถึงมี
ความสุขในระดับต่ าสุด และ 10 หมายถึงมีความสุขในระดับสูงสุด 

จากการสังเกตพบว่า ข้อมูลภายในชุดข้อมูลบางแถวมีข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล ท าให้ข้อมูลไม่
อยู่ในช่วงที่เป็นไปได้ เช่น มีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนมีอายุเกิน 100 ปี หรือบางคนมีน้ าหนักเกิน 1000 
กิโลกรัม ดังนั้นจึงได้ท าการกรองข้อมูลเหล่านี้ออก รวมทั้งท าการจัดการข้อมูลก่อนการประมวลผลตามท่ีแสดง
ในตารางที่ 1  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 ,629 
คน แยกตามเพศและระดับความสุข 1-10 ได้ดังภาพที่ 1  แยกตามสถานะการตั้งครรภ์และระดับความสุข 1-
10 ได้ดังภาพที ่2  และแยกตามจ านวนครั้งในการเปลี่ยนงานและระดับความสุข 1-10 ได้ดังภาพที ่3 
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ภาพที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศและระดับความสขุ 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสถานะการตั้งครรภ์และระดับความสุข 
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ภาพที่ 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการเปลี่ยนงานและระดับความสุข 

 
 

ตารางที่ 1  การจัดการข้อมลูก่อนการประมวลผล 

คอลัมน์ในแบบสอบถาม วิธีการจัดการกับข้อมลู คอลัมน์ในชุดข้อมูล 

ล าดับที ่ ตัดทิ้ง 
 เพศ แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ sex 

สถานะการตั้งครรภ ์ แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ pregnant 
อาย ุ คงเดิม age 
อาศัยอยู่ในภูมลิ าเนา แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ same_province 
การศึกษา แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ education 
การศึกษา (อ่ืนๆ) ตัดทิ้ง 

 
สถานะการสมรส แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ marriage 
การมีลูก แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ child 
ลักษณะงาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ job 
ต าแหน่งงาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ job_level 
ต าแหน่งงานอ่ืนๆ ตัดทิ้ง 

 
สถานะการจ้างงาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ employment_status 
เวลาท างาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ job_time 
รอบเวลาในการท างาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ job_duration 
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คอลัมน์ในแบบสอบถาม วิธีการจัดการกับข้อมลู คอลัมน์ในชุดข้อมูล 

การเปลีย่นงาน แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ job_change 
รายได ้ แปลงตัวเลือกเป็นเลขจ านวนเตม็ revenue 
แบบสอบถามด้านสุขภาพ 

รวมคะแนนทั้งหมด score 

แบบสอบถามด้านการผ่อนคลาย 
แบบสอบถามเรื่องน้ าใจ 
แบบสอบถามด้านจิตวิญญาณ 
แบบสอบถามด้านครอบครัว 
แบบสอบถามเรื่องสังคม 
แบบสอบถามเรื่องการใฝรู่ ้
แบบสอบถามด้านการเงิน 
แบบสอบถามด้านการงาน 
ระดับความสุข 1-10 คงเดิม target 

 

3.2 การวัดค่าการส่งผลต่อคะแนนความสุข (score) และระดับความสุข (target) ของแต่ละคุณลักษณะ 
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะใดของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งผลต่อระดับความสุข โดยวิธีที่ผู้วิจัย
เลือกใช้  คือ Mutual Information (MI) และ Chi-Square Statistic  เพ่ือวัดระดับความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะต่างๆ กับค่าคะแนนความสุขและระดับความสุข 

3.2.1 Mutual Information (MI) 
 ตามทฤษฎีความน่าจะเป็น Mutual Information ของตัวแปรสุ่ม X และ Y คือตัวเลขที่
แสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปรสุ่ม 2 ชุด หรืออีกนัยหนึ่ง Mutual Information แสดงถึง
จ านวนสาระส าคัญของตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งที่มีผลต่อการท านายค่าของตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่ง [5]  ซึ่งใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะตีความ Mutual Information ว่าเป็นระดับความสัมพันธ์กันของคุณลักษณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกับค่าคะแนนความสุขของบุคคลนั้น สมการของ Mutual Information คือ 

 
โดย X และ Y คือตัวแปรสุ่ม, PXY คือ joint distribution, PX และ PY คือ marginal distribution  

3.2.2 Chi-Square Statistic  
 ใช้ตรวจสอบระดับความแตกต่างกันของการแจกแจงตัวแปรสุ่ม 2 ตัว หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
แสดงว่าตัวแปรต้นมีการแจกแจงคล้ายหรือเหมือนกับตัวแปรตามเท่าใด [6]  ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะ
ตีความ Chi-Square Statistic ว่าเป็นระดับความเหมือนกันของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
กับคะแนนความสุข (score) ของบุคคลนั้น สมการของ Chi-Square Statistic คือ 

 
โดย c คือ degrees of freedom, O คือค่าที่สังเกต, E คือค่าท่ีคาดหวัง 
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3.3 การสร้างตัวแบบการท านายระดับความสุข (target) และการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ 
 ในการเรียนรู้ของเครื่องจากชุดข้อมูล Happinometer   ผู้วิจัยทดลองเลือกใช้ตัวแบบที่เป็นที่รู้จัก 3 
ตัวแบบคือ NaïveBayes   DecisionTree และ K-Nearest Neighbor เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้
วิธีการแยกแยะ (Classification)  ระดับของความสุขจากคุณลักษณะของบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด ในการทดลอง
แรก ผู้วิจัยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้ค่าความสุข 1-10  จากคุณลักษณะทั้งหมด  และท าการเปรียบเทียบกับ
ผลที่ได้จากการเลือกใช้เฉพาะบางคุณลักษณะที่ส่งผลต่อค่าความสุขเป็นอย่างมากเท่านั้น โดยคุณลักษณะที่
ส่งผลต่อค่าความสุขเป็นอย่างมากคือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 3.2  ในการทดลองแรกนี้มีสมมติฐานไว้ว่าการเลือกใช้
เฉพาะบางคุณลักษณะที่ส่งผลมากจะท าให้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

จากการสังเกตข้อมูลในชุดข้อมูล Happinometer   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินคะแนน
ความสุขอยู่ในช่วงปานกลาง ดังแสดงในภาพที่ 4  ท าให้การกระจายตัวของจ านวนข้อมูลในแต่ละ class ไม่
เท่ากันอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค Resampling เพ่ือท าให้จ านวนหน่วยตัวอย่างใน Class ต่างๆ เท่ากัน 
โดยมีสมมติฐานว่าหากท าให้จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละ Class เท่ากันแล้ว   Class ต่างๆ จะแสดง
คุณสมบัติของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะท าให้ความแม่นย าของตัวแบบมีเพ่ิมมากขึ้นด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตคือ ระดับความสุข 1-10 จากแบบสอบถามอาจมีความละเอียดมากเกินไป จึงได้มีแนวคิดใน
การควบรวมระดับความสุขให้เหลือเพียง 4 ระดับ โดยที่ระดับความสุข 1-4 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขน้อย”  
ระดับความสุข 5-6 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขปานกลาง”   ระดับความสุข 7-8 จะถูกรวมเป็น “มีความสุข
มาก” และ ระดับความสุข 9-10 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขมากที่สุด”  โดยมีสมมติฐานว่าหากระดับความสุข 
(จ านวน class) ถูกควบรวมให้น้อยลงแล้วจะท าให้ตัวแบบมีความแม่นย ามากขึ้นด้วย 

 
ภาพที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความสุข 1-10 

4. ผลการวิจัย 
4.1 Mutual Information และ Chi-Square Statistic 
 จากการทดลองโดยใช้วิธี Mutual Information และ Chi-Square Statistic ดังแสดงในตารางที่ 2 
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความสุขมากที่สุดจากการวัดทั้ง 4 แบบ ตามด้วยการศึกษาที่อยู่ในล าดับที่ 2  
จากการวัดทั้ง 4 แบบเช่นกัน ส่วนคุณลักษณะอ่ืนๆ มีคะแนนไล่เรียงกันมา เมื่อน าล าดับที่ของคะแนน Mutual 
Information และ Chi-Square Statistic ของการวัดแต่ละแบบมาวาดกราฟดังแสดงในภาพที่ 5 พบว่า 
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สามารถแยกแยะคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบที่ส่งผลต่อระดับความสุขได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่  1
คุณลักษณะที่ส่งผลมากและชัดเจน ประกอบไปด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะการแต่งงาน 
สถานะการจ้างงาน และ รอบเวลาการท างาน  กลุ่มที่ 2 คุณลักษณะที่ส่งผลน้อยและมีความคลุมเครือ
เนื่องจากจัดอยู่ในล าดับที่ดีในบางวิธีและจัดอยู่ในล าดับที่ไม่ดีในบางวิธี คือ การมีลูก ลักษณะงาน เวลาการ
ท างาน ต าแหน่งงาน และการเปลี่ยนงาน   กลุ่มที่ 3 คุณลักษณะที่ไม่ส่งผลต่อความสุข คือ เพศ การตั้งครรภ์ 
และการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนา 
4.2 ประสิทธิภาพของการจ าแนกระดับความสุข 

การเรียนรู้วิธีการแยกแยะระดับของความสุข 1-10 จากคุณลักษณะของบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด พบว่าได้
ความแม่นย าเฉลี่ยของทุกวิธีอยู่ที่ 34.50% ซึ่งเป็นระดับความแม่นย าที่ต่ าเกินไปที่จะน าตัวแบบนี้ไปใช้งาน 
ผู้วิจัยจึงทดลองเลือกใช้เฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมากจากผลการทดลองในข้อ 4.1 พบว่าระดับความแม่นย า
โดยเฉลี่ยอยู่ที่  34.60% ซึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ผู้วิจัยจึงท าการทดลองต่อไปโดยใช้เทคนิคการ 
Resampling ผลที่ได้พบว่าระดับความแม่นย าโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 66.75% และในการเรียนรู้จากระดับ
ความสุขเพียงแค่ 4 ระดับ  ให้ผลความแม่นย าสูงสุดถึง 71.31%  เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิค Resampling  
รายละเอียดของผลความแม่นย าของแต่ละการทดลองแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2  ผลการทดลองโดยใช้วิธี Mutual Information และ Chi-Square Statistic 
Feature MR-target R1 MR-score R2 CR-target R3 CR-score R4 

sex 0.0101316 12 0.0441715 12 67.51262631 12 1629.341033 13 
pregnant 0.0098077 13 0.0416163 14 45.31589124 13 1149.678786 14 
age 0.0899196 1 0.5649837 1 831.1366971 1 27461.07491 1 
same_province 0.0069354 14 0.0426642 13 23.53923871 14 1791.599506 12 
education 0.0353636 2 0.1435464 2 346.5448421 2 8672.757891 2 
marriage 0.0242760 6 0.1069681 4 230.676469 4 4308.132567 5 
child 0.0222342 7 0.0875049 8 171.1875336 7 2809.812625 10 
job 0.0188916 8 0.0961361 7 115.468862 10 3641.009855 7 
job_level 0.0144660 10 0.0804997 9 151.0065062 9 3460.691112 9 
employment_status 0.0268454 4 0.1049151 5 230.6004595 5 3558.31399 8 
job_time 0.0154873 9 0.0494641 11 169.9945125 8 1796.861889 11 
job_duration 0.0244397 5 0.0994824 6 201.9656182 6 3737.950191 6 
job_change 0.0129246 11 0.0779075 10 98.28298361 11 4792.336263 3 
revenue 0.0281666 3 0.1348999 3 232.2072178 3 4434.36985 4 

หมายเหตุ: MR-target คือ Mutual Information ของคณุลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับความสุข 1-10  -  R1 คือ
ล าดับของ MR-target  -  MR-score คือ Mutual Information ของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับคะแนนความสุข  
-  R2 คือล าดับที่ของ MR-score  -  CR-target คือ Chi-Square Statistic ของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับ
ความสุข 1-10  -  R3 คือล าดับที่ของ CR-target  -  CR-score คือ Chi-Square Statistic ของคุณลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถามกับคะแนนความสุข  -  R4 คือล าดับท่ีของ CR-score 
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ภาพที่ 5 กราฟล าดับท่ีของการวัดค่าการส่งผลต่อระดับความสุขของแต่ละคณุลักษณะ 

 
ตารางที ่3 ค่าความแม่นย าของแต่ละตัวแบบ 

 Naïve Bayes Decision 
Tree 

K-Nearest 
Neighbor 

เฉลีย่ 

10C 0.33982432 0.30856082 0.38704578 0.34514364 

10C + FS 0.34319698 0.30124666 0.39458437 0.34634267 

10C + RS 0.58547855 0.70155602 0.71548752 0.667507363 

4C 0.55411871 0.52807648 0.62248423 0.568226473 

4C+FS 0.55330475 0.52296425 0.62318312 0.56648404 

4C+RS 0.6476953 0.75108488 0.74077734 0.71318584 

หมายเหตุ: 10C คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-10   -  10C+FS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-10 และเลือก
เฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมาก  -  10C+RS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-10 ร่วมกับเทคนิค Resampling  -   4C คือ
การทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-4   -   4C+FS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-4 และเลือกเฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผล
มาก   -   4C+RS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-4 ร่วมกับเทคนิค Resampling 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จาก Mutual Information และ Chi-Square Statistic พบว่า อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานะการแต่งงาน สถานะการจ้างงาน และ รอบเวลาการท างาน มีผลกับระดับความสุขของผู้ตอบ
แบบสอบถามอย่างมาก แต่เมื่อน าคุณลักษณะดังกล่าวมาเรียนรู้เพ่ือสร้างตัวแบบกลับพบว่า การเลือกใช้เฉพาะ
คุณลักษณะที่ส่งผลมากไม่ได้ท าให้ระดับความถูกต้องแม่นย าของตัวแบบเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะ
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ระดับของความสุขมีการแจกแจงถี่เกินไปท าให้ข้อมูลในบางระดับมีน้อยและไม่แสดงคุณลักษณะที่ถูกต้องของ
ตนเองออกมา การควบรวมระดับของความสุขและการใช้เทคนิค Resampling สามารถท าให้ความแม่นย าของ
ตัวแบบเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งใจใช้ Mutual Information และ Chi Square Statistic 
มาประยุกต์ใช้ในการหาปัจจัยหรือคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสุข และทดลองใช้ Mutual Information และ 
Chi-Square Statistic ในบริบทของการคัดกรองคุณลักษณะเพ่ือสร้างตัวแบบไปในคราวเดียวกัน ค่าความถูก
ต้องของตัวแบบที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้อาจเพ่ิมขึ้นได้อีกจากการใช้เทคนิค Resampling ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับชุดข้อมูลซึ่งผู้วิจัยจักได้วางแผนด าเนินงานในงานวิจัยชิ้นถัดๆ ไป  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางรูปแบบการขับเคลื่อน
จังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา (2) เพ่ือค้นหานวัตกรรม 4.0 
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี และ (3) เพ่ือประโยชน์ในการน าไปด าเนินการขยายผลเป็นจังหวัด
สระบุรี 4.0 

การศึกษาพบว่า จังหวัดสระบุรีมีรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกของจังหวัด 
เริ่มจากการรับนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ ของรัฐบาล แล้วน ามาถ่ายทอดผ่านการประชุมในระดับจังหวัดและมี
การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผล 

ทั้งนี้นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 ประกอบด้วย นวัตกรรมจาก 4 กลุ่ม  ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม 4.0 
คือ อุตสาหกรรมของชุมชน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และอาหารปลอดภัย/อินทรีย์ (2) ท่องเที่ยว 4.0 คือ สระบุรีเมืองน่ าเที่ยว คือ ท่องเที่ยว
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์ และท่องเที่ยวชุมชน (3) เกษตร 
4.0 คือ Smart Famer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย โครงการ 9101 เกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ (4) การศึกษา 4.0 คือ อาชีวศึกษาคุณภาพสูง 
คือ ศักยภาพพ้ืนที่ การพัฒนาคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน/นอกพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น และการ
พัฒนาคุณภาพระดับสากล 
 
ค าส าคัญ : ประเทศไทย 4.0, จังหวัด, สระบุรี 4.0  

                                                           
1 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ E-mail : walaiporn.rat@dpu.ac.th 
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Abstract 

 This research was conducted to fulfill three main objectives as follows; (1) to initiate the 

guidelines in driving Saraburi province 4.0 in agriculture, industry, tourism, and education (2) to search 

for innovation 4.0 in sections related to Saraburi province, and (3) to benefit the whole process to 

enhance Saraburi province as a province 4.0.  

 The finding revealed Saraburi province had the patterns in driving Thailand 4.0 policy through 

provincial mechanism starting by receiving the policy from the government. The policy was then 

dispatched to the meeting in provincial level and driven via Joint Public and Private sector Consultative 

Committee (JPPSCC) and Integrated Provincial Administration Committee (IPAC) by providing the 

opportunity for private and civil society sector to engage in the activities, track the performance, and 

evaluate the results.  

 Saraburi’s innovation 4.0 was divided into four main groups as follows; (1) Industry 4.0 refers 

to Industries related to communities: Green Industry, Agro-processing Industry, Eco Industry, and 

Food / Organic Safety (2) Tourism 4.0  refers to Saraburi as a pleasant province for tourism: Art 

Tourism, Cultural Tourism, Religious Tourism, and Ecotourism (3) Agriculture 4.0 refers to Smart 

Farmer project initiated under the philosophy of Sufficiency Economy: Project 9101 Safe Organic 

Farming, and Modern Management and Administration, and (4) Education 4.0 refers to High Quality 

Vocational Education including potential in terms of areas, more quality development in accordance 

with labor markets off-site, and quality development to meet international standards.  

Keywords: Thailand 4.0, Province, Saraburi 4.0 

 
บทน า 

กระแสการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้พลิกโฉมให้เกิดเป็นกระแสโลกของดิจิทัล ( Digital 
Disruptive) ที ่ส ่งผลให้เกิดเป็นโอกาสขององค์การที ่จะได้ร ับการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในหลายช่องทาง  

รัฐบาลได้เห็นความส าคัญและเห็นถึงโอกาสของการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  จึง
ได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าประเทศไทยให้หลุดพ้นการ
เป็นประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และความไม่สมดุลของการ
พัฒนา โมเดลนี้จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง
ที่ยุทธศาสตร์ชาติวางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในที่เชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ อย่างไรก็ตาม การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 
ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้นทุกภาคส่วนทุกองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนคนไทย อันน าไปสู่การพัฒนา
แนวคิดระบบราชการ 4.0 และจังหวัด 4.0  

จังหวัดสระบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการเป็นอย่างมาก 
สะท้อนจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ณ ราคาประจ าปี  พ.ศ.2558 (Gross provincial 
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product: GPP) ที่พบว่าจังหวัดสระบุรีพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 60 ภาคบริการและอ่ืนๆ ร้อยละ 
35 และภาคการเกษตรร้อยละ 5 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเป็น “สระบุรี 4.0” ตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดจังหวัด 
4.0 ที่ให้ความส าคัญกับจังหวัดในฐานะผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดในการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจังหวัด เข้ากับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) จังหวัดสระบุรีจึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาแนว
ทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น จังหวัด 4.0 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางรูปแบบการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี  4.0 ในภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา 
2. เพ่ือค้นหานวัตกรรม 4.0 ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี  
3. เพ่ือประโยชน์ในการน าไปด าเนินการขยายผลเป็นจังหวัดสระบุรี 4.0 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ทบทวนแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อน

แนวคิดประเทศไทย 4.0 และจังหวัด 4.0 โดยมีประเด็นดังนี้ 
 
1. แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0  

 “อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เป็นแนวคิดที่รัฐบาลประเทศเยอรมันได้วางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมที่น าเอาระบบดิจิทัลเข้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างข้อมูลดิจิทัล
กับการด าเนินการในเชิงกายภาพเสมือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า “Cyber-Physical 
System” หรือกล่าวได้ว่าการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ เป็นยุค Internet of Things2 ที่สิ่งต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูลและการบริการจะถูกเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตครั้งใหญ่
และมีผลให้วิถีชีวิตของคนท่ัวโลกเปลี่ยนไป 
 เพราะฉะนั้น เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทุกองค์การจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ยุค 4.0 หรือที่เรียกว่า “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล” (Digital Transformation) 
ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังภาพที่ 1 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) 

                                                           
2 Internet of Things คือ เครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนกิส์ ซอฟแวร ์เซนเซอร์ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค ที่
ท าให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งกันได้ (ที่มา : http://www.thailand40.com) 
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ที่มา : Roland Berger, 2011 
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนแนวคิดประเทศไทย 4.0 และจังหวัด 4.0 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้สร้างโอกาสในด้านต่างๆ รัฐบาล

จึงได้ก าหนดแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่จะ
น าพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า และความ
ไม่สมดุลของการพัฒนา พร้อมไปกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่ง (First World) ที่มีความ
มั่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ในบริบทของโลกยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั ้งที ่ 4 (The Fourth Industrial 
Revolution) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ประเทศต้องมีความจ าเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภัยคุกคามที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมี 
3 กระแสด้วยกัน คือ กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสการรวมกลุ่มในภูมิภาค และกระแสท้องถิ่น ส่งผลให้ แนวคิด
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการน้อมน าพระราชด ารัสมาถอดความหมาย เกิดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to 
the World) 
ภาพที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเทศไทย 4.0 

 
ที่มา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559 
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เพราะฉะนั้น การพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากจะมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ของประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกิดสังคมไทย 4.0 คนไทย 4.0 
เกษตรกร 4.0 SME 4.0 และจังหวัด 4.0 โดยจังหวัด 4.0 นั้น ถูกนิยามว่าเป็นจังหวัดที่มีการกระจายความ
เจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างานในถิ่น ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานใน
กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุป
กรอบแนวคิด ได้ดังนี ้
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2560 โดยก าหนดพ้ืนที่การศึกษา

ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ได้แก่ องค์กรในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
การศึกษาของจังหวัดสระบุรี 

กลุ่มเกษตร 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มท่องเท่ียว 
กลุ่มการศึกษา 
จังหวัดสระบุรี 

ข้อเสนอรูปแบบแนวทางพัฒนาการ
ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0ในภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว  และ
การศึกษา    

กลุ่มเกษตร 4.0 
(Smart Farmer) 
กลุ่มอุตสาหกรรม 
(Industry 4.0) 
กลุ่มท่องเท่ียว 
(Tourism 4.0) 
กลุ่มการศึกษา 

(Education 4.0) 

นวัตกรรม 4.0 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว  

และการศึกษา    

การบูรณาการภาคส่วนประชารัฐ 

การยกระดับมาตรฐานและผลิตภาพ (Productivity) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ การเข้าถึงตลาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
อาทิ คมนาคม โลจิสติกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดชุมชน 
ตลาดอีคอมเมอร์ส ตลอดจนถึงกองทุนพัฒนาจังหวัด (Provincial Venture Capital) 
ฯลฯ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดยเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)                  

โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจังหวัด

สระบุรี 4.0 ในด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาและด้านการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัด เกษตรกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า เจ้าของสวนบิ๊กเต้ เจ้าของฟาร์มมัลเบอรี่สายทอง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์อนุสรณ์ และผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการด าเนินการภายหลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ

สนทนากลุ่มได้ด าเนินการโดยแบ่งกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรม (วันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ.2560)                  

กลุ่มการศึกษา ด าเนินการ 2 ครั้ง (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560) 

กลุ่มท่องเที่ยว  (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560) และกลุ่มการเกษตร (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560) 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation)                

เพ่ือสังเกตการขับเคลื่อนนโยบายมายังระดับปฏิบัติ ตลอดจนการถ่ายทอดนโยบายระดับภูมิภาคสู่หน่วยปฏิบัติ  

พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมสระบุรี 4.0  ในที่ประชุมของ

จังหวัด วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาข้อ

ค้นพบรูปแบบที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ

การการศึกษารวมทั้งค้นหานวัตกรรม 4.0 

ผลการวิจัย 
จังหวัดสระบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการเป็นอย่างมาก  

สะท้อนจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ณ ราคาประจ าปี  พ.ศ.2558 (Gross provincial 
product: GPP) ที่พบว่าจังหวัดสระบุรีพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก กล่าวคือ ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ามาก
ถึง 121,166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วน ภาคบริการ และภาคเกษตรมีมูลค่า 72,240 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35 และภาคการเกษตรมีมูลค่า 10 ,394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ภาพที่ 4 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2558 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
         โดยการค านวณของคณะที่ปรึกษา, 15 สิงหาคม 2560 
 1. ด้านอุตสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด โดยปี พ.ศ.2558 พบว่ามีมูลค่ามากถึง 
121,166            ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของ GPP จังหวัด พร้อมกันนี้ยังเป็นเป็นแหล่งวัตถุดิบวัสดุ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้
แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ท าให้สินค้าที่จะผลิตจากอุตสาหกรรมในจังหวัดสามารถส่งไปจ าหน่ายได้ทั่ว
ประเทศ ส่งผลให้ได้รับการก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE) ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก และเป็นแหล่งผลิตโคนมเป็นอันดับที่ 1 และเป็น
แหล่งผลิตไก่เนื้อ เป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ 
 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของจังหวัดสระบุรี พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เป็น Digital Based ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีความพร้อม 
ตื่นตัว และวางแผนการพัฒนาไปก่อนการประกาศใช้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดในการขับเคลื่อนไปสู่จังหวัด 4.0 และประเทศไทย 
4.0 

2. ด้านการเกษตร 4.0 
ภาคการเกษตรนับเป็นภาคที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ สะท้อนจาก GPP ของจังหวัด

พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ภาคเกษตรมีมูลค่าเพียง 10,394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของ GPP จังหวัด
สระบุรี 

พร้อมกันนี้ จากการศึกษายังพบว่าการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ยังไม่
ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม การสร้าง Young Smart Farmer ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 นั้นส านักงาน
เกษตรจังหวัด ได้ด าเนินการและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 (ในขณะนี้                   
มีอบรม 90 คน) ยิ่งกว่านั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบาย 9101 และมีหนังสือสั่งการอย่างเป็น
ทางการในการถ่ายถอดนโยบาย ซึ่งนโยบายนี้นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from 
within) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ (จังหวัดสระบุรี 8 กลุ่มอาชีพการเกษตร) แต่ละกลุ่มมีกลุ่มย่อยที่ร่วมมือ
กัน ประมาณ 15 ถึง 20 คน เป็นต้น ดังนั้น นวัตกรรมที่ได้จากกลุ่มเกษตร จังหวัดสระบุรีคือ Young Smart 
Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคอุตสาหกรรม
60%

ภาคการเกษตร
5%

ภาคบรกิารและอื่นๆ
35%
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 3. ด้านการท่องเที่ยว  
จากข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น                

โดยในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสระบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 5 ,935 ล้านบาท (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) หากแต่ยังจ ากัดในกลุ่มนักทัศนาจรเป็นส่วนใหญ่  

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 4.0 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับนโยบายจากรัฐบาลโดยตรงผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ส านักงานท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี หรือส านักงานท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการ
ประชุมสมาคมท่องเที่ยวประจ าเดือนทุกเดือน โดยขับเครื่องผ่านกลไกประชารัฐ ส่วนนวัตกรรม 4.0 ท าให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  สร้างผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  ดังเช่นการออกแบบชุมชนท่องเที่ยวหนอง
ย่างเสือหรือ “Model ชุมชนหนองย่างเสือ” เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร ที่มีการรวมตัวกันของ
เกษตรกร ชุมชนท่องเที่ยวอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในชุมชนที่ท าการเกษตรและมีวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการส่งเสริมให้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรแปรรูป 

จากข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมทางความคิดคือการก าหนดให้จังหวัดสระบุรีเป็น
จังหวัดน่าเที่ยว  มีอัตลักษณ์ท่องเที่ยวที่เป็นศักยภาพพ้ืนที่ หรือแม้แต่เชื่อมโยงทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ศาสนา           เชิงธรรมชาติ ชุมชน  สวนเกษตร หรือสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย 

4. กลุม่การศึกษา 
การศึกษาจังหวัดสระบุรีมีนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความส าเร็จและมีความโดดเด่นอยู่หลายด้าน          

ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ว่าด้านการศึกษาของจังหวัดสระบุรีมีความโดดเด่นในเชิงพัฒนาการและสร้างนวัตกรรม
การศึกษาคือ ระบบการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิซึ่งเป็น “รูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษา” เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ านวนมาก ท าให้สามารถ
สนับสนุนการฝึกงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคีซึ่งท าให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนการสอนที่ตรงกับ
ความต้องการของภาคเอกชน  ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  

ขณะเดียวกัน การประชุมการศึกษาสายอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560)  
นายธีระ นรสิงห์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่าสิ่งที่สระบุรีพยายามสร้างอาชีวศึกษาที่ดีเลิศคือ 
“การใช้แนวคิดการสร้างโรงเรียนในงานและสร้างโรงงานในโรงเรียน” มีการประชุมหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย
เพ่ือด าเนินการร่วมกัน  

ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ โครงการ 
Home Solution Career Choice โดยความร่วมมือกับกลุ่ม SCG และโครงการทวิภาคีช่างเบทาโกร โดย
ความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ      เป็น
ที่พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม  3 ฝ่าย คือ สถานประกอบการ  สถานศึกษา และผู้เรียน  
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กล่าวโดยสรุปจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
อุตสาหกรรม จึงมีโอกาสเป็นอย่างมากในการพัฒนาในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีจังหวัดเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) เรียกว่า “จังหวัด 4.0” ซึ่งเป็น
“การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” หรือ “Area Based” 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้  “เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทาง

รูปแบบการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา” และ 
“เพ่ือค้นหานวัตกรรม 4.0 ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี” อันน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้                
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการขยายผลให้จังหวัดสระบุรีก้าวไปสู่การเป็น จังหวัดสระบุรี 4.0 

ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยสามารถสรุปออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) ข้อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนแนวทาง
ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 (2) นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ประเด็นที ่1 ข้อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่จังหวัดสระบุรี 4.0 และ
รูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 
 1) การขับเคลื่อนระดับชาติ พบว่าการถ่ายทอดนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้
ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับนโยบายนี้อย่างแพร่หลาย หากแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ ขณะที่
ส่วนราชการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับรองลงมา ระดับปฏิบัติการยังไม่มากนัก เนื่องจากเป็น
เรื่องใหม่ การสร้างองค์ความรู้ยังไม่ค่อยชัดเจน (Body of Knowledge) และเป็นเรื่องการตีความ                      
การประยุกต์ใช้เป็นเรื่องแต่ละภารกิจของ แต่ละหน่วยงาน ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอดังนี้ 
  (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมอบนโยบายที่ชัดเจน ควรมีการมอบนโยบายผ่าน
ค าสั่งหรือการสั่งการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการอบรมสร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมในแต่ละส่วนราชการ และผู้
ที่เกี่ยวข้องซึ่งการสั่งการควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวคิดและความส าคัญที่ว่าประเทศไทย 4.0 จะเป็น
โมเดลทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation) และท าอย่างไรจะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะ
ยกระดับให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) น าไปสู่ประเทศรายได้สูง ตาม
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  (2) การผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกกลางระดับชาติ                       
ควรมีกลไกกลางระดับชาติที่ท าหน้าที่ผลักดันการขับเคลื่อน ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดและสื่อสารให้ความรู้
แก่ประชาชน พร้อมทั้งการประสานงานกลไกราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประชารัฐ ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในระดับต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  ซึ่งเกิดจากความส าเร็จ                 
ในการพัฒนาความร่วมมือของภาคเอกชน กลไกประชารัฐ เป็นต้น 
 2) การขับเคลื่อนระดับภูมิภาค พบว่าการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เริ่มจากจังหวัดและ
ส่วนราชการรับนโยบายจากรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่ได้มีการรับมอบนโยบายโดยตรงผ่านหนังสือสั่งการ 
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แต่จะเป็นการรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน
การประชุมในวาระต่างๆ โดยส่วนราชการจะมีบทบาทในการแปลงนโยบายประเทศไทย 4.0 การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดผ่านการเสนอโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ปฏิบัติยังมีความ
เข้าใจไม่มากนักเก่ียวกับนโยบายดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ให้ความส าคัญในการตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีความพยายามในการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีไปสู่การเป็น
จังหวัด 4.0 หรือ สระบุรี 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนบนฐานการมีนวัตกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมเป็นกลไกให้ก้าว
ไปด้วยกันในทุกภาคส่วน และหาแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมและค้นหานวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี  
แม้ว่าคณะผู้บริหารของจังหวัดจะแสดงความตั้งใจในการขับเคลื่อน แต่นโยบายดังกล่าวก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกันกับระดับชาติ คือความรู้ความเข้าใจยังมีน้อย 

ดังนั้นรูปแบบข้อเสนอเชิงพัฒนาในระดับภูมิภาค จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการก าหนด         
คลัสเตอร์ 4.0 ของจังหวัด/ส่วนราชการอย่างมีส่วนร่วม และมีโครงการร่วมกันที่สร้างผลลัพธ์จังหวัด 4.0 เพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินการและติดตามประเมินผล วัดความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม (ดังแผนภาพแสดงข้อเสนอ
รูปแบบในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0) 
ภาพที่ 5 ข้อเสนอรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม 4.0 ในจังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย, กันยายน 2560 

ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0  
 การศึกษาวิจัยนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 ครั้งนี้ ศึกษาใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม                   
กลุ่มการเกษตร กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ            

ประเทศไทย 4.0 

ก าหนดคลัสเตอร์ 

รายด้านหรือรายสาขาท่ี
มีความโดดเด่น 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะ
เสริมสร้างการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 หรือ จังหวัดสระบุรี 4.0 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

การติดตามและประเมินผล 

 

จัง
หวั

ดส
ระ

บุร
ี 4

.0/
 

 ป
ระ

เท
ศไ

ทย
 4

.0 

คณะท างานก ากับและตดิตามจังหวัด 4.0 

กลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประชารัฐ/ 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)/ 

 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)/อื่นๆ 
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 1) กลุ่มอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรีมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านอุตสาหกรรมจ านวนมาก  อย่างไร
ก็ตาม นวัตกรรมที่เป็นการบูรณาการอุตสาหกรรม การเกษตรหรือการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน จะสามารถสร้างให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ได้เพ่ิมขึ้น จึงควรมีการขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มากขึ้น 
เนื่องจากมีอุตสาหกรรมภาคการเกษตรในจังหวัดสระบุรีเป็นจ านวนมาก แต่ยังได้รับส่งเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐไม่ทั่วถึงและครอบคลุม เพราะฉะนั้น การผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางประเทศไทย 
4.0 จะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (Strength from within) เพราะนอกจากจะเป็น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแล้วยังสามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดให้กับสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะท าให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเป็นห่วงโซ่ซึ่ง
กันและกัน เป็นสินค้าที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในต้นน้ า เมื่อน ามาแปรรูปเป็นกลางน้ าและตอบสนองความต้องการ
ตลาดที่เป็นปลายน้ าของห่วงโซ่ (Value Chain) ได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมของชุมชน 
  (1) สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมชุมชน  โดยการจัดท าฐานข้อมูลของโรงงานในจังหวัดสระบุรีที่
ใช้วัตถุดิบทางด้านการเกษตร เพ่ือน าข้อมูลไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเป็นการจับคู่ Demand & Supply 
Matching สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมของชุมชนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการสายการผลิตที่เกื้อกูลกัน ใน
กระบวนการผลิตสินค้า 
  (2) รวบรวมข้อมูลภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้อมูลกากอันตรายเพ่ือให้ด าเนินการน าไป
จัดการถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  (3) เพ่ิมเครือข่ายเครือข่ายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
  (4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กมีการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมของตนนอกจากสร้างนวัตกรรมแล้วจะท าให้เกิดอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้
ที่ต่อเนื่องและสามารถเพ่ิมผลิตภาพในการประกอบการที่สูงขึ้น   
 2) กลุ่มท่องเที่ยว พบว่านวัตกรรม 4.0 ของกลุ่มนี้คือการก าหนดจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดน่าเที่ยวจาก
การมองศักยภาพท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความน่าสนใจเช่น กลุ่มท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์ และการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาสินค้าและบริการ 
(R&D) ในการท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นนวัตกรรมที่เกิดจาการค้นคว้าหาวิธีการในการ
สร้างผลิตผลทางการเกษตรของตนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในขณะเดียวกัน  
 ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมความคิดจังหวัดสระบุรีน่าเที่ยว คือการเชื่อมต่อท่องเที่ยวในรูปแบบ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ด้วยศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดที่ท าให้จังหวัดสระบุรีน่าเที่ยวและมาเยี่ยมเยียน การเสริมสร้างให้
จังหวัดสระบุรีเป็นเป้าหมายหนึ่งของการมาเที่ยว มิใช่การมาเท่ียวแบบไม่ตั้งใจ หรือเป็นทางผ่านเท่านั้น การคิด
แบบมีเป้าหมายที่จังหวัดท่องเที่ยวสระบุรี เช่น เที่ยวจังหวัดสระบุรีแล้วนึกถึงที่ใด หรือ สามแหล่งท่องเที่ยวแรก
ที่ผู้คนนึกถึงหากคิดถึงจังหวัดสระบุรีคือที่ใด หรือ คิดถึงจังหวัดสระบุรีคิดถึงที่ใด การท าให้จังหวัดสระบุรีน่า
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เที่ยวควรมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูด เป็นที่รู้จัก เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดและเป็นภาพอัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดที่อยู่ในความคิดของนักท่องเที่ยว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างนวัตกรรมความคิดของ 
“สระบุรีน่าเที่ยว” 
 3) กลุ่มการเกษตร พบว่า นวัตกรรม 4.0 เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Smart Farmer 4.0 มีคุณลักษณะ
ของเกษตรกรที่ใช้หลักวิชาการ การบริหารจัดการ การวางแผน การลดต้นทุนเพ่ิมรายได้  ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมหรือสมัยใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จังหวัดสระบุรี  คือ การเป็น Smart 
Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือนวัตกรรมเกษตร 4.0 เฉพาะจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการน้อมน าต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการพระราชด าริซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฏีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ท าให้เกิดการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจ านวนมากเต็มพ้ืนที่แม้กระทั่งเกษตรกรรุ่นใหม่   

ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0 
 การต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0 หรือ การเป็น Smart Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควรด าเนินการในการฝึกอบรม Smart Farmer ให้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันปีละ 30 คน ยังเป็น
จ านวนที่น้อยอยู่ ทั้งนี้อาจต่อยอดจากจ านวน 30 คนที่เป็นต้นแบบไปเป็น Coaching สร้างเครือข่าย (Network) 
ของ Young Smart Farmer และภาครัฐคอยสนับสนุน 30 คนก็จะได้ 30 เครือข่ายๆ ละ 5-10 คน ทั้งนี้ควรมี
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นเงินทุนบางส่วน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการสมัยใหม่ ฯลฯ สนับสนุนเกษตรกร 4.0 
หรือ การเป็น Smart Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสระบุรีให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ควรสร้างเกษตรกร 4.0 ที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม 4.0 และท่องเที่ยว 4.0 ตลอดจนการศึกษา 4.0 
เป็นศักยภาพท่ีลงตัวของจังหวัด 4.0 เป็นความท้าทายที่โดดเด่นในอนาคตของจังหวัดสระบุรี  
 4) กลุ่มการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา 4.0 ของจังหวัดสระบุรีที่มีความโดดเด่นในเชิงพัฒนาการและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาคืออาชีวศึกษาคุณภาพสูง โดยระบบการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี  
ด้วยเหตุผลหลักด้านศักยภาพของพ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ านวนมาก สามารถ
สนับสนุนการฝึกงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคีซึ่งท าให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนการสอนที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคเอกชน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคจ านวนมาก นักเรียนและนักศึกษาของ
อาชีวศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความประพฤติ ไม่มีการทะเลาะและต่อสู้กันในพ้ืนที่จังหวัด สุดท้าย นักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีมีงานท ากันเกือบทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือประกอบกิจการของตนเอง   
 ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา 

การต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาเรื่องอาชีวศึกษาคุณภาพสูงหรืออาชีวศึกษาเป็นเลิศ ควรมีการบูรณา
การข้อมูล ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนความโดนเด่นของอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรีให้
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน บรรลุเป้าหมายของประเทศมากขึ้น ทั้งนี้การมีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาในการใช้จะท าให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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 ข้อเสนอในภาพรวมของกลุ่มการศึกษา พบว่าการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาสาย
สามัญและอ่ืนๆ นั้นเป็นกระบวนการวางแผนเต็มรูปแบบและเป็นระบบอย่างดี อย่างไรก็ตาม ควรขยายการผลิต
หรือการพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์ว่านักเรียนนักศึกษาคุณสมบัติอย่างไรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในขณะนี้
และอนาคตเพ่ิมเติมด้วย เช่น ต้องมีความรู้และทักษะใด มีประสบการณ์และทักษะใดบ้าง ที่จะป้อน
ตลาดแรงงานในจังหวัดและนอกจังหวัดในอนาคตอย่างไร เพียงใด การผลิตก าลัง งานในสาขาที่คาดว่าจะป้อน
ตลาดใหม่ๆ เช่น การผลิตก าลังแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของอภิโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็น demand นอกเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งแก่งคอย สระบุรี
เป็นส่วนผ่านของรถไฟ ทางคู่ แก่งคอย-มาบตาพุด มีโครงการฉะเชิงเทรา-คลอง 19–แก่งคอย และโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ดังนั้น การผลิตก าลังแรงงานอาจต้อง
คิดออกนอกพ้ืนที่และป้อนตลาดใหม่ๆ ซึ่งเฉพาะโครงการ EEC คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 
100,000 คนและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี เป็นต้น  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยน าสิ่งที่พบในนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 หากมาแยกตามกลุ่มได้ดังแผนภาพและ
ผู้วิจัยลองเสนอรูปแบบที่เป็นการก าหนดคลัสเตอร์ตามแผนภาพ  จะเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของนวัตกรรม
จังหวัดสระบุรี 4.0 ได้อีกรูปแบบหนึ่ง ในที่นี้ก าหนดคลัสเตอร์สี่กลุ่มดังที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยการก าหนดโครงการกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เป็นโครงการแบบบูรณาการภารกิจ (Function based) 
บูรณาการนโยบาย (ประเทศไทย 4.0 Agenda based) และดึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนรับฟังและ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนที่ (Area based) ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ก าหนดโครงการที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรต่างๆ เป็นโครงการของ
จังหวัดที่มีเจ้าภาพร่วม ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน
ความคิด  เช่น ก าหนดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน มีโครงการย่อยหรือกิจกรรม เป็นต้น 
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ภาพที่ 6 นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย, กันยายน 2560 
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โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
: วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า 

 The research project on guidelines in developing potential of tourism 

: Local Tourism to Thailand Riviera 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ (1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า (2) ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า (3) เสนอ
แนวทางเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการท่องเที่ยวหลัก (4) เสนอแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ และ (5) ข้อเสนอการใช้ 
Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว    

การศึกษาวิจัยนี้ได้น าไปสู่ข้อค้นพบ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ

ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนโยบายไทยแลนด์-ริเวียร่า โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประจวบคีรีขันธ์ รอยัลริเวียร่า เมือง

ท่องเที่ยวนานาชาติ” เป็นกรอบในการด าเนินการในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมาย (2) ข้อเสนออัตลักษณ์

การท่องเที่ยวจาก 8 อ าเภอ 8 แห่ง (3) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของชุมชนเกษตรและ

ฟาร์มเกษตรในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (4) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวรอง และ (5) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ใน

ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ควรการด าเนินการบูรณาการแบบประชารัฐ (2) ควรส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาพ้ืนที่ทั้งชายฝั่ง ภูเขา และชุมชน และ(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน

พ้ืนที่เป้าหมายรู้และเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ริเวียร์ร่า ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านคนและ

เทคโนโลยี 
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ค าส าคัญ : ไทยแลนด์ริเวียร่า, ท่องเที่ยวชุมชน, การท่องเที่ยว 

Abstract 

 This research was conducted to fulfill 5 main objectives as follows; (1) to create the strategic 

plans for tourism under Prachuap Khiri Khan-Riviera model (2) to search for tourism uniqueness in 8 

districts to connect with Thailand Riviera model (3) to recommend guidelines to connect OTOP 

Nawatwithi with main tourism (4) to recommend guidelines to increase the values of products and 

OTOP Nawatwithi Local Tourism as new tourist attractions, and (5) to propose the use of Big Data 

Tourism Information Systems.  

 This research had 5 main findings as follows; (1) The strategic plans of the researcher aimed 

at connecting tourism with Thailand-Riviera Policy by setting the vision “Prachuap Khiri Khan Royal 

Riviera an International Tourist City” as the framework in driving the province to achieve the goal. (2) 

There were 8 proposals of tourism uniqueness from 8 districts. (3) The strategic plans of adding 

values in locals’ agricultural products and farms were proposed in order to be promoted as the new 

tourist attractions. (4) The strategic plans of Local Tourism OTOP Nawatwithi were proposed to 

connect Most Visited Tourism with Less Visited Tourism and (5) there was a proposal to use Big Data 

in Tourism Information Systems.  

 Policy recommendations were as follows; (1) Integration of Civil State should be employed. 

(2) Coastal, mountainous, and community areas should be developed. (3) There should be public 

relations among people and local entrepreneurs in target areas so that they will get prepared for the 

technology and gain more understanding about Thailand Riviera model.  

Keywords: Thailand Riviera, Local Tourism, Tourism  

 
บทน า 

นโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าไทย (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นนโยบายในการ
สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพท่องเที่ยวในสี่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลที่มีความหรูหรา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับริเวียร่า Riviera ของประเทศฝรั่งเศส และ Riviera ของประเทศอิตาลี ในการดึงดูดเม็ดเงินการ
ลงทุนเข้ามาในพื้นที่เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เหล่านี้สู่ระดับนานาชาติ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยศักยภาพที่มีท าให้จังหวัด
มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนๆ ที่จะต้องเร่งพัฒนาการเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์ริเวียร่ายังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับชาติที่เป็น Agenda Based ให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมในระดับพ้ืนที่ที่ตอบสนองศักยภาพและความต้องการในพ้ืนที่ (Area Based) ด้วย
องคาพยพของภารกิจตามโครงสร้างกลไก (Function Based) และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชารัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามจุดมุ่งหมายของนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า           
การศึกษาวิจัยนี ้จ ึงมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาตามหลักวิชาการ อันน าไปสู ่การน าเสนอ แผนยุทธศาสตร์
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ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า 
เสนอแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการท่องเที่ยวหลัก  เสนอแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่และสุดท้ายเสนอ
แนวทางการใช้ Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า 
2. ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า 
3. เสนอแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการท่องเที่ยวหลัก 
4. เสนอแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่ง  
   ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ 
5. ข้อเสนอการใช้ Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว    

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ทบทวนนโยบายการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่าและแนวคิดการจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big data โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
นโยบายการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า 
นโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าไทย (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นนโยบายในการ

สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพท่องเที่ยวในสี่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลที่มีความหรูหรา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับริเวียร่า Riviera ของประเทศฝรั่งเศส และ Riviera ของประเทศอิตาลี  

นโยบายไทยแลนด์ ริเวียร่า (Thailand Riviera) หรือ การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตก มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเพ่ือการพักผ่อนระดับโลก โดยคาดว่า
จะท าให้ส่งผลต่อภาพรวมใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ชุมชน คือ เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและ
ภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งในมิติของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิง
อนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงประมง เชิงท่องเที่ยวและกีฬา (2) ประชาชนและนักท่องเที่ยว จะท าให้เกิดการ
พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีความน่าสนใจใหม่ๆ เช่น การออกแบบ
สถานีรถไฟ จุดพักนักท่องเที่ยว ตลาดชุมชน เป็นต้น 

(3) กลุ่มนักธุรกิจนักลงทุน ขนาดกลางขนาดย่อม จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การสร้างมารีน่าส าหรับเรือยอชต์ ที่อ่าวประจวบฯ และการพัฒนาขุดลอกบึงให้เป็นสระเก็บน้ าจืด
ขนาดใหญ่ที่ปราณบุรีและสามร้อยยอด เพ่ือให้เพียงพอต่อการขยายตัวของระบบบริการท่องเที่ยว และ
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สามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโรแมนติกในพ้ืนที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การดูนกน้ า นกอพยพ เป็นต้น และ (4) นักลงทุนด้านท่องเที่ยวขนาดใหญ่ การจัดสรร
ที่ราชพัสดุที่หาดประจวบคีรีขันธ์ หรือการแบ่งโซนพ้ืนที่ ให้สามารถสอดรับกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ การตั้งโรงถ่าย ภาพยนตร์ ตั้งสวนสนุก ธีมพาร์ก การตั้งศูนย์สุขภาพ Health & 
Wellness เป็นต้น 

แนวคิดการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big data 
“Big Data” คือ ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของ

ระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้ (ทรูคอร์เปอร์เรชั่น.2561) ดังนั้น การวิเคราะห์ Big Data จึงต้องอาศัย
การพัฒนาระบบเพื่อรองรับและสามารถน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในยุคแรก ๆ นั้น ข้อมูลที่จะถูกเรียกว่า Big Data นั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 อย่างด้วยกัน หรือ
ที่เรียกว่า 3V คือ (โสภณ พินิจกิจเจริญกุล.2561) 

(1) Volume คือ ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ Petabyte ขึ้นไป 
(2) Velocity คือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว หรืออาจจะหมายถึงความเร็วของ

การสร้างข้อมูลและ ประมวลผลข้อมูล  
(3) Variety คือ ชนิดและลักษณะของข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง 

หรือแบบไม่มี โครงสร้าง เช่น รูปภาพ ข้อความ วีดีโอ  
แต่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 2 อย่าง คือ  
(4) Veracity คือ คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่มีความ

น่าเชื่อถือ น ามาวิเคราะห์ ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ดี 
(5) Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีมูลค่าและความส าคัญต่อธุรกิจ                

ในการน ามาใช้ ประโยชน์ 
การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ประโยชน์ของรัฐบาล ท าให้ต้องมีการพัฒนาระบบ Big Data ให้เกิดขึ้นในภาครัฐ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นั้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่วยงาน 
ภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง 

จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้อันน าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี ้
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาด าเนินการ 4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยใช้

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Document Research) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การลงพ้ืนที่ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวประจวบ–ริเวียร่า อัตลักษณ์ท่องเที่ยว อาทิ บุคลากรสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้รับผิดชอบตรงนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ 

2) การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
และกลุ่มท่องเที่ยวกุยบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

ยุทธศาสตรช์าต ิ

 นโยบายรฐับาล 
แผนปฏริปู 11 ดา้น 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวงมหาดไทย 

แผนพฒันาฯ 12 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการ

ท่องเทีย่วฯ 

ชุมชนทอ่งเทีย่ว 
โอทอปนวตัวถิ ี

แผนพฒันาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ยุทธศาสตรท์่องเทีย่วประจวบครีขีนัธ ์

(พ.ศ.2560 – 2564) 
 

นโยบายไทยแลนดร์เิวยีร่า 

มะรดิ 
ด่านสงิขร 

ยุทธศาสตรท์่องเทีย่ว 
ประจวบครีขีนัธ-์รเิวยีร่า 

การท่องเทีย่วหลกั 

แนวเพชรเกษม 

การท่องเทีย่วรอง 

BIG DATA Support System 

เชือ่ม
ต่อ 

LOGI
STIC 

30 
โครงการ
ของ      

โอทอป 
นวตัวถิ ี

PHYSICAL & 
INFRA 
STRUCTURE 
 

อตัลกัษณ์การ
ทอ่งเทีย่ว 8 อ าเภอ 
 

Value Added 
ทอ่งเทีย่ว
ชมุชนฟารม์
เกษตร 
 

703



  
  6 
 

3) การลงพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร แปลงเกษตร ที่มีศักยภาพในการ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพ่ือหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงโครงการโอทอปนวัต
วิถี จ านวน 9 หมู่บ้าน 5 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีกลุ่มผู้แทนจากองค์กรต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สมาคมเกษตร 
โอทอปนวัตวิถี ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ 

ผลการวิจัย 
เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 ประการ โดยสรุปออกเป็น 5 

ประเด็น โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
ประเด็นที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ริเวียร่า ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแนวคิด 

ทฤษฎีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากนั้นได้น าผล
การวิเคราะห์มาก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และข้อเสนอโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จากการศึกษาพบว่าศักยภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์
ริเวียร่า มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องโดยสรุปได้ตาราง 

 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวตามรูปแบบ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- อ าเภอหัวหินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ

นานาชาติ 
- เป็นสถานที่ท่ีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล 
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การสปาทราย 

อาหารทะเล ผักและผลไม้สด 
- เป็นจังหวัดศูนย์กลางของพ้ืนที่ Thailand 

Rivera ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม ไฟฟ้า 
น้ าประปา) บางพ้ืนที่ยังไม่รองรับการท่องเที่ยว  

- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

- นโยบายการบริหารคนยังขาดการบูรณาการ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ี 
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- มีด่านสิงขรเป็นประตูเชื่อมสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

- มีการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า 
ท่องเที่ยวนวัตวิถี    

- นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้ประชาชน
ในจังหวัดมีอาชีพและรายได้ 

- การคมนาคมจากพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ มีการ
เชื่อมโยงสู่จังหวัดได้หลากหลายเส้นทาง   

- การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ท าให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน 

- ภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี 

- นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและแรงงาน
ต่างด้าว 

- การกว้านซื้อที่ดินจากนายทุนต่างชาติ   

จากข้อมูลข้างต้น ได้น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า 
ดังนี้ 
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ภาพที ่2 แผนยุทธศาสตร์ท่องเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธพ์ัฒนาระบบโครงสร้างให้ครอบคลุมเชื่อมต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของไทยแลนด์ริเวียร่าสู่นานาชาต ิ
1.โครงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกความ
ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน                                          
2.โครงการขยายพัฒนาถนนเส้นทางรองเชื่อมต่อ
เส้นทางหลักฯลฯ                                                            
กลยุทธย์กระดับระบบคมนาคมขนส่งเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้เช่ือมต่อพื้นที่
ต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (ด่าน
สิงขร)                                                                         
1.โครงการการพัฒนาศักยภาพสนามบินกองบิน 5                     
2.โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือยอร์ช ณ อ่าว
ประจวบคีรีขันธ ์                                                
3.โครงการยกระดับศักยภาพสถานีรถไฟจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์กลางขนส่งมวลชนและ
สินค้า ฯลฯ 

 กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน
ในด้านท่องเท่ียว การสื่อสาร การตลาด ด้วย
เทคโนโลยี 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและ
การเป็นเจ้าบ้านที่ด ี                                                       
2.โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การท่องเท่ียวการสื่อสาร การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อใหม่ให้แก่บุคลากรทุกภาค
ส่วน ฯลฯ                                                        
กลยุทธพ์ัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว ด้วย Big Data และ online                           
1.โครงการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานในการ
จัดการ Big Data                                                       
2.โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการท่องเท่ียว Big Dataฯลฯ 

 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้เป็น
สากลและสอดคล้องกับวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ ์
1.โครงการเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
การท่องเที่ยว                                                        
2.โครงการค้นหาอัตลักษณ์การท่องเท่ียว             
ในมิติของวัฒนธรรมประเพณีและอาหาร                
พื้นถิ่น ฯลฯ                                                          
กลยุทธ์เสริมสรา้งการท่องเที่ยวโอทอป นวตัวิถีให้ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม                                          
1.โครงการเจ้าบ้านอินเตอร ์                                            
2.โครงการชุมชนต้นแบบท่องเท่ียวนวัตวิถี อ าเภอ
ละ 1 จุด ฯลฯ                                                     
กลยุทธพ์ัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่                                                                    
1.โครงการค้นหาเครือข่ายชุมชนเกษตรเมืองน า
เท่ียว                                                                  
2.โครงการทัวร์แพคเกจ-เกษตรต้องไปชม ฯลฯ 

 กลยุทธพ์ัฒนาระบบการบริหารจัดการทอ่งเที่ยว
และเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับ
สากล 
1.โครงการส่งเสริมให้เอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ใช้ระบบ
บริหารจัดการแบบ E-commerce                                   
2.โครงการสร้างเสริมและบูรณาการเครือข่ายขอ้มูล
การท่องเทีย่วเกษตร ,ทอ่งเทีย่ว OTOP นวัตวิถ ีและ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (โครงการวางระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การท่องเทีย่ว : Big Data)                           
3.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายนานาชาติ  
4.โครงการสานสัมพันธ์ผ่านกีฬาและประเพณี               
ในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันของการ
ท่องเที่ยว 

วิสัยทัศน:์ ประจวบคีรีขันธ์ รอยลัริเวียร่า เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมต่อเส้นทางพัฒนาตามแนวทางไทย
แลนด์ริเวียร่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
สื่อสาร การตลาดด้วยเทคโนโลยีรองรับ

การเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยว
ระดับโลกบนพื้นฐานอัตลักษณ์และ

ศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยว

ประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ   
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ประเด็นที่ 2 ข้อค้นพบอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า 
ค าว่า “อัตลักษณ์” (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค าว่า “อัต” (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ 

ตัว เอง กับ  “ลักษณ์” ซึ่ งหมายถึ ง  สมบัติ เฉพาะตัว  ค าว่ า  “อัตลักษณ์” ตรงกับค าภาษาอังกฤษ
ว่า “identity” (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่
รู้จักหรือจ าได้ ดังนั้น การศึกษาเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์มาจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

จากการศึกษาวิจัยพบว่าอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เสมือนเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หรือสถานที่ที่เป็น “สัญลักษณ์” หรือ “อัตลักษณ์” 
ประจ าพ้ืนที่ โดยสรุปได้ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 2 ข้อค้นพบอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อ าเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า 

อ าเภอ อัตลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว คะแนน 
อ าเภอหัวหิน  อุทยานราชภักดิ์ 141 

อ าเภอปราณบุรี ชายหาดเขากะโหลก 135 
อ าเภอสามร้อยยอด ถ้ าพระยานคร 134.5 

อ าเภอกุยบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 114.5 

อ าเภอเมือง เมืองสามอ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว) 151.5 
อ าเภอทับสะแก อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 134 

อ าเภอบางสะพาน พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (วัดทางสาย) 142 

อ าเภอบางสะพานน้อย เกาะทะลุ 145 
หมายเหตุ: ผลคะแนนมาจากการประเมินของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 

ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของชุมชนเกษตรและฟาร์มเกษตรใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนเกษตรและฟาร์ม                 
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวระดับโลกบน
พ้ืนฐานอัตลักษณ์และศักยภาพพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชน” กลยุทธ์ที่ 3.3 “พัฒนาพ้ืนที่เกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) โครงการค้นหาเครือข่ายชุมชนเกษตรเมืองน าเที่ยว กิจกรรมหลักคือศึกษาและวิจัยเพ่ือค้นหา
ชุมชนเกษตรที่มีศักยภาพท่องเที่ยวและเชื่อมต่อระหว่างกัน 

(2) โครงการทัวร์แพคเกจ-เกษตรต้องไปชม กิจกรรมหลักคือจัดท าและประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่ว One Day trip ในพ้ืนที่เกษตรท่องเที่ยวครบวงจร (แหล่งท่องเที่ยวใหม่) 
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(2.1) บ้านโคนมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน : กิจกรรมการรีดนมวัว 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมวัว , ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ น้ าตกป่าละอู , วัดห้วยมงคล 

(2.2) บ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ต าบล     บึงนคร อ าเภอหัวหิน : เยี่ยมชมแปลงเกษตร
มัลเบอรี,การชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ าตกแพรกตะคร้อ, น้ าตกป่าละอู, ชมวิถี
ชีวิตกระเหรี่ยงปกากญอ  

(2.3) บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
การแปรรูปสินค้าเกษตร ท่องเที่ยวธรรมชาติ คือ เขื่อนยางชุม- ทุ่งหญ้า 1,500 ไร่ –อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

(2.4) บ้านชายทะเล : วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน, เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล, 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

(3) โครงการส ารวจประมงพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมืองและประเพณีพื้นถิ่น กิจกรรมหลักคือศึกษาและ
วิจัยส ารวจประมงพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมืองและประเพณีพ้ืนถิ่น เพ่ือน ามาสร้างองค์ประกอบในการท่องเที่ยว 

(4) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักคืออบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

(5) โครงการสร้างเสริมมัคคุเทศก์เยาวชนชุมชนเกษตร กิจกรรมหลักคือสร้างการมีส่วนร่วมในการให้
เยาวชนมีบทบาทเป็นมัคคุเทศน์ของชุมชน อบรมภาษาที่ 2,3,4 ให้เยาวชน และอบรมการเป็นมัคคุเทศก์เจ้า
บ้าน 

ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
หลักและการท่องเที่ยวรอง 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวรอง ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และศักยภาพพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชน กลยุทธ์เสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม ประกอบด้วย 9 โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการเจ้าบ้านอินเตอร์ 
(2) โครงการชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวนวัตวิถี อ าเภอละ 1 จุด 
(3) โครงการยกระดับคุณภาพท่ีพักท่องเที่ยวในชุมชน 
(4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(5) โครงการ Greatest- Prachuap 
(6) โครงการส่งเสริม Smart OTOP เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง (OTOP E-Commerce) 
(7) โครงการทัวร์แพคเกจ-OTOP นวัตวิถี 
(8) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
(9) โครงการสร้างเสริมมัคคุเทศน์เยาวชนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
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ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการใช้ Big Data ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว ไว้ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร การตลาดด้วยเทคโนโลยี
รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า และยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร การตลาดด้วย
เทคโนโลยีรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า ภายใต้กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว ด้วย Big Data และ online จ านวน 6 โครงการ 

(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและศักยภาพบุคลากรในการจัดท า Big Data ด้านการ
ท่องเที่ยว 

(2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว Big Data 
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
(4) โครงการ E-commerce เพ่ือชุมชนท่องเที่ยว 
(5) โครงการ QR Code ประจวบริเวียร่า ...บอกทุกสิ่ง 
(6) โครงการเผยแพร่ระบบ Wi-Fi ชุมชน ทั่วทุกที่ทุกต าบล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยวประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ กลยุทธ์ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเครือข่ายในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล ภายใต้กลยุทธ์พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเครือข่ายในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล จ านวน 3 โครงการ  

(1) โครงการส่งเสริมให้เอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ใช้ระบบบริหารจัดการแบบ E-commerce   

(2) โครงการสร้างเสริมและบูรณาการเครือข่ายข้อมูลการท่องเที่ยวเกษตร, ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (โครงการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว : Big Data) 

(3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายนานาชาติ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
“ไทยแลนด์ริเวียร่า” เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา ที่ก าหนดให้จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เป็นพ้ืนที่ ท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลที่มีความหรูหรา                    
มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 

เพ่ือให้การผลักดันนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าบรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพที่
แท้จริงของพ้ืนที่ การศึกษาวิจัยนี้ได้น าไปสู่ข้อค้นพบ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนโยบายไทยแลนด์-ริเวียร่าที่มาจากการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดัน
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นโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประจวบคีรีขันธ์ รอยัลริเวียร่า เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ” 
เป็นกรอบในการด าเนินการในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมาย (2) ข้อเสนออัตลักษณ์การท่องเที่ยวจาก                    
8 อ าเภอ 8 แห่ง (3) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของชุมชนเกษตรและฟาร์มเกษตรในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ (4) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก
และการท่องเที่ยวรอง และ (5) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ครอบคลุมทั้งด้านการบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการสื่อสาร 
ดังนี้ 

(1) การด าเนินการบูรณาการแบบประชารัฐ การด าเนินนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าจะต้องมีการวาง
แผนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางถนนเลียบชายทะเล เส้นทางรถไฟ และทาง
อากาศ                  จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการแบบประชารัฐ คือ  “ทีมประจวบริเวียร่า” เพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใช้โอกาสในนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าเต็มที่ 

(2) การพัฒนาพ้ืนที่ทั้งชายฝั่ง ภูเขา และชุมชน ควรพัฒนาภายในชุมชน เช่น แนวตะนาวศรี เพ่ือ
เชื่อมต่อกับการพัฒนาแนวชายฝั่งไปพร้อมๆ กัน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งแนวชายฝั่งและภูเขา ควบคู่ไป
กับการสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

(3) การประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อม ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมายรู้และเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ริเวียร์ร่า ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านคน เทคโนโลยี และทรัพยากรเพ่ือรองรับการผลักดันจังหวัดไปสู่การท่องเที่ยวประจวบริเวียร่า 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าแล้วส่งมอบให้กับผู้ปฏิบัติ 
ดังนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้มีบทความหลักในการขับเคลื่อนโนบายสู่การปฏิบัติ ควรมีการด าเนินการ
ที่มีกลไกเฉพาะกิจที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวประจวบริเวียร่า มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน มีคณะกรรมการอ่ืนที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ประชาชน                 
มาจาก 8 อ าเภอ  สร้างการมีส่วนร่วมมีการแต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
จะท าให้มีการตื่นตัวและรับรู้มากยิ่งขึ้น และมีผู้รับผิดชอบเฉพาะมีการรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ทุกเดือนในแต่ละคณะท างาน 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาประกอบกับมีโจทย์งานวิจัย 5 

วัตถุประสงค์ ดังนั้นผลการศึกษาอาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด หากจะมีการศึกษาต่อไปเสนอควร

ท าการศึกษา (1) เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามการพัฒนาเส้นทางโครงสร้าง

พ้ืนฐานแนวดิ่งของไทยแลนด์ริเวียร่า  (2) เรื่องก้าวที่เติบโตของการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี (3) เรื่องท่องเที่ยว

หลัก- ท่องเที่ยวรองประจวบคีรีขันธ์  และ (4) การวิเคราะห์การคาดการณ์สิบปีของท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 

(Foresight Prajuebkireekarn)    
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Design of Experiment to Waste Reduction Injection Process of Electronic Part 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) จากการศึกษาในกระบวนการผลิตของ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผู้วิจัยพบของเสียในกระบวนฉีดพลาสติกจ านวนมาก และปัญหา
ของเสียทีพ่บมากท่ีสุด คือ ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม ผู้วิจัยจึงใช้หลักการ 4M เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และหา
สาเหตุ พบว่าเกิดจากการปรับตั้งค่าของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งมีทั้งหมด 4 ปัจจัยคือ 1.อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด 
2.อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก 3.อุณหภูมิแม่พิมพ์ 4.แรงดันในการฉีด ผู้วิจัยจึงใช้หลักการการออกแบบการ
ทดลองแบบ 2k Full Factorial Design เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสีย และวิเคราะห์หาระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้หลักการ Response Optimization ในการหาค่าของพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ส าหรับน ามาใช้ในกระบวนผลิต ซึ่งการน าพารามิเตอร์มาใช้ปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกในกระบวนการ
สามารถลดของเสียได้ถึง 88.05% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ 50%   

 
ค าส าคัญ :  ออกแบบการทดลอง, ลดของเสีย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to reduce the waste in the process of plastic injection 
for electronics part by using Design of Experiment (DOE). The researcher studied production 
process of electronics factory in case study. The researcher was found a lot of waste in 
injection process of plastic and the most defected are short shot problem. The researcher 
used 4M principle to analyze and find the cause related. It was found caused by adjustment 
of the injection molding machine. There are 4 factors, 1. Drying temperature 2. Injection 
temperature 3. Mold temperature 4 Injection pressure. The researcher used 2-Full 
Experimental Design (2k Full Factorial Design) to find the factors that affect the defection 
and analyze the optimal value by using Response Optimization principle for applying 
parameter the appropriate production processes, it can reduced waste up to 88.05% which 
achieved the target at 50%.  

 
Keywords :  Design of Experiment, Waste Reduction, Electronics Part 

 
 
บทน า 

ปัจจุบันในเรื่องของคุณภาพนั้นมาเป็นอันดับแรกที่ลูกค้าให้ความส าคัญ ผู้ผลิตจึงต้องตื่นตัวในการน า
องค์ความรู้และการจัดการเข้ามาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ  

ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กทีเ่ริ่มเข้ามา
มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมไทย แต่ด้วยฐานการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ที่ยังไมแ่พร่หลายมากนักท าให้ประสบ
กับปัญหาด้านการขาดทักษะในการควบคุมกระบวนการผลิต ท าให้เกิดของเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้อง
ท าลายทิ้ง เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีปรับปรุงและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพนั้นเกิดจากการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมกระบวนการให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ จากการศึกษาในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่าเกิด
ของเสียจ านวนมากในกระบวนการฉีดพลาสติก จึงท าคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการวิจัย โดยพิจารณาจากปริมาณ
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การสั่งซื้อที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A จากนั้นผู้วิจัยศึกษาข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ A โดย
คัดเลือกจากปัญหาของเสียที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ปัญหาลักษณะชิ้นงานฉีดไม่เต็ม ซ่ึงเป็นปัญหาของเสียที่เกิด
ซ้ าและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยงานวิจัยนี้เป็นการน าเครื่องมือคุณภาพเข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาค้นหาสาเหตุ
เพ่ือน ามาซึ่ งปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสีย และใช้หลักการออกแบบการทดลอง Design of 
Experiment แบบ 2k Full Factorial Design เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลกระทบและหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม โดย
จะใช้โปรแกรม MINITAB เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นจะท าการทดลองเพ่ือยืนยันผล
การท างานและน ามาปรับใช้เพ่ือลดของเสียที่เกิดข้ึน 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาหลายเรื่องที่มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่
มีผลกระทบและหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : 
DOE) ได้แก่ ชญานี หวั่งประดิษฐ์ (2551) [1] ได้ศึกษาการออกแบบการทดลองในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเบี่ยงเบนจากแนวแกนของเลนส์และการปรับปรุงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น โดยเลือกรูปแบบของการ

ทดลอง เป็นแบบการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2ᵏ ผลที่ได้ คือ สามารถก าหนดปัจจัยและระดับของแต่ละ
ปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการบล็อกเลนส์ สามารถลดค่าการเบี่ยงเบนจากแนวแกนของเลนส์โดยเฉลี่ย
ลงได ้

องค์การ ศิริสวัสดิ์ (2551) [2] ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดของเสียจากการผลิตเทฟลอน
และหาสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยการออกแบบการทดลองที่ใช้เป็นแบบแฟคทอเรียลดีไซน์ (2k) 
ผลที่ได้พบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสีย 4 ปัจจัย คือ อุณหภูมิฮีทเตอร์โซน 1,2,3,4 เป็นค่าที่
เหมาะสมของระดับปัจจัยเพ่ือการใช้งาน จากนั้นน าระดับปัจจัยที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการผลิตจริงเป็น
เวลา 3 เดือน พบว่าระดับปัจจัยที่น าเสนอข้ึนมาใหม่สามารถลดของเสีย 

ปัญญา ดอนไพรธรรม (2552) [3] ได้ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความชื้นของกากตะกอนใน
กระบวนการท าให้กากตะกอนแห้ง โดยใช้หลักการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองแบบ 3k ท าการทดลอง
ซ้ าจ านวน 3 ครั้ง ผลที่ได้จากการทดลองเมื่อน ามามาปรับใช้กับเครื่องกรองในสภาพการท างานจริงพบว่า ค่า
ความชื้นใน กากตะกอนเฉลี่ยที่ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้สามารถลด ต้นทุนจากการบ าบัดน้ าเสียลดลง 

วิทยา สุมะลิ (2559) [4] ได้ศึกษาการลดการเสียรูปของกรอบยึดในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน
หน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการออกแบบการทดลอง จากผลการทดลอง 
แพ็คเกจ เบอร์แมน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเสียรูปของกรอบยึดที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มี 2 ปัจจัยจึงน ามา
ท าการทดลองการออกแบบการทดลองแบบ 3k แฟคทอเรียล และน าผลการทดลองที่ได้มาท าการหาระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งผลที่ได้สามารถลดปริมาณของเสีย และลดมูลค่าความสูญเสีย 

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) [5] ได้ศึกษาการลดของเสียลักษณะจุดด าที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก 
โดยการน าเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ ผลที่ได้จากการด าเนินงานสามารถลดของเสียลักษณะจุดด าได้ 

ปรันต์ พฤติภาพไพบูลย์ (2557) [6] ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้การฉีดขึ้นรูปที่จะส่งผลต่อความเค้นตกค้าง
และความต้านทานแรงดึงในชิ้นงานความเค้นตกค้างที่เกิดขึ้นจากการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้ทฤษฎีการ
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ออกแบบการทดลอง ผลที่ได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเค้นตกค้าง ได้แก่ แรงดันในการฉีดและแรงดันฉีดย้ า 
ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายตัวของความเค้นตกค้างภายในชิ้นงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้านทานแรงดึง 
คือ แรงดันในการฉีดอย่างมีนัยส าคัญและปริมาณการกระจายตัวของความเค้นตกค้างภายในจะส่งผลต่อความ
ต้านทานแรงดึงของชิ้นงานโดยตรง 

สิริชัย สุรัตนชัยการ และ อรรถกร เก่งพล (2555) [7] ได้ท าการศึกษากระบวนการผลิตยาน้ าโดย
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องบรรจุยาน้ า ได้ใช้การทดลอง
แบบ 2k ฟังชั่นแนล แฟคทอเรียล ดีไซด์ ผลที่ได้พบว่ารูของหัวบรรจุยามีขนาดไม่เหมาะสม หลังจากนั้นท าการ
เพ่ิมขนาดของหัวบรรจุยา สามารถลดเวลาในการบรรจุลงได้ สามารถลดการเปิดท างานล่วงเวลา ท าให้มีต้นทุน
การเปิดท างานล่วงเวลาลดลง 

ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ (2556) [8] ได้ศึกษาการลดปริมาณของเสียประเภทขนาด
ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่โรงงานก าหนดที่เกิดข้ึนจากการผลิตงานฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding โดยใช้
หลักการทางสถิตมาช่วยท าการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆและหลักการออกแบบการทดลองแบบ 2K Factorial 
Design ผลที่ได้พบว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีผลกระทบต่อขนาดชิ้นงานทั้งแบบ Main Effect และ Interaction เมื่อน า
ค่าพารามิเตอร์มาปรับใช้ สามารถลดปริมาณของเสียได้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ท าการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกเพ่ือลดจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เครื่องมือการควบคุมคุณภาพและหลักการออกแบบการทดลอง Design of 
Experiment แบบ 2k Full Factorial Design ในการหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เริ่มจากการศึกษาข้อมูลการสั่งซื้อโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมากมีความ
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มของค าสั่งซื้อที่มีมากขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 11 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวนการผลิตทั้งหมด 79,436 ชิ้น พบผลิตภัณฑ์ที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด 5 
ล าดับ และผลิตภัณฑ์ทีม่ีปริมาณการสั่งซื้อสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ A 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแต่ละโมเดล 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อ(ชิ้น) เปอร์เซ็นต์การสั่งซื้อ 

A 16,721 21% 

B 15,565 20% 
C 12,348 16% 

D 9,284 12% 

E 7,794 10% 
จากการศึกษาข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ A ในเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2561 

รวมทัง้ 6 เดือน สามารถแบ่งปัญหาของเสียได้ 4 ปัญหาหลักๆดังนี้  
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  ตารางที ่2 ข้อมูลของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการฉีดพลาสติก 

ปัญหาที่พบ ปริมาณที่พบ(ชิ้น) สัดส่วนของเสีย% % สะสม 
Short shots 2670 89.4 89.4 

Body Bending 162 5.4 94.8 

Wire Broken 106 3.5 98.4 
Lead Out 48 1.6 100.0 

 

Count 2670 162 106 48

Percent 89.4 5.4 3.5 1.6

Cum % 89.4 94.8 98.4 100.0
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ภาพที่ 2 กราฟพาเรโตแสดงข้อมูลของเสียในเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 

จากกราฟพบปัญหาของเสียมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts) คิด

เป็นเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 89.4 เปอร์เซ็นต์ โดยลักษณะของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts) 

ผลิตภัณฑ์ A มีลักษณะการฉีดเนื้อพลาสติกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ เมื่อน าโซลินอยด์ไปใช้งานจะท าให้

เกิดการรั่วไหลของลม  

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts) ผลิตภณัฑ์ A 

จากการศึกษาข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตและน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของการเกิด
ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม โดยใช้หลักการ 4M จากการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุพบ 4 ปัจจัยดังนี้ 1.
อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด  2. อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก 3. อุณหภูมิแม่พิมพ์ 4. แรงดันในการฉีด จึงน ามา
ก าหนดเป็นปัจจัยในการทดลองด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ โดยแบ่งระดับปัจจัย
ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 3 เป็นการแบ่งระดับปัจจัย 

Factor สัญลักษณ์ Number of Factor หน่วย 

ระดับต่ า (-) ระดับสูง (+) 

1. อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด A 80 120 ºC 

2. อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก B 275 285 ºC 

3. อุณหภูมิแม่พิมพ์ C 78 84 ºC 

4. แรงดันในการฉีด D 32 34 MPa 

 เหตุผลในการเลือกใช้ค่า factor ดังกล่าว อยู่ในช่วงของค่ามาตรฐานที่มาจากค าแนะน าของวัสดุชนิด 

LATAMID_66_H2_G_25-V0CT1 ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์โมเดล A  

 โดยวิธีการทดลองจะท าการทดลองแบบสุ่ม (Random) ตามข้อบังคับของการทดลอง โดยใช้

โปรแกรม MINITAB ในการสุ่มการทดลอง จากนั้นท าการทดลองผลการตอบสนอง โดยให้ผลตอบสนองของ

การทดลองเป็นสัดส่วนของเสียต่อปริมาณการผลิต ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α = 0.005) ซึ่งมีรูปแบบการ

ทดลอง 2k ทั้งหมด 4 ปัจจัย ซึ่งก็จะเท่ากับ  24 และก าหนดการทดลองซ้ ากัน 3 ครั้ง (3 Replicate) ดังนั้น

จะต้องท าการทดลองทั้งหมดเท่ากับ 48 การทดลอง ซึ่งในแต่ละการทดลองจะท าการฉีดชิ้นงานครั้งละ 100 

ชิ้น รวมชิ้นงานในการทดลองทั้งหมด 4800 ชิ้น 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการทดลองทั้ง 48 การทดลอง 
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 เมื่อได้ท าการจัดล าดับการทดลองแล้ว และท าการทดลองทั้งหมดครบแล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์

การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง วิเคราะห์ความแปรปรวนและสรุปผลของเสียปัญหาชิ้นงาน

ฉีดไม่เต็ม ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดที่มี อิทธิพลกับการเกิดของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มอย่างมี

นัยส าคัญ จากนั้นจะน าเอาค่าตอบสนอง (Response) ที่ได้จากการท าการทดลองมาวิเคราะห์ต่อ เพ่ือยืนยัน

ผลของการทดลอง โดยใช้หลักการ Response Optimization เพ่ือท าการหาค่าที่เหมาะสม และท าการ

สรุปผล น าค่าที่ได้ไปใช้ในปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกในกระบวนการฉีดพลาสติกเพ่ือลดของเสีย ใน

กระบวนการผลิตต่อไป 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองผู้วิจัยได้น าค่าผลตอบสนองที่ได้จากผลการทดลองมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่มี 

อิทธิพลกับของเสียจากปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% (=0.05) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง (Model Adequacy Checking) 
1.1 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของส่วนตกค้าง (Residual) 

 
 ภาพที่ 5 แสดงการกระจายแบบปกติของค่าส่วนตกค้าง (Residual) 

 เพ่ือทดสอบการแจกแจงปกติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (=0.05) ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

  H0: i = 0 เป็นการแจกแจงปกต ิ

  H1: i  0 ไมเ่ป็นการแจกแจงปกต ิ

 เมื่อพิจารณาการกระจายค่าส่วนตกค้าง (Residual) ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

(Normal Distribution) พบว่าค่าส่วนตกค้างมีกระจายตัวตามแนวเส้นตรง และค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 

0.117 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความเชื่อมั่น  P-Value = (0.117 > 0.050) จึงสรุปได้ว่าไม่ปฏิเสธ H0 ตาม

สมมติฐานเป็นการแจกแจงแบบปกติ 
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1.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) ของค่าส่วนตกค้าง (Residual) 

 
 ภาพที่ 6 การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) เทียบกับ Observation Order 

 จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัว(Scatter Plot) ที่เป็นอิสระต่อ

กัน และการกระจายตัวไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ไม่สามารถประมาณรูปแบบของข้อมูลที่แน่นอนได้ สามารถสรุป

ได้ว่าค่าส่วนตกค้าง (Residual) เป็นอิสระต่อกัน (Independent) 

1.3 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าส่วนตกค้าง (Residual) 

  
 ภาพที่ 7 การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) เทียบกับ Fits Value 

 ค่าส่วนตกค้างมีการกระจายอย่างสุ่ม จะเห็นว่าโดยรวมใกล้เคียงกับค่า 0 จึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของค่า

ส่วนตกค้าง (Residual) มีค่าใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับ 0 

1.4 การตรวจสอบความเสถียรของ 2 (Variance Stability) 

 จากรูปที่ 7 จะพบว่า 2 ของการกระจายค่าส่วนตกค้างมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละต าแหน่ง และไม่

พบว่ารูปแบบการกระจายตัวค่าส่วนตกค้างมีลักษณะเป็นแนวโน้ม จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียร

ของความแปรปรวน จากการพิจารณารูปที่ 5-7 มีรูปแบบของค่าส่วนตกค้าง (Residual) ที่ได้จากข้อมูลการ

ทดลองเป็นไปตามหลักการของ ij  NID(0,2) ทุกประการ ดั้งนั้นสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองชุดนี้มี

ความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนในขั้นตอน

ต่อไปได้  
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2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

 ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือศึกษาอิทธิพลที่มีปัจจัยร่วมของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผล 

กระทบให้เกิดของเสียของปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม โดยได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (=0.05) 

 
 ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์ Factorial Fit : Response versus A,B,C,D 

พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองมีผลกระทบร่วม 2 กรณี ซึ่งผลกระทบร่วม 

มีนัยส าคัญ (P-value < 0.05) และจะไม่พิจารณาปัจจัยหลัก กรณีที่ 1 ค่า P-value ของปัจจัยระหว่าง

อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด (A) และอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (B) เท่ากับ 0.000< 0.05 กรณีที่ 2 ค่า P-value 

ของปัจจัยระหว่างอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (B) และอุณหภูมิแม่พิมพ์ (C) เท่ากับ 0.000< 0.05 สรุปได้ว่าทั้ง 

2 กรณีมีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วมอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนของเสียในกระบวนการผลิตการฉีดพลาสติก เมื่อ

พิจารณาค่า R2 ซึ่งค่าความผันแปรทั้งหมด = 100 หน่วย โดยผู้วิจัยได้ผลของ R2 = 87.05% สามารถอธิบาย

ความผันแปรจากปัจจัยได้ถึง 87.05 หน่วย แสดงได้ว่าการทดลองนั้นได้รับการออกแบบมาดีแล้ว และเมื่ อ

พิจารณา R2 Adjust = 80.98% พบว่ามีค่าใกล้เคียง R2 = 87.05% แสดงได้ว่าจ านวนข้อมูลที่เก็บมาจากการ

ทดลองมีจ านวนที่เพียงพอแล้ว 

  
 ภาพที่ 9 Interaction ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 

 เส้นกราฟที่ตัดกันเรียกว่า Crossing Interaction ซึ่งพบว่ากรณีที่ 1 ปัจจัยของอุณหภูมิในการอุ่นเม็ด

ที่ระดับปัจจัย (A) 120 ºC จะมีสัดส่วนของเสียลดลงเมื่อปัจจัยของอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกอยู่ที่ระดับปัจจัย 
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(B) 275 ºC และกรณีที่ 2 ปัจจัยอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกอยู่ที่ระดับปัจจัย (B) 275 ºC จะมีสัดส่วนของเสีย

ลดลงเมื่อปัจจัยของอุณหภูมิแม่พิมพ์อยู่ที่ระดับปัจจัย (C) 84 ºC การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมในการ

ทดลองด้วยวิธีการ Response Optimization 

  
 ภาพที่ 10 ผลการตอบสนองระดับปัจจัยที่เหมาะสม 

 โดยระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัย คือ ค่าอุณหภูมิในการอุ่นเม็ด เท่ากับ 120 ºC, 

อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก เท่ากับ 275 ºC, อุณหภูมิแม่พิมพ์ เท่ากับ 84 ºC และแรงดันในการฉีด เท่ากับ 34 

MPa 

ตารางที่ 4 ผลที่ได้จากการผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังท าการวิจัย 

ผลิตภัณฑ์ A 

ระยะเวลาที่ผลิต 

ยอดสั่งซื้อ 

(ชิ้น) 

จ านวนผลิต 

(ชิ้น) 

จ านวนของเสีย 

(ชิ้น) 

จ านวนของดี 

(ชิ้น) 

%ของเสีย สูญเสีย 

(บาท) 

มิ.ย.61-พ.ย.61 10,967 16,800 2,670 14,130 15.89% 82,049 

ก.พ.62-มี.ค.62 6,805 8,000 319 7681 3.99% 9,803 

 ก่อนท าการวิจัยในช่วงมิ.ย.61-พ.ย.61 โดยมียอดการผลิตเท่ากับ 16,800 ชิ้น และมีจ านวนของเสีย 
ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มเท่ากับ 2,670 ชิ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 15.89% และเม่ือท าการทดลอง 
โดยน าค่าปัจจัยที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว พบว่าหลังการปรับปรุงมียอดการผลิตเท่ากับ 8,000  
ชิ้น และมีจ านวนของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มเท่ากับ 319 ชิ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 3.99% ผล 
ทีไ่ด้พบว่ามีปริมาณของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มมีจ านวนลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะสามารถลดของเสีย 
ไดถ้ึง 88.05% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ 50% 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กใน
รุ่นอ่ืนๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการฉีดพลาสติกเหมือนกัน ซึ่งสามารถน าหลักการออกแบบการ
ทดลองนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของเสียและสามารถหาค่าระดับปัจจัยที่
เหมาะสมซึ่งจะน ามาก าหนดเป็นค่าพารามิเตอร์มาตรฐานในการปรับตั้งเครื่องจักรได้    
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้า
ร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นในต่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ของผู้ปกครอง การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษามาจากประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผู้ปกครองมีอายุ 36-40 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนมาก90,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพสมรสจ านวนมากที่สุด จากการวิเคราะห์โลจิสติก พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 11 ปัจจัย เช่น อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้าร่วมโปรแกรม ส่วน
ประสมการตลาดด้านการขายและด้านกระบวนการ เป็นต้น งานวิจัยฉบับนี้บริษัทผู้ให้บริการทางด้าน
การศึกษาสามารถน าปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการท ากลยุทธ์ทางการตลาด และจัดท าโปรแกรมที่
เหมาะสมส าหรับผู้รับบริการได้ 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยการตัดสินใจ โปรแกรมภาษาระยะสั้น ส่วนประสมทางการตลาด การถดถอยโลจิสติก 
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Abstract 
 
 This research aims to study factors influencing parents’ decision making in sending 
their children to short-term study aboard program. The factors are personal factors, parents’ 
experience, children activities outclass and marketing mix. The sampling of this research is 
parents of students grade 7 to grade 12 in Bangkok. The amount of sample is 415 samples 
using questionnaire survey. This research uses descriptive analysis such as percentage, mean 
and logistic regression. The result shows that most of sampling are men, parents’ age 
between 36-40 years old, business owner, average income more than 90,000 baht per 
month and most of them married. Logistic regression shows that there are 11 factors such as 
occupation, income, timing of program and marketing mix (Sales and Process). Education 
Consulting Company may use this research to make marketing strategies and use these 
factors to create the appropriate program for clients. 
 
Keyword: Decision Factors, Short-term Study Aboard Program, Marketing Mix, Logistic 
Regression 
 
 

บทน า 
 
 การรู้ภาษาต่างประเทศมีผลต่ออาชีพ หน้าที่การงาน การท าธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อ
ระหว่างกันด้านต่างๆ ถ้าสามารถพูดภาษาเดียวกันได้จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมโอกาส
ให้กับการท างาน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองหรือ
ภาษาที่สาม การเรียนรู้ด้านภาษานี้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่าง ๆ โดยในประเทศไทยได้เกิดธุรกิจทางด้านภาษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจ
การศึกษา หมวดการเรียนการสอนภาษา คือ การเรียนภาษาและการฝึกทักษะการพูด การเขียน การฟัง การ
อ่านในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ในสถานที่ฝึกอบรม สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ หรือท่ีพัก และ 2. ธุรกิจการศึกษา หมวดการบริการที่สนับสนุนการศึกษา คือ การบริการที่
ไม่ใช่การสอน แต่สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา บริการ
แนะแนวการศึกษา บริการประเมินผลทางการศึกษา บริการทดสอบทางการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 
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 จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจการศึกษา ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2560 พบว่ารายได้อุตสาหกรรมธุรกิจการศึกษา หมวดการบริการที่สนับสนุนการศึกษา มีรายได้รวมเพ่ิมขึ้น
ทุกปีตั้งตั้งปี 2558 มีรายได้ 2,663.75 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ 2,745.04 ล้านบาท และในปี 2560 มี
รายได้ 3,041.98 ล้านบาท สะท้อนถึงมูลค่าของตลาดที่มีการขยายตัวมากขึ้น จ านวนความต้องการซื้อมากขึ้น 
ในขณะที่จ านวนผู้ให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมในหมวดการ
บริการที่สนับสนุนการศึกษาจึงเป็นที่น่าสนใจส าหรับการท าวิจัย เพ่ือหาปัจจัยที่น าไปสู่การซื้อโปรแกรมทาง
การศึกษาของลูกค้า และการน าปัจจัยที่ได้มาวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินกิจการอยู่ได้ และป้องกันการกระจุกตัวของตลาดในอนาคต 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น การเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นในต่างประเทศ นักเรียนไม่ได้
ตัดสินใจเองเพียงผู้เดียว แต่ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการท าวิจัยเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรเข้าร่วม
โปรแกรม เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาระยะสั้นในต่างประเทศให้
มีความเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรไปเรียนโปรแกรมภาษาระยะ
สั้นในต่างประเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  

วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) ก าหนดความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 
  ส่วนที่ 2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเติบโต
ของตลาดโปรแกรมการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าร่วม
โปรแกรมระยะสั้น ข้อมูลงานวิจัยที่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมและไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม  มีการรวบรวมข้อมูลขนาดอุตสาหกรรมการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย ตลอดจน
งานวิจัยจากต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ศึกษา และเก็บรวบรวมจากภาคสนามโดยการออก
แบบสอบถาม  
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 ส่วนที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บสอบถามจ านวน 415 ชุด น ามาลงรหัสตามที่ได้ก าหนด 
และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นของบุตร สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้จากกลุ่มตัวอย่าง 415 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 415 คน 

เป็นเพศชายจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 70.84) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี (ร้อยละ 31.81) ระดับชั้น

การศึกษาของบุตรส่วนใหญ่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 27.23) ผู้ปกครองมีสถานภาพ

การสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 87.95) และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี (ร้อยละ 60.48) ทั้งนี้มีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัวจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 48.19) และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มากกว่า 90,001 บาท 

(ร้อยละ 35.66) 

เพ่ือวิเคราะห์ว่าตัวแปรปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ของผู้ปกครอง การสนับสนุนในกิจกรรม

ต่าง ๆ ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร และระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นหรือไม่ การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เพ่ือพยากรณ์ว่าปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นสามารถท านายความน่าจะเป็น 

(Probability) ของการตัดสินใจส่งบุตรเข้าร่วม (P[Y = 1]) หรือไม่เข้าร่วม (P[Y=0]) เพ่ือไปศึกษาโปรแกรม

ระยะสั้นในต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไร   

 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า -2Loglikelihood = 282.36 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 1 และค่า Nagelkerke R2 = 
.504 นั่นหมายความว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกนี้อธิบายความ
น่าจะเป็นของตัวแปรตามได้ร้อยละ 50.4 (อีกร้อยละ 49.6 น่าจะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ) นอกจากนี้

ผลการทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test  (2 = 19.635, df = 8, p-value = .012) ยังพบว่าค่า p-
value > .01 จึงคงสมมติฐานศูนย์ที่ว่าโมเดลการวิเคราะห์การถอถอยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล 
(Model fit) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โมเดลการถดถอยแบบโลจิสติก 
ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

Constant 15.75 18262.83 0.00 1 .999 66.95 10  
เพศหญิง 0.13 0.42 0.09 1 .766 1.134 
อายุ 36-40 ปี -0.66 1.12 0.35 1 .555 0.516 
อายุ 41-45 ปี -0.46 0.91 0.25 1 .618 0.634 
อายุ 46-50 ปี 0.05 0.96 0.00 1 .954 1.057 
อายุ 51-55 ปี -2.59 1.04 6.24 1 .013 0.075 

 อายุมากกว่า 55 ปี -1.76 0.94 3.50 1 .061 0.173 
บุตรระดับชั้น ม.2 -1.46 0.83 3.09 1 .079 0.233 
บุตรระดับชั้น ม.3 -1.29 0.81 2.54 1 .111 0.275 

บุตรระดับชั้น ม.4 0.62 0.76 0.65 1 .421 1.851 

บุตรระดับชั้น ม.5 0.77 0.79 0.95 1 .330 2.162 

บุตรระดับชั้น ม.6 -2.18 0.88 6.16 1 .013 0.113 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่/โสด 0.30 0.54 0.30 1 .585 1.346 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี -1.81 0.91 3.98 1 .046 0.164 

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 0.26 0.48 0.30 1 .583 1.303 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 0.37 0.91 0.17 1 .684 1.449 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว 2.86 1.00 8.26 1 .004 17.500 

อาชีพอ่ืนๆ 1.46 0.89 2.67 1 .102 4.307 

รายได้ 50,001 – 60,000 บาท -0.33 0.59 0.32 1 .574 0.716 
รายได้ 60,001 – 70,000 บาท 0.12 0.60 0.04 1 .848 1.122 
รายได้ 70,001 – 80,000 บาท 0.88 0.67 1.72 1 .190 2.417 
รายได้ 80,001 – 90,000 บาท -2.25 0.69 10.54 1 .001 0.105 

รายได้ มากกว่า 90,001 บาท 2.22 1.36 2.65 1 .103 9.234 
เคยศึกษาในต่างประเทศ  -3.09 0.77 16.19 1 < .001 0.046 

เคยท างานในต่างประเทศ 0.75 0.55 1.85 1 .174 2.126 
เที่ยวต่างประเทศ 3-4 ครั้ง/เดือน 0.66 0.84 0.62 1 .431 1.933 
เที่ยวต่างประเทศมากกว่า 5 ครั้ง/เดือน -1.25 0.97 1.64 1 .200 0.287 

งบประมาณเท่ียว 20,001 – 40,000 บาท ต่อครั้ง -0.70 0.89 0.62 1 .433 0.497 

งบประมาณเท่ียว 40,001 – 60,000 บาท ต่อครั้ง 1.02 0.59 2.99 1 .084 2.787 

งบประมาณเท่ียว 60,001 – 80,000 บาท ต่อครั้ง -0.75 0.64 1.40 1 .237 0.471 
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ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df p-value Exp(B) 
งบประมาณเท่ียว 80,001 – 100,000 บาท ต่อ
ครั้ง 

1.52 0.89 2.95 1 .086 4.586 

งบประมาณเท่ียว 100,001 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง 0.21 0.93 0.05 1 .824 1.229 

รู้จักโปรแกรมการเรียนระยะสั้นในต่างประเทศ -0.76 0.39 3.83 1 .050 0.468 
บุตรของเคยเดินทางไปเรียนภาษาในต่างประเทศ -0.06 0.53 0.02 1 .902 0.937 

เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีเพ่ือนใหม่ -19.50 18262.83 0.00 1 .999 0.000 

เพ่ือการพัฒนาระดับภาษา -19.64 18262.83 0.00 1 .999 0.000 

เพ่ือสามารถพ่ึงพาดูแลตนเองได้ -18.79 18262.83 0.00 1 .999 0.000 

เพ่ือทักษะความเป็นผู้น า -20.42 18262.83 0.00 1 .999 0.000 

ระยะเวลาที่หมาะสม 3-4 สัปดาห์ 0.72 0.60 1.45 1 .228 2.050 

ระยะเวลาที่หมาะสม 3 เดือน 2.58 0.59 18.93 1 < .001 13.263 

ระยะเวลาที่หมาะสม 6 เดือน 1.67 0.54 9.50 1 .002 5.320 

ผลิตภัณฑ์ -0.71 0.43 2.69 1 .101 0.490 
ราคา -0.02 0.49 0.00 1 .961 0.977 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.59 0.37 2.50 1 .114 1.801 
การส่งเสริมการขาย 0.79 0.33 5.70 1 .017 2.208 

บุคคล -2.01 0.70 8.29 1 .004 0.134 

กระบวนการ 1.94 0.63 9.31 1 .002 6.939 

ลักษณะทางกายภาพ 0.74 0.49 2.28 1 .131 2.089 
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการท านาย (Model Summary) 
-2Loglikelihood = 282.36, Nagelkerke R2 = .504 

Hosmer and Lemeshow Test   2 = 19.635, df = 8, p-value = .012 

 p-value < .05 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถท านายโอกาสที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรไปศึกษา

โปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยส าคัญ .05) ได้ 11 ปัจจัย 

โดยปัจจัยที่ส่งผลสามารถอธิบายอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวประกอบค่าผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal 

Effect) ที่ค านวณจาก i * Pเข้าร่วม*(1 – Pเข้าร่วม) ได้ดังนี้ 
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 1. ผู้ปกครองที่มีอายุ 51 – 55 ปี มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ

น้อยลง (Exp(B) = 0.075, p-value = .013) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มที่มีอายุ 51 – 55 ปี มี

แนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.925 เท่า ด้วยผลกระทบส่วน

เพ่ิม (Marginal Effect) -2.59*0.5*0.5 = -0.648  

2. ผู้ปกครองที่มีบุตรระดับชั้น ม.6 มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ

น้อยลง (Exp(B) = 0.113, p-value = .013) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มที่มีบุตรชั้น ม.6 มี

แนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.887 เท่า ด้วยผลกระทบส่วน

เพ่ิม (Marginal Effect) -2.18*0.5*0.5 = -0.545 

3. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นใน

ต่างประเทศน้อยลง (Exp(B) = 0.164, p-value = .046) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.836 

เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -1.81*0.5*0.5 = -0.453 

4. ผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ 

(Exp(B) = 17.500, p-value = .004) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้ม

ของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 16.5  เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพ่ิม 

(Marginal Effect) 2.86*0.5*0.5 = 0.715 

5. ผู้ปกครองที่มีรายได้ 80,001 – 90,000 บาท มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นใน

ต่างประเทศน้อยลง (Exp(B) = 0.105, p-value = .001) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มรายได้ 

80,001 – 90,000 บาท มีแนวโน้มของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 

0.895 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -2.25*0.5*0.5 = -0.563 

6. ผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้น

ในต่างประเทศน้อยลง (Exp(B) = 0.046, p-value < .001) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มที่มี

ประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศ มีแนวโน้มของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นใน

ต่างประเทศลดลง 0.954 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -3.09*0.5*0.5 = -0.773 

7. ผู้ปกครองที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไป

ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ (Exp(B) = 13.263, p-value < .001) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครอง
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อยู่ในกลุ่มที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นต่างประเทศ 3 เดือน มีแนวโน้ม

ของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน12.263 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม 

(Marginal Effect) 2.58*0.5*0.5 = 0.645 

8. ผู้ปกครองที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรม 6 เดือน มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไป

ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ (Exp(B) = 5.320, p-value = .002) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครอง

อยู่ในกลุ่มที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นต่างประเทศ 6 เดือน มีแนวโน้ม

ของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 4.320 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพ่ิม 

(Marginal Effect) 1.67*0.5*0.5 = 0.418 

9. เมื่อผู้ปกครองให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย

มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 1.208 เท่า (Exp(B) = 2.208, p-

value = .017) ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 0.79*0.5*0.5 = 0.198 

10. เมื่อผู้ปกครองให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมีแนวโน้มที่

จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.866 เท่า (Exp(B) = 0.134, p-value = .004) 

ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -2.01*0.5*0.5 = -0.503 

11. เมื่อผู้ปกครองให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมี

แนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 5.939 เท่า (Exp(B) = 6.939, p-value 

= .002) ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 1.94*0.5*0.5 = 0.485   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าร่วมโปรแกรมภาษาใน
ต่างประเทศพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ของ
ผู้ปกครอง การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร และระดับความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่าปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อการตัดสินใจคือ อายุของผู้ปครอง ระดับชั้นเรียนของบุตร ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพ รายได้ ประสบการณ์การศึกษาต่างประเทศของผู้ปกครอง ระยะเวลาในการ
เข้าร่วมโปรแกรม ส่วนประสมการตลาดด้านการขาย ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล และส่วนประสมการ
ด้านตลาดด้านกระบวนการ  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์หรือนโยบาย 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด 
และจัดท าโปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนที่มีระยะเวลาเข้าร่วม
โปรแกรมตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เจาะกลุ่มตลาดนักเรียนชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการท า
โฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้ปกครองที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การตลาดออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองเน้นกลุ่มผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เน้นสื่อสารการตลาดด้าน
กระบวนการที่ให้ความชัดเจนก่อนการตัดสินใจซื้อ และให้ความเชื่อมั่นหลังจากผู้ปกครองส่งบุตรเข้าร่วม
โปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถท าการตลาดด้านการขาย โดยการออกโปรโมชั่นส่วนลด ในการวางกลยุทธ์
หรือนโยบายขอบบริษัทผู้ให้บริการ ควรมีปัจจัยด้านอ่ืนๆมาประกอบด้วย เช่น งบประมาณที่ใช้ในการท า
การตลาด บุคลากรที่ด าเนินงาน คู่แข่ง และ อ่ืนๆ จึงจะสามารถท าให้ก าหนดกลยุทธ์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลหรือผลการศึกษาที่ไม่
ครบถ้วน ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
ควรมีการท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ในเขตปริมณฑล หรือในจังหวัด
ใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น หรือสงขลา เพ่ือท าให้ทราบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือก
ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศ ึกษาป ัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อโอกาสในการต ัดส ินใจท าประก ันภ ัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจในพื ้นที ่กร ุง เทพมหานคร โดยข้อมูลในการวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่าง คือ  ผู้ขับขี่หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าประกันภัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
จ านวน 400 คน การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ผล
การศึกษาพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ ส่วนอายุ 
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและแหล่งเข้ารับบริการ
ติดต่อสอบถามการท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ ในด้านของกลุ่มอาชีพนั้น ธุรกิจส่วนตัวและพนักงานส่งเอกสาร ให้
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดสูงกว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส าหรับการ
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วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า มีเพียงปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการเพียงด้านเดียวที่สามารถ
ท านายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล ประกันภัยภาคสมัครใจ รถจักรยานยนต์  
 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to study the factors influence the buying decision of 
voluntary motorcycle insurance. This research uses questionnaire survey, the sampling is 
motorcycle drivers or people who has purchasing power to buy voluntary motorcycle insurance 
in Bangkok for 400 samples. The analysis method are descriptive statistics, inferential statistics 
and binary logistics regression. The results show that gender correlated with people who has 
purchasing power for applying motorcycle insurance. Age, Status and Education level related with 
sources of information about applying motorcycle insurance. Income of buyer related with place 
of applying insurance. Business owners and messengers focus on marketing mix more than 
government officer or state enterprises. For Logistics analysis, Process in marketing mix can predict 
the probability of decision buying for applying voluntary motorcycle insurance at p-value less 
than or equal to 0.05 

 
Keywords: Factors Influencing Decision, Voluntary Insurance, Motorcycle 
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บทน า 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร และการจราจรติดขัดมากที่สุดในประเทศ โดย

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นผลมาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่าการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ โดยจาก
สถิติจ านวนรถที่สะสมบนท้องถนนในกรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ทั้งสิ้น 9,820,987 คัน มี
รถโดยสารสาธารณะเพียงร้อยละ 0.44 (กรมการขนส่งทางบก, 2561) ด้วยปัญหาการจราจรที่ติดขัดส่งผลให้
ประชากรในกรุงเทพฯ นิยมใช้รถจักรยานยนต์ส าหรับการเดินทางในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีความคล่องตัว
สูง ซึ ่งเหมาะกับการใช้เป็นยานพาหนะเดินทางในกรุงเทพฯ จากสถิติรถจักรยานยนต์ที ่จดทะเบียนใน
กรุงเทพฯ ของกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 1.74 
(กรมการขนส่งทางบก, 2560) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 
พบว่า จ านวนการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นรถประเภท รถยนต์นั่ง และรถ
กระบะบรรทุก (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , 2559) จากที ่กล่าวมาข้างต้นปริมาณรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจ านวนอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่น จึงท าให้ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ เป็นที่
ต้องการของผู้ขับขี่หรือผู้ตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจในพ้ืนที่กรุงเทพฯ กันมากขึ้น   

 
ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค

ในกรุงเทพฯ จึงเป็นการศึกษาที่น่าสนใจ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นอย่างไร และสามารถ
น าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค
สมัครใจให้ตรงตามความต้องการของผู้ท าประกันภัย เพ่ือที่จะสร้างยอดขายให้กับนายหน้า ตัวแทน และบริษัท
ประกันภัย รวมถึงยังสามารถน าไปพัฒนาระบบการประกันภัยภาคสมัครใจในกลุ่มรถจักรยานยนต์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการท าประกันภัยภาคสมัครใจของรถจักรยานยนต์ นับว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยงได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสในการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภ าคสมัครใจในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาจากประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ขับขี่หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า

ประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มวัย
ท างาน และมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกท าประกันภัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์
ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แหล่งที่มาของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการส ารวจ (Survey Method) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ใช้หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ  ผู้ที่ใช้หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เคยท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจหรือไม่ 
ปัจจุบันท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจประเภทใด เหตุผลที่ท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ 
โดยส่วนใหญ่เข้ารับบริการติดต่อสอบถามการท าประกันภัยภาคสมัครใจจากแหล่งใด ได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ประกันภัยรถจักรยานยนต์จากแหล่งใด คิดจะท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจเมื่อใด และบุคคลที่มี
อิทธิพลในการร่วมในการตัดสินใจจะท าประกันภัย 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจในระดับความส าคัญใด ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
บริการทั้ง 7 ด้าน โดยรูปแบบของค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
วัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามีระดับความส าคัญของลิเคิร์ท (Method of Summated Rating : Likert 
Scale) ในระดับใด โดยมีการก าหนดทั้งหมด 5 ระดับ 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร รายงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานศึกษาค้นคว้าอิสระและงานวิทยานิพนธ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Binary Logistic Regression) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครนั้น ก าหนดให้ผลของการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแปรตาม (Y) โดยมีค่า 2 ค่า คือ  

Y = 1 คือ การตัดสินใจ “ท า” ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ  
Y = 0 คือ การตัดสินใจ “ไม่ท า” ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ 
ก าหนดให้ ตัวแปรอิสระ (X) ที่คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซึ่ง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(PRODUCT) ปัจจัยด้านราคา (PRICE) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (PROMOTION) ปัจจัยด้านบุคลากร (PEOPLE) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL) และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ (PROCESS) โดยมีสมการถดถอยโลจิสติก คือ 

Y = 𝛽0 + 𝛽1  PRODUCT + 𝛽2  PRICE + 𝛽3  PLACE + 𝛽4  PROMOTION + 𝛽5  PEOPLE  
+ 𝛽6  PHYSICAL + 𝛽7  PROCESS + e 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถจ าแนกผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนนี้ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ เพ่ือจ าแนกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามว่ามีเพศ อายุ อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เป็นอย่างไร ผลการ
วิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน เป็นเพศชายจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 76.00) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
25 - 35 ปี (ร้อยละ 71.00) เมื่อพิจารณาตามอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ร้อยละ 28.00) มี
สถานภาพโสดจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 68.00) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.หรือต่ ากว่า (ร้อยละ 36.25) และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 35.75)  
และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 74.75) 

ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ปัจจุบันไม่ได้ท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ (ร้อยละ 71.00) และส่วนใหญ่
ระบุว่าตนเองไม่เคยท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ (ร้อยละ 58.75) เมื่อพิจารณาตามประเภทของการ
ท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ท าประกันภัยประเภท 3+ ที่คุ้มครองคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น (ร้อยละ 14.00) เมื่อพิจาณาตามเหตุผลที่ท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ท าเพ่ือชดเชยค่าความเสียหาย (ร้อยละ 14.75) เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
เข้ารับบริการติดต่อสอบถามการท าประกันภัยภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ระบุว่าเข้าถึงจากตัวแทน/นายหน้า
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ประกันภัยจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 15.50) แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประกันภัยรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คือ
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ร้อยละ 15.75) และระบุว่าโอกาสที่จะท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ คือ 
ขณะที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (ร้อยละ 41.00) เมื่อพิจารณาตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ พบว่าตัวเองเท่านั้นที่มีอิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจท าประกันภัย (ร้อยละ 76.00) 

ส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวแปร ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการที่มีต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้การวิ เคราะห์การถดถอยโลจิ
สติกส์ เพ่ือพยากรณ์ว่าปัจจัยทั้ง 7 ประการข้างต้นสามารถท านายความน่าจะเป็น (Probability) ของการตัดสินใจ
ท า (P[Y = 1]) หรือไม่ท า (P[Y=0]) ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้หรือไม่อย่างไร   

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า -2Loglikelihood = 468.57 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 1 และค่า Nagelkerke R2 = 0.027 
นั่นหมายความว่าตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 7 ตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกนี้อธิบายความน่าจะเป็น
ของตัวแปรตามได้เพียงร้อยละ 2.70 (อีกร้อยละ 97.3 น่าจะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ) นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test (2 = 3.57, df = 7, p-value = 0.828) ยังพบว่าค่า p-value > 0.05 
จึงคงสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล (Model fit)  
แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์โมเดลการถดถอยแบบโลจิสติกส์ 

ตัวแปรอิสระ Coefficient Sig. Exp(B) Marginal Effect 
Constant 0.174 0.961 1.19  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -0.310 0.470 0.733 -0.062 

ปัจจัยด้านราคา 0.130 0.763 1.139 0.026 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.509 0.431 1.663 0.102 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด -0.594 0.153 0.552 -0.119 

ปัจจัยด้านบุคลากร -0.458 0.195 0.632 -0.092 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ -0.321 0.453 0.726 -0.064 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 1.031 0.017* 2.804 0.207 

 มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 

จากตารางที่ 1 ที่แสดงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และรูปแบบของ
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กรมธรรม์ที่ให้เลือกหลากหลาย เช่น มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมเติมจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ปัจจัย
ด้านราคา ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่าบริษัทอ่ืน ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ มีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น นายหน้าตัวแทน  ธนาคาร และอินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย และของสมนาคุณ ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ การให้ค าแนะน าในรายละเอียดกรมธรรม์
ประกันภัยที่ชัดเจน และพนักงานประกันภัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และมีจ านวนอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และปัจจัยด้าน
กระบวนการ ได้แก่ พนักงานเคลมมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่รวดเร็ว และขั้นตอนการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมที่
รวดเร็ว 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ พบว่ามีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียงด้านเดียว คือ 
ด้านกระบวนการ ที่สามารถท านายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยค่าที่ได้ คือ Exp(B) = 2.804, p-value = 0.017 
และจากการค านวณผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal Effect) คือ 0.207 นั่นหมายความว่าถ้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้โอกาสในการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มข้ึน 1.804 เท่า (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20.7) เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ให้คงที่ 

เมื่อพิจารณาค่าการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการท าและไม่ท าประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ 
(Odd Ratio) พบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้านที่มีค่า Odd Ratio (Exp(B)) มากกว่า 1 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการสามารถเขียนสมการท านายการถดถอยในรูปฟังก์ชัน
ลอการิทึมได้ดังนี้ 

สมการถดถอยโลจิสติก คือ 
Y = 0 . 1 74  - 0 . 310 PRODUCT + 0.130 PRICE + 0.509 PLACE - 0.594 PROMOTION - 0.458 

PEOPLE - 0.321 PHYSICAL + 1.031 PROCESS + e 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวนมากที่สุด มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 35 ปี มี
อาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.หรือต่ ากว่า  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
 จากพฤติกรรมการท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า ปัจจุบัน
ไม่ได้ท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ และไม่เคยท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ เมื่อ
พิจารณาตามประเภทของการท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ท าประกันภัยประเภท 3+ 
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เหตุผลที่ท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ท าเพ่ือชดเชยค่าความเสียหาย แหล่งเข้ารับ
บริการติดต่อสอบถามการท าประกันภัย ส่วนใหญ่ระบุว่าเข้าถึงจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยจ านวนมาก
ที่สุด แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประกันภัย คือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย โอกาสที่จะท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ คือ ขณะที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะท าประกันภัย
ส่วนใหญ่ คือ ตัวเองเท่านั้น 
 ส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า มีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียงด้านเดียว คือ ด้านกระบวนการ
ที่สามารถท านายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ โดยการท าประกันภัย
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ปัจจัยด้านกระบวนการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับผู้บริโภค เนื่องจาก ในขณะ
เกิดอุบัติเหตุ ผู้ท าประกันภัยอย่างต้องการการบริการที่รวดเร็ว รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทประกันภัยได้ท าการพิจารณาให้กับผู้ท าประกันภัย ถือเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ท าประกันภัยให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามแม้ปัจจัยอ่ืนๆ จะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าถ้าจะท าให้ผู้ขับข่ีหรือ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค
สมัครใจเพ่ิมข้ึน ควรท าให้บุคคลดังกล่าวรับรู้ความส าคัญในเรื่องปัจจัยด้านราคา (Exp(B) = 1.139) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Exp(B) = 1.663) เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีค่า Odd Ratio (Exp(B)) สูงกว่า 1 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจท าประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
1.บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการหลังการขาย เช่น การ

แจ้งเคลม การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน โดยการอบรมพนักงานให้มีความ
กระตือรือร้นในการบริการลูกค้า รวมถึงเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามกฎเกณฑ์การเคลมของบริษัท 

2.พัฒนาเทคโนโลยีของระบบเคลมให้มีความทันสมัย เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วทั้งทางด้านการเคลม
ประกัน และการเบิกค่าสินไหมทดแทน ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และท าประกันภัย
กันมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
1.ควรเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดที่มีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์มาก รองจาก

กรุงเทพฯ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น 
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2.งานวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการศึกษาที่ศึกษาเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท าประกนัภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงความเต็มใจที่จะจ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ 
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ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มี

ต่อการเรียนในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกล
โรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค 17 แห่ง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และท าการค านวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกชั้นภูมิ 
โดยวิธีสัดส่วนต่อขนาด (proportional to size) จ านวน 308 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้กับปัจจัยด้านเพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสถานศึกษา โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
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มาก 2) ความสัมพันธ์ของวิธีการเรียนรู้กับปัจจัยด้านเพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านเพศไม่มีผลต่อวิธีการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยด้านชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา มีผลต่อวิธีการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3) ความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียนกับปัจจัยด้านเพศ 
ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา ปัจจัยด้านเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่มีผลต่อ
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ส่วนปัจจัยด้านชั้นปี และสถานศึกษา มีผลต่อความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ในห้องเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค ำส ำคัญ : การรับรู้/สภาพแวดล้อมการเรียนรู้/วิธีการเรียนรู้/ความรู้สกึตอ่การเรียน/ห้องเรียน 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study of relationship of Learning environment 
perception, learning methods and sense for learning in the classroom, Case study: Diploma 
Students in Machine Mechanics Division, Institute of Vocational Education Central Region 
consisting of 17 technical colleges. The samples were 308 students by Stratified Random 
Sampling and calculating the size of the representatives of all levels by way of proportion to 
size. The research instrument was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was 
0.957, Using statistic in this research were the percentage, mean, standard deviation and Chi-
Square. The research result finds that 1) The relationship of learning environment perception 
with gender, classroom, achievement and technical college factors that four factors affecting 
the Learning environment perception. 2) The relationship of learning methods with gender, 
classroom, achievement and technical college factors that gender factor does not affecting 
the learning methods but classroom, achievement and technical college factors affecting the 
learning methods. 3) The relationship of sense for learning in the classroom with gender, 
classroom, achievement and technical college factors that gender and achievement factors 
does not affecting the sense for learning in the classroom but classroom and technical college 
factors affecting the sense for learning in the classroom, with a statistical significance at .05. 
 
Keyword : perception / Learning environment / learning methods / sense for 
learning/Classroom 
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บทน า 
 ในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมแรงงานอุตสาหกรรม แผนกช่างกลโรงงานเป็นแผนกที่มี
ความส าคัญมากเพ่ือสร้างงานผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมการเกษตร (จุมพล เทียม
เมืองแพน. 2532) สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาเทคนิคการผลิต จึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม และมีความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงงาน ในแต่ละบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานผลิต งานแม่พิมพ์ งานแม่แบบ จะต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค 
(ประจวบ สุขบรรเทิง. 2554) ปัจจุบันกรมอาชีวศึกษาด าเนินการให้วิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนใน
แผนกช่างกลโรงงาน ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากร ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค สามารถที่จะน าไปใช้ในการ
ค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการ
ท างานพ้ืนฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถ
ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน ามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน มีบุคลิกภาพที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ เพ่ือให้
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพอิสระ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546) 

มาตรฐานการศึกษาของไทยก าลังอยู่ในช่วงวิกฤต เนื่องจากผลของการวัดคุณภาพการศึกษาใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานมาโดยตลอด ปัญหาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
เนื่องจากการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็น
การศึกษาที่ช่วยสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และช่างอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนั้นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ประเด็นที่คาดว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ หรือทักษะในการด าเนินชีวิตในทางที่ดี
ขึ้น (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2555) 

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ (มาริสา
ธรรมมะ. 2545) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพของผู้เรียนในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความส าคัญและส่งผลต่อผู้เรียน
ทั้งปัจจุบันและอนาคต มุ่งให้เกิดความงอกงาม อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ปัญญา และจริยธรรม โดย
การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส าคัญ คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจุดเน้นส าคัญของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ 
(learning process) ที่ผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรนับเป็นสิ่งส าคัญ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นด้วยค าถามที่ท้าทายเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
(Gardner. 1995) 

จากงานวิจัยต่างๆพบว่า ปัจจัยด้านผู้ เรียน ด้านครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ด้าน
คุณลักษณะผู้สอนและวิธีการสอน ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารของสถาบัน ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งด้านที่สนใจศึกษาได้
ทั้งหมด 3 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน คือ ด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ด้านวิธีการเรียนรู้ 
และด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน  

จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความส าคัญที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ข องนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลางซึ่งผลวิจัยครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ในการน าข้อมูลสารสนเทศไปวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการก าหนดนโยบาย 

โครงการและแผนงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการ

เรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาค

กลาง 

สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยด้าน เพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความ

คิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลางด้านการ
รับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน 
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้อ้างอิงจากผลการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่าง 

กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง จ านวน 17 แห่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปี

การศึกษา 2/2561 จ านวน 1,324 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน 

วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง จ านวน 17 แห่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 

2/2561 จ านวน 308 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) และท าการค านวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกชั้นภูมิ โดยวิธีสัดสว่นต่อขนาด (proportional to 

size) 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นมาเอง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตั้งค าถาม ซึ่งมีลักษณะค าถามทั้งแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประเมิน

ค่า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้ ส่วนของวิธีการเรียนรู้ และ ส่วนของความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนในห้องเรีย 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.1 แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content 

Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาจ านวน 3 ท่าน 
4.2 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด 

4.3 น าแบบสอบถามที่ ได้จากการทดลอง  (Try Out) ไปทดสอบหาค่าความเชื่ อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.957 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่าง
กลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square) 
 
 

751



ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 
308 คน แสดงค่าร้อยละดังต่อไปนี้ 
เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 และส่วนน้อยเป็นเพศ
หญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ชั้นปี  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากอยู่ชั้นปีที่ 1 จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาอยู่ 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.50 - 2.99 จ านวน 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมามีผลการเรียนอยู่ระหว่าง  3.00 – 4.00 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.0 และมีผลการเรียนน้อยที่สุดอยู่ระดับ น้อยกว่า 2.49 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

สถานศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน คือจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 รองลงมา
ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดศึกษา
อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึก
ที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อข้อมูลปัจจัยของ
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้  และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง  

ข้อมูลปัจจัย Mean S.D ระดับความคิดเห็น 

การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 4.19 .449 เห็นด้วยมาก 

วิธีการเรียนรู้ 4.11 .590 เห็นด้วยมาก 

ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนในห้องเรียน 4.14 .561 เห็นด้วยมาก 
รวม 4.162 .465 เห็นด้วยมาก 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการ

เรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกล
โรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square) แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2. สรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
การรับรู้

สภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ 

P-Value 
วิธีการ
เรียนรู้ 

P-Value 
ความรู้สึกท่ีมี
ต่อการเรียน
ในห้องเรียน 

P-Value 

เพศ O <0.05 X >0.05 X >0.05 

ชั้นปี O <0.05 O <0.05 O <0.05 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

O <0.05 O <0.05 X >0.05 

สถานศึกษา O <0.05 O <0.05 O <0.05 
 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
O คือ ตัวแปรที่ศึกษามีผลกับระดับความคิดเห็นในด้านนั้น ๆ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
X คือ ตัวแปรที่ศึกษาไม่มีผลกับระดับความคิดเห็นในด้านนั้น ๆ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และ

ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคกลาง สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

 ปัจจัยด้านเพศ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เพศ มีผลต่อความ
คิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า 
เพศชายมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก ในด้านห้องเรียนสามารถจัดหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ีในการท า
กิจกรรมได้ และมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องห้องเรียนมีความปลอดภัยสูงจากอันตรายจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ลภะวงศ์ (2549) และพรพจน์ 
พจน์พัฒนพล (2548) ที่ว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
ปลอดภัย และขนาดห้องเรียน ต้องกว้างขวางพอเหมาะกับจ านวนผู้เรียนและเนื้อที่พอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านความใกล้ชิด/สนิทสนมของผู้เรียน จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายมีระดับความคิดเห็น
ที่เห็นด้วยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง ในด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมห้องเรียนเสมอ 
และผู้เรียนเข้ากับเพ่ือนร่วมห้องเรียนคนอ่ืน ๆ ได้ดีระหว่างการท ากิจกรรมในห้องเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
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เกี่ยวกับทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation 
Orientation) โดยวิลเลียม ชูทส์ (Schultz.1966. อ้างถึงใน สุเมธ พงษ์เภตรา. 2553) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงความ
ต้องการระหว่างบุคคลทั้งในระดับพฤติกรรมและความรู้สึก ซึ่งจ าเป็นและเพียงพอที่จะอธิบายการแสดงออก
ของบุคคล เมื่อมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในกลุ่มได้โดยความต้องการระหว่างบุคคลในระดับพฤติกรรม เป็น
การเข้ากันได้ของบุคคลชนิด Atmosphere Compatability ที่ว่า ความเข้ากันได้ของบุคคล เกิดจากความ
ต้องการที่เหมือนกัน เช่น ชอบสังคมเหมือนกัน  
 ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ในด้านความใกล้ชิด/สนิทสนมของผู้เรียน จากผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนในชั้นปีที่ 1 มีการพบเพ่ือนใหม่จากการเรียนในห้องเรียนอยู่ในระดับความคิดเห็นที่เห็น
ด้วยมากที่สุด เนื่องจาก ชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาที่เข้ามาเจอสภาพแวดล้อมใหม่ เนื่องจากเป็นปีแรกของ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงมีการพบเพ่ือนใหม่จากการเรียนในห้องเรียนมากกว่า
ชั้นปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิระ ด้วงแป้น (2544) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออก พบว่า นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน
เขตภาคตะวันออก ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านกลุ่มเพ่ือน และด้านการ
บริหาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลต่อความคิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงอ่ืนๆ ในด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้เรียน คือความสนใจของครูที่มี
ต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นนักเรียนที่มีระดับสัมพันธภาพที่ดีกับครู
สูง ก็จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเมศว์ วัฒนโอภาส (2548) ที่ว่า 
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ในการท าความเข้าใจกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย จากการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงอ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นเพราะ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายท าให้ได้
คะแนนมาก และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลธร เห็นประเสริฐและ
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2558) ที่ว่า นักเรียนที่กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้แบบที่มี
แรงจูงใจและยุทธวิธีระดับลึก กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ปานกลางและต่ า ส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้แบบที่มี
แรงจูงใจและยุทธวิธีระดับผิวเผิน  
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ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะแต่ละวิทยาลัยเทคนิคมีขนาดและ
ลักษณะห้องเรียน ผู้สอน บรรยากาศในการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียนที่แตกต่างกัน ในแต่ละ
วิทยาลัยเทคนิคมีวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างกัน บางวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นหลัก 
บางวิทยาลัยเทคนิคจัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวเป็นหลัก ท าให้ความใกล้ชิด/สนิมสนมของผู้เรียนใน
วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มจะมีมากกว่าสอนแบบเดี่ยว เนื่องจากมีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนในห้องเรียนมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ พงษ์เภตรา (2553) ได้กล่าวว่า 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนด้านการเรียน ได้แก่ การให้การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้านการเรียน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านการเรียน เนื่องจากสังคมผู้เรียนของแต่ละวิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน และ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากกว่าการเรียนการ
สอนที่ไม่ใช่กิจกรรมแบบกลุ่ม  

2. วิธีการเรียนรู้ 

  ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันเกี่ยวกับ ด้านขณะเรียนรู้ผู้เรียนรู้สึกพอใจมาก  ด้านการท างานจน
หาข้อสรุปได้ท าให้รู้สึกพึงพอใจ  ด้านการเรียนในวิชาใดที่ไม่น่าสนใจ จะท าให้พยายามท างานให้น้อยที่สุด  
ด้านการเรียนรู้โดยการท่องซ้ าๆ จนจ าได้ขึ้นใจถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตาม  ด้านการเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ผู้สอน
ก าหนดให้ เพราะคิดว่าไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม  ด้านการเข้าเรียนด้วยค าถามที่อยากรู้และต้องการรู้
ค าตอบจากผู้สอน ซ่ึงสอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (1898. อ้างถึงใน ณัฐวดี ศิลปศักดิขจร. 2557) 
2 กฎ คือ กฎแห่งผลที่พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึง
พอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น การได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ และ กฎแห่งการฝึกหัด 
(low of exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงถาวร ถ้าไม่ได้
กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงถาวร และในที่สุดอาจจะลืมได้ 

 ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะชั้นปีที่แตกต่างกัน เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน ในด้าน
การท างานจนหาข้อสรุปได้ท าให้รู้สึกพึงพอใจ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 2 เป็นเพราะชั้นปีที่ 1 มีความตระหนักและอยากเรียนรู้ กระตือรือร้น
หาค าตอบ เพราะเป็นปีแรกในการศึกษาในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการเรียนรู้เพียงผิวเผินเพราะคิด
ว่าไม่มีประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 2 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชั้นปีที่ 1 เป็นเพราะชั้นปีที่ 2 มีวิธีการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และชั้นปีที่ 2 ใกล้จะจบการศึกษาจะมุ่ง
สนใจในเรื่องการฝึกงานเพ่ือเข้าสู่ช่วงการท างานมากกว่าชั้นปีที่ 1ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ก้อนขาว 
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(2558) ที่ว่า เมื่อจ าแนกตามระดับช่วงชั้น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    

 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลต่อความคิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย 2.49-2.99 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ในช่วงอ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันเก่ียวกับ ความไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ไม่น่าจะมีอยู่ในข้อสอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลธร 
เห็นประเสริฐและดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2558) ที่ว่า ซึ่งนักเรียนที่กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงส่วนใหญ่มี
วิธีการเรียนรู้แบบที่มีแรงจูงใจและยุทธวิธีระดับลึก กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ปานกลางและต่ า ส่วนใหญ่มี
วิธีการเรียนรู้แบบที่มีแรงจูงใจและยุทธวิธีระดับผิวเผิน 

  ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่เรียนวิทยาลัยเทคนิคที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการสอนของในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน หากวิชาใดมีวิธีการ
สอนที่มีแบบแผนที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียน ก็จะสามารถดึงดูดผู้เรียนได้และท าให้ผู้เรียนอยากเรียนตาม
วิธีการสอนนั้น และเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เบนจามิน บลูม (1982) 
ที่ว่า การเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย คือ การเลือกหาตัวแบบที่สนใจ กระท าตามแบบ พยายามฝึกตามแบบที่ตน
สนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ข้อแนะน า เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเองจะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและ
กระท าอย่างสม่ าเสมอ 

3. ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน 

 ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสามมิติ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation) โดยวิ
ลเลียม ชูทส์ (Schultz.1966. อ้างถึงใน สุเมธ พงษ์เภตรา. 2553) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงความต้องการระหว่าง
บุคคลทั้งในระดับพฤติกรรมและความรู้สึก ซึ่งจ าเป็นและเพียงพอที่จะอธิบายการแสดงออกของบุคคล เมื่อมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในกลุ่มได้โดยความต้องการระหว่างบุคคลในระดับพฤติกรรม เป็นการเข้ากันได้ของ
บุคคลชนิด Atmosphere Compatability ที่ว่า ความเข้ากันได้ของบุคคล เกิดจากความต้องการที่เหมือนกัน 
เช่น ชอบสังคมเหมือนกัน 
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 ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ ด้านการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้สอนคือสิ่งที่ส าคัญในห้องเรียน จากการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 2 เป็นเพราะ ชั้น
ปีที่ 1 เป็นชั้นปีเริ่มต้นการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะมีการตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จากครูผู้สอนในห้องเรียนเพ่ิมเติมจากสิ่งเดิมที่เคยเรียนมา มากกว่าชั้นปีที่ 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล 
ก้อนขาว (2558) ที่ว่า เมื่อจ าแนกตามระดับช่วงชั้น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   และสอดคล้องกับค ากล่าวของ นิคม อ่อนละมัย (2553) ที่ว่า การพัฒนาตนเอง ลงมือท าด้วยตัว
คุณเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบท าขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็ม
ใจของเราเอง   

 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนใน
ห้องเรียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทั้ง 3 ช่วงคือ ไม่เกิน 2.49 2.50 - 
2.99 และ 3.00 – 4.00 จะมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก ในด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (1898. อ้างถึงใน ณัฐวดี ศิลปศักดิขจร. 2557) คือ กฎแห่งผลที่
พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ 
ดังนั้น การได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับค ากล่าวของ ชูชัย สมิทธิไกล 
(2530) ที่ว่า ถ้าบุคคลเรียนรู้ที่จะไว้วางใจบุคคลอ่ืน จะท าให้บุคคลนั้น ไม่มองว่าตนเองอยู่เหนือกว่าหรือต่ ากว่า
บุคคลอ่ืน แต่จะนับถือบุคคลว่าเป็นบุคคลหนึ่งหรือเป็นเพือ่นมิใช่ศัตรูหรือคู่แข่ง 
 
 ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่เรียนใน
วิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน  เนื่องจาก ในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคมีการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน และสังคม
ของเพ่ือนในห้องเรียน ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากผู้เรียนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน จะท าให้
ความใกล้ชิด/สนิทสนมของเพ่ือนร่วมห้อง และกับผู้สอนไม่ดีไปด้วย อาจเป็นเพราะความต้องการที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนในสังคมที่แตกต่างกัน ถ้าผู้เรียนในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคมีความใกล้ชิด/สนิทสนมที่ดีต่อเพ่ือนใน
ห้องหรือต่อผู้สอน ก็จะท าให้ผู้เรียนเปิดใจเพ่ือเข้าหากับเพ่ือนและผู้สอนได้ง่าย และไม่กลัวการประเมินจาก
ผู้สอน เนื่องจากเพ่ือนในห้องและผู้สอนพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างเรียนในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ คารคัฟและเบเรนสัน (Carkhuff and Berenson.1977) ที่ว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล มีดังนี้ ความสัมพันธ์แบบเปิดหมายถึง การเปิดเผยความรู้สึก เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง  มีความรู้สึกร่วมต่อกัน 
ข้อเสนอแนะ 
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 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆด้วย เช่น ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ผลการวิจัยที่สามารถน ามาเปรียบเทียบการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียนได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในอนาคตและท าให้ขอบเขตการศึกษากว้างมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำฉบับนี มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ใน
กำรสั่งซื อให้เหมำะสมกับคลังยำและเวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัด  (2) เพ่ือศึกษำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ (optimize) ใน
กำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำด้วยกันเพ่ือส่งผลให้ได้ค่ำผลลัทธ์ที่ดีกว่ำกำรใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียว  (3) เพ่ือศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรกำรพยำกรณ์  ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
คือ ข้อมูลคลังยำและเวชภัณฑ์ และสถิติกำรสั่งซื อ กำรจ่ำยให้ผู้ป่วยและกำรจ้ำหน่ำยทิ ง ของฝ่ำยเภสัชกรรม 
คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล ในปี 2561 จ้ำนวน 12 เดือน โดยมีตัวอย่ำงทั งสิ น 4,267 ชนิด (77,496,466 
รำยกำร) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนำ ค่ำสถิติร้อยละ ค่ำมำกสุด กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์คงคลัง โดยใช้ อุปสงค์หรือควำมต้องกำรของสินค้ำคงคลัง 
(Demand of Inventory) กำรจัดกลุ่มสินค้ำคงคลัง (Inventory Catalog) และกำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย 
ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept), ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซื อ (Economic Order 
Quantity : EOQ ),ควำมปลอดภัยของสินค้ำคงคลัง (Safety Stock), จุดสั่งซื อ (Reorder point)  และปัจจัย
อ่ืนๆ เพ่ือควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำสำมำรถแบ่งควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นได้ 9 กลุ่ม ซึ่งจะด้ำเนินกำรน้ำ ระดับท่ีได้
ในส่วนของ ABC-VED matrix I=671 , II=493 ,  III=3,103  รำยกำร เพ่ือจัดกลุ่มกำรสั่งซื อยำและเวชภัณฑ์ 
แล้วจึงก้ำหนดสต็อกควำมปลอดภัย (Safety Stock) โดยให้มียำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดคือค่ำมำกที่สุด*ตัว
แปรควำมส้ำคัญ*4 และหำจุดสั่งซื อ (Reorder point) โดยให้มียำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดคือค่ำมำกที่สุด*ตัว
แปรควำมส้ำคัญ*2 ซึ่งจะมีรอบกำรจัดซื อทุก ๆ 3 เดือนซึ่งกำรทดลองพบว่ำกำรสั่งซื อของยำและเวชภัณฑ์
หลังจำกที่ค้ำนวณไปใช้ในบริหำรกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดได้เหมำะสมและไม่ขำดแคลน มีควำม
เฉพำะเจำะจงในกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์จำกค่ำจริงที่ผ่ำนค้ำนวณมำแล้ว ซึ่งต่ำงจำกเดิม ที่ค้ำนวณแค่ 3 
เดือนย้อนหลัง แล้วเผื่อยำและเวชภัณฑ์ให้ให้มำกขึ นอีกหน่อย ซึ่งวิธีเดิมต้องเผื่อยำและเวชภัณฑ์ทุกตัวให้
เท่ำกัน โดยที่ไม่แบ่งระดับควำมส้ำคัญหรือควำมจ้ำเป็นของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด 
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ค าส าคัญ :  1) กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย  2) ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซื อ  3) ควำมปลอดภัยของสินค้ำคง
คลัง  4) จุดสั่งซื อ 
 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were ( 1 )  To study the level of importance of medicines 
and medical supplies in order to be suitable with medicine storage and limited medical 
supplies, ( 2 )  To study the increase in the efficiency of the management of pharmaceuticals 
and pharmaceuticals with each method in order to result in better results than using only one 
method, (3) To study other factors that will influence to the forecasting. The samples used in 
the study were medicine storage information, medical supplies information, order statistics, 
dispensing for patients and disposing of Pharmaceutical Department, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital in the year 2018 , 12  months with a total of 4,267  types (77,496,466  items) .  The 
statistics used in this research are descriptive statistics, percentage statistics, maximum values, 
finding relevance between factors involved in medicine management and medical supplies 
inventory by using demand or demand of Inventory, inventory catalog and prioritizing with 
ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept), Economic Order Quantity : EOQ, Safety 
Stock, Reorder point and other factors for flexibility in medicine storage and medical storage 
management. 

The results showed that could be divided importance and necessity into 9  groups 
which will bring the level obtained in the ABC-VED matrix I=671 , II=493 , III=3 ,103 items to 
grouping ordering medicines and medical supplies then set safety stock by providing each type 
of medicines and medical supplies as the highest value*Priority variables* 4  and find reorder 
point by providing each type of medicines and medical supplies as the highest value*Priority 
variables*2  which will have a purchasing cycle every 3  months.  The experiment found that 
the purchase of medicines and medical supplies after calculation used in the management of 
purchasing medicines and medical supplies each type is appropriate and without shortage. 
There is specificity in purchasing medicines and medical supplies from the actual values that 
have been calculated which is different from the original calculation previous 3  months and 
prepare medicines and medical supplies more.  Which the original method has to prepare all 
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medicines and medical supplies equal which does not divide the level of importance or 
necessity of each medicines and medical supplies. 
 
Keywords:  1) ABC-VED Analysis 2) Economic Order Quantity: EOQ 3) Safety Stock 4) Reorder 
point 
 

บทน า 

ในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังนั นเป็นสิ่งส้ำคัญล้ำดับต้นๆ สินค้ำคงคลัง หรือสินค้ำคงเหลือ 
(Inventory) เป็นสิ่งที่จ้ำเป็นส้ำหรับธุรกิจ เพรำะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรำยกำรหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพ่ือให้
กำรผลิต กำรจัดซื อหรือกำรขำย สำมำรถด้ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น กำรมีสินค้ำคงคลังมำกเกินไปอำจเป็นปัญหำ
กับธุรกิจได้ ทั งในเรื่องต้นทุนกำรเก็บรักษำที่สูง สินค้ำเสื่อมสภำพ หมดอำยุ ล้ำสมัย ถูกขโมย หรือสูญหำย 
นอกจำกนี ยังท้ำให้สูญเสียโอกำสในกำรน้ำเงินที่จมอยู่กับสินค้ำคงคลังนี ไปหำประโยชน์ในด้ำนอ่ืนๆได ้

กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังนั นโดยปกติจะมีเป้ำหมำยที่ส้ำคัญที่สุดคือกำรบริหำรกำรสั่งซื อ
สินค้ำเข้ำให้เหมำะสมกับปริมำณสินค้ำออก เพ่ือให้กำรสั่งซื อสินค้ำมีควำมคุ้มค้ำที่สุด แต่กำรบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับคลังสินค้ำที่เป็นยำและเวชภัณฑ์นั นจะมีควำมแตกต่ำงกว่ำกำรบริหำรคลังสินค้ำทั่วไปบ้ำงในบำง
ประกำร ซึ่งแต่ละรำยกำรมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ควรพิจำรณำคือ ลักษณะของอุปสงค์ หรือควำมต้องกำร โดยกำรจัด
กลุ่มหมวดหมู่ของวัสดุและระดับควำมส้ำคัญมีปัจจัยในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ 3 ประกำรซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี  

1. อุปสงค์หรือควำมต้องกำรของสินค้ำคงคลัง (Demand of Inventory) มีส่วนส้ำคัญในกำรวำงแผน
และควบคุมสินค้ำคงคลัง มี 2 ลักษณะคือ 

1.1 อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) หมำยถึงอุปสงค์ท่ีไม่มีควำมสัมพันธ์กับอุปสงค์
ของรำยกำรยำและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น อุปสงค์ของยำหรือเวชภัณฑ์ที่จ่ำยให้กับผู้ป่วย ได้เลยโดยไม่ต้องใช้
ร่วมกับยำและเวชภัณฑ์อ่ืน 

1.2 อุปสงค์ตำม (Dependent Demand) หมำยถึงอุปสงค์ที่มีควำมสัมพันธ์กับอุปสงค์ของ
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ หรือมีควำมต้องกำรมำจำกโครงสร้ำงของผลิตภัณฑ์ตำมล้ำดับ เช่น  ควำม
ต้องกำรยำและเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ควบคู่กันกับรำยกำรยำและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต้น 

2. กำรจัดกลุ่มสินค้ำคงคลัง ( Inventory Catalog) เป็นกำรจัดรำยกำรยำและเวชภัณฑ์คงคลัง
ประเภทเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ยำและเวชภัณฑ์คงคลังหนึ่งรำยกำรอำจจัดอยู่ในหลำยกลุ่ม ขึ นอยู่กับควำม
ต้องกำรในกำรแบ่งประเภทและควำมสำมำรถของระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ ประโยชน์ที่ส้ำคัญของกำรจัดกลุ่มยำ
และเวชภัณฑ์คงคลังคือ ช่วยป้องกันกำรตั งรำยกำรยำและเวชภัณฑ์คงคลังซ ้ำ และใช้เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำร 
ซึ่งท้ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรสำมำรถน้ำข้อมูลนี ไปใช้ในงำนของหน่วยงำนนั น ๆ เช่น หน่วยงำนบริหำรใช้
ในกำรก้ำหนดผู้มีอ้ำนำจในกำรสั่งซื อ  หน่วยงำนจัดซื อใช้ก้ำหนดผู้ท้ำหน้ำที่ในกำรจัดหำ เป็นต้น 
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3. กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept) จำก
กำรที่ยำและเวชภัณฑ์คงคลังขององค์กรมีรำยกำรจ้ำนวนมำก หำกให้ควำมส้ำคัญยำและเวชภัณฑ์คงคลัง
เท่ำกันทั งหมดจะท้ำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยและเวลำมำก  ดังนั นในกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์คงคลังจะต้องจัด
ระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์คงคลังแต่ละรำยกำรเพ่ือจัดสรรทรัพยำกรของคลังพัสดุให้เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ  

ซึ่งกำรก้ำหนดปริมำณของยำและเวชภัณฑ์คงคลังที่เหมำะสมจะต้องค้ำนึงถึงต้นทุนในกำรบริหำรยำ
และเวชภัณฑ์คงคลังโดยจะพิจำรณำจำก 3 ส่วนส้ำคัญดังต่อไปนี  

1. ปริมำณกำรสั่งซื อที่มีต้นทุนต่้ำที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ ) ในแต่ละครั ง ซึ่ง
สำมำรถค้ำนวณหำปริมำณกำรสั่งซื อที่ท้ำให้ทั งต้นทุนในกำรสั่งซื อ และต้นทุนในกำรเก็บรักษำนี ได้ ก็จะท้ำให้
ทรำบว่ำเมื่อสินค้ำในคลังสินค้ำถูกขำยออกไปจนหมด จะต้องสั่งซื อสินค้ำเข้ำมำใหม่ในจ้ำนวนเท่ำใดจึงจะ
ประหยัดที่สุด 

2. สต็อคเพ่ือควำมปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกที่ต้องส้ำรองไว้กันสินค้ำขำดเมื่อสินค้ำถูกใช้
และปริมำณลดลงจนถึงจุดสั่งซื อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส้ำหรับกำรสั่งซื อรอบถัดไป เมื่ออุปสงค์สูง
กว่ำสินค้ำคงคลังที่เก็บไว้ เป็นกำรป้องกันสินค้ำขำดมือไว้ล่วงหน้ำ หรืออีกค้ำอธิบำยหนึ่งเป็นกำรเก็บสะสม
สินค้ำคงคลังในช่วงของรอบเวลำในกำรสั่งซื อ 

3. จุดสั่งซื อ (Reorder point) จุดสั่งซื อใหม่ในอัตรำควำมต้องกำรสินค้ำคงคลังคงที่และรอบเวลำคงที่ 
เป็นสภำวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดสินค้ำขำดมือเลย เพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงแน่นอน 

ซ่ึงงำนวิจัยฉบับนี จะเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพผลลัพธ์ (optimize) ของน้ำวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้ในกำร
ค้ำนวณไม่ว่ำเป็นกำรใช้ ABC-VED Analysis เพ่ือแบ่งควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด โดยค้ำนึงถึง
ปริมำณยำและเวชภัณฑ์คงคลัง ระยะปลอดภัยในกำรเก็บยำและเวชภัณฑ์ ค่ำควำมสูญเสียในกำรทิ งยำและ
เวชภัณฑ์ที่หมดอำยุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลยำและเวชภัณฑ์ และผลกระทบในกำรขำดยำและเวชภัณฑ์ ผลของ
ค่ำที่พยำกรณ์ได้จะมีหลำยค้ำตอบ แต่ระบบจะแนะน้ำผลลัพท์ที่ดีที่สุดในกำรค้ำนวณ เพ่ือมำประมวลผลเพ่ิม
ประสิทธิภำพผลลัพท์ (optimize) บริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ให้เหมำะสม ซึ่งจะต่ำงกับงำนวิจัยอ่ืนๆ ที่จะ
ได้ผลกำรค้ำนวณจำกวิธีใดวิธีหนึงเพียงอย่ำงเดียว มำประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรปริมำณยำและ
เวชภัณฑ์คงคลังได้ดีที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซื อให้เหมำะสมกับคลังยำและ
เวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัด 

2. เพ่ือศึกษำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำ
ด้วยกันเพ่ือส่งผลให้ได้ค่ำผลลัทธ์ที่ดีกว่ำกำรใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว 

3. เพ่ือศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรกำรพยำกรณ์ 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept) 
2. กำรก้ำหนดสต็อกเพ่ือควำมปลอดภัย (Safety Stock) และ ก้ำหนดจุดสั่งซื อ (Reorder point) 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพผลลัพธ์ (optimize) ของน้ำวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้ในกำรค้ำนวณ 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

งำนวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซื อให้
เหมำะสมกับคลังยำและเวชภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่
ละวิธีเข้ำด้วยกัน โดยศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรกำรพยำกรณ์ด้วย โดยมีขั นตอนกำร
ด้ำเนินงำนวิจัย 3 ขั นตอน คือ 

1. แบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซื อให้เหมำะสมกับคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วย 

ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept)  

1.1. ท้ำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของจ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ออกเป็น 3 หมวดหมู่ A, 

B และ C ตำมเปอร์เซ็นต์จ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์สะสมที่ 70%, 20% และ 10% ตำมล้ำดับ เพ่ือที่จะ

แบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำในสัดส่วนที่ต้องกำร  

ภาพที ่1 การแบ่งระดับความส าคัญ ABC Analysis 

 

แนวทำงในกำรวิเครำะห์ ACB มีล้ำดับดังต่อไปนี  
1.1.1. รวบรวมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ 

1.1.2. เรียงล้ำดับกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำมตัวยำจำกมำกไปยังน้อย 

1.1.3. แปลงค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์เป็นร้อยละและค้ำนวณเป็นจ้ำนวนกำรใช้ยำและ

เวชภัณฑ์สะสม 
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1.1.4. จัดกลุ่มยำและเวชภัณฑ์ตำมหลักกำรที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

1.2. ท้ำกำรแบ่งระดับควำมจ้ำเป็นของจ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ออกเป็น 3 หมวดหมู่ V (Vital 

จ้ำเป็น), E (essential ส้ำคัญ) และ D (desirable ต้องกำร) ตำมเปอร์เซ็นต์ของจ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในรอบปีของตัว

ยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดที่ 10%, 20% และ 70% ตำมล้ำดับ เพื่อท่ีจะแบ่งระดับควำมจ้ำเป็นของยำในสัดส่วนท่ีต้องกำร 

ภาพที ่2 การแบ่งระดับความส าคัญ VED Analysis 

 

แนวทำงในกำรวิเครำะห์ VED มีล้ำดับดังต่อไปนี  
1.2.1. รวบรวมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในช่วงปีที่ผา่นมา 

1.2.2. นับสถิติกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดเป็นปริมำณกำรถูกใช้งำนเป็นจ้ำนวนวันต่อปี 

1.2.3. เรียงล าดบัการใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามตวัยาจากมากไปยงัน้อย 

1.2.4. แปลงค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์เป็นร้อยละและค านวณเป็นจ านวนการใช้ยาและ

เวชภัณฑ์สะสม 

1.2.5. จัดกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ตำมหลักกำรที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

ซึ่ง VED สำมำรถจัดกลุ่มคำมควำมส้ำคัญของยำได้หลำยวิธี ซึ่งในงำนวิจัยนี จะเน้นเรื่องกำรถูกใช้ยำแต่ละ

ชนิดต่อปีเป็นหลัก เพรำะยำที่จ่ำยทุกวันนั นส้ำคัญและไม่สำมำรถขำดแคลนได้ 

1.3. น้ำยำและเวชภัณฑ์ที่แบ่งระดับควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นใน ข้อ 1.1. และ 1.2. มำท้ำกำรหำ 

matrix กันอีกรอบ เพื่อให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่ส้ำคัญและจ้ำเป็นจริง ๆในกำรใช้งำน  
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ตารางที่ 1 การจัดหมวดกลุ่มยาตาม ABC-VED matrix 
หมวดกลุ่มยา คุณสมบัติ 

หมวด I ได้แก่ AV, AE, AD, BV และ CV ยำและเวชภัณฑ์ที่มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงมำกหรือกำรสั่งจ่ำยยำและเวชภัณฑ์สูง; 

มีจ้ำนวนรำยกำรยำเป็นสัดส่วนน้อยแต่ มีผลต่อกำรสั่งจ่ำยยำและเวชภัณฑ์

มำก 

หมวด II ได้แก่ BE, CE และ BD ยำและเวชภัณฑ์ที่มีควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นปำนกลำง; มีจ้ำนวนรำยกำร

ยำมำกกำรทบทวนทีละ รำยกำรต้องใช้ทรัพยำกรบุคคลและเวลำ

ค่อนข้ำงมำกแต่ประหยัดงบประมำณได้ไม่มำกนัก 

หมวด III ได้แก่ CD ยำและเวชภัณฑ์ที่มีควำมจ้ำเป็นน้อยและมีกำรสั่งจ่ำยยำน้อย ; มีจ้ำนวน

รำยกำรยำและเวชภัณฑ์มำกแต่มีค่ำใช้จ่ำยเป็น สัดส่วนน้อย หำกต้องกำร

ประหยัดงบประมำณอำจพิจำรณำตัดรำยกำรยำในหมวดนี ออก 

 

2. ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซื อที่มีต้นทุนต่้ำที่สุด,ควำมปลอดภัยของสินค้ำคงคลัง,จุดสั่งซื อ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อควำม
ยืดหยุ่นในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ ซึ่งสูตรดังต่อไปนี จะแตกต่ำงจำกสูตรกำรบริหำรคลังสินค้ำที่เน้นก้ำไรเป็นหลัก แต่
งำนวิจัยชิ นนี  ไม่ได้ยึดก้ำไรเป็นที่ตั ง เพรำะโรงพยำบำลศิริรำชเป็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก้ำไร (NON PROFIT 
ORGANIZATION) เรำไม่มีผู้ถือหุ้นและไม่ได้ต้องกำรก้ำไรสูงสุด เพียงแค่สำมำรถเลี ยงตนเองได้ และพอที่จะน้ำประโยชน์
ส่วนเกิน กลับไปช่วยคณะแพทย์ ฯได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรก้ำหนดสูตรต่ำงๆ จะเน้นไปในแนวทำงซื อจ้ำนวนพอดีและของไม่ขำด 

2.1. กำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) ท้ำได้โดยกำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย 

(Safety Stock) ก่อนซึ่งก็จะสอดคล้องกับกำร ก้ำหนดจุดสั่งซื อ ซึ่งงำนวิจัยนี จะด้ำเนินกำรกับคลังยำและเวชภัณฑ์ โดยจะมี

กำรจัดซื อทุก 3 เดือน ดังนั นกำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) โดยสูตรคือ (ค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์

สูงสุดในปีนั้น+เปอร์เซ็นต์ความส าคัญ)*(จ านวนเดือนในรอบการสั่ง+1) 
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ภาพที ่3 สูตรการก าหนดสต็อกเพ่ือความปลอดภัย 

 

2.2. ก้ำหนดจุดสั่งซื อ (Reorder point) รอบของกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์จะจัดซื อทุก ๆ 3 เดือน เพรำะ
ฉนั นเรำจะต้องค้ำนวณหำจุดที่จะสั่งยำและเวชภัณฑ์ เพื่อเติมคลัง โดยสูตรคือ (ค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์สูงสุดในปีนั้น+
เปอร์เซ็นต์ความส าคัญ)*2 เพื่อให้ยำและเวชภัณฑ์ที่อยู่ในคลัง มีจ่ำยให้กับผู้ป่วยได้เพียงพอ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วหำกยำและ
เวชภัณฑ์ชนิดใดต่้ำกว่ำ จุดสั่งซื อ ให้ท้ำกำรจัดซื อได้เลยให้เต็มปริมำณสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) 

ภาพที ่4 สูตรการก าหนดจุดสั่งซื้อ 

 

3. เพิ่มประสิทธิภำพผลลัพธ์จำกวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้โดยกำรปรับค่ำตัวแปรที่จะเป็นตัวผูกพันไปทีละน้อย เพื่อดู
ผลลัพธ์ในกำรจัดซื อเป็นจ้ำนวนทีเ่หมำะสมและดีที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จำกกำรด้ำเนินงำนวิจัยเพื่อศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซื อให้เหมำะสมกับคลังยำ
และเวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัดและศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำด้วยกนั 
จำกข้อมูลในปี 2561 จ้ำนวน 4,267 ชนิดยำ    จ้ำนวน 677,496,466 รำยกำร    คิดเป็นจ้ำนวนเงิน 9,250,522,459 บำท 
ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดหมวดกลุ่มยาตาม ABC-VED matrix 

ซึ่งสำมำรถแบ่งระดับควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นได้ 9 กลุ่ม ซึ่งจะด้ำเนินกำรน้ำ ระดับที่ได้ในส่วนของ ABC-VED 
matrix (I,II,III) น้ำไปจัดกลุ่มกำรสั่งซื อยำและเวชภัณฑ์ 

Category No. of Item 
%No. of 

Item  QTY  %QTY 
Accum 

%No. of Item 
Accum 
%QTY 

A             119  2.79%     473,400,012  69.87% 2.79% 69.87% 
B             256  6.00%     136,246,203  20.11% 8.79% 89.99% 
C          3,892  91.21%      67,850,251  10.01% 100.00% 100.00% 

V             658  15.42%     554,576,149  81.86% 15.42% 81.86% 
E             474  11.11%      68,027,075  10.04% 26.53% 91.90% 
D          3,135  73.47%      54,893,242  8.10% 100.00% 100.00% 

I             671  15.73%     591,807,366  87.35% 15.73% 87.35% 
II             493  11.55%      57,560,570  8.50% 27.28% 95.85% 
III          3,103  72.72%      28,128,530  4.15% 100.00% 100.00% 
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ภาพที ่5 ผลลัพธ์ของกลุ่มชนิดของยาและเวชภัณฑ ์

 
 

ก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) แล้วจึงน้ำมำหำจุดสั่งซื อ (Reorder point) ผลที่ได้จำกกำรรัน
ค่ำตัวแปร ก็ตรงรอบในกำรสั่งซื อ คือ 3 เดือน/ครั ง และยำไม่ขำดมือ ดังตัวอย่ำงใน ภำพที ่6 และ ภำพที ่7 

ภาพที ่6 ผลลัพธ์ของสต๊อกและจุดสั่งซื้อของยา NIFTD2 
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ภาพที ่7 ผลลัพธ์ของสต๊อกและจุดสั่งซื้อของยา NIFTD2 

 
พบว่ำกำรสั่งซื อของยำและเวชภัณฑ์หลังจำกที่ค้ำนวณไปใช้ในบริหำรกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดได้

เหมำะสมและไม่ขำดแคลน มีควำมเฉพำะเจำะจงในกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์จำกค่ำจริงที่ผ่ำนค้ำนวณมำแล้ว ซึ่งต่ำงจำกเดิม 
ที่ค้ำนวณแค่ 3 เดือนย้อนหลัง แล้วเผื่อยำและเวชภัณฑ์ให้ให้มำกขึ นอีกหน่อย ซึ่งวิธีเดิมต้องเผื่อยำและเวชภัณฑ์ทุกตัวให้
เท่ำกัน โดยที่ไม่แบ่งระดับควำมส้ำคัญหรือควำมจ้ำเป็นของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด 
ข้อเสนอแนะ 

งำนวิจัยนี ยังขำดปัจจัยอื่นๆ ที่จะเข้ำมำมีส่วนในกำรค้ำนวณเช่นฤดูกำรของโรคที่เกิดขึ นซึ่งจะมำผลต่อกำรจ่ำยยำ 
และเวชภัณฑ์ ยำและเวชภัณฑ์ที่สำมำรถทดแทนกันได้ซึ่งอำจจะสต๊อกยำและเวชภัณฑ์แทนกันได้ อำยุของและเวชภัณฑ์ที่จะ
เก็บ รวมทั งรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ลดแลกแจกแถม เป็นต้น ซึ่งทั งนี ตัวแปรทั งหลำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี  ผู้ท้ำกำรวิจัยจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเจ้ำใจในยำและเวชภัณฑ์ทั งหมด จึงจะท้ำงำนวิจัยต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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บทคัดย่อ 

 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น

เพ่ือเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลในการด าเนินงานนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือศึกษาบทบาทของ ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรม
เวลารายไตรมาส ตั้งแตไ่ตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 ปี (40 ไตร
มาส) ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ปริมาณเงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก ผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.  ปริมาณ
แรงงานในภาคการเกษตร ราคาสินค้าภาคการเกษตร และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคการเกษตร โดยใช้แบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเนื่อง (Simultaneous Equation Model) 
เป็นแบบจ าลองในการศึกษาโดยการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least 
Squares : 2SLS) ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. และแรงงานภาคการเกษตร มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยอัตราส่วนด้ านความ
เพียงพอของเงินกองทุนและอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นตัวแทนผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร แสดงถึงความมีสเถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร สามารถ
สนับสนุนและขยายสินเชื่อในภาคการเกษตรได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเป็นกลไกในการด าเนินนโยบาย
รัฐบาลทีม่ีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ  สถาบันการเงินเฉพะกิจ, ธ.ก.ส., ระบบเศรษฐกิจ 
 

772



 

2 
 

Abstract 
 

 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is a specialized financial 
institution in Thailand. Use to implement government policies to drive the economy. This 
research is conducted to study the role of BAAC that affect economic growth in Thailand. 
Using quarterly data from the first quarter of 2008 to the 4th quarter of 2017, totaling 10 years 
(40 quarters). The variables used in this study consist of the amount of loans, the amount of 
saving and the performance indicators for the BAAC, labor force in agricultural sector, 
agricultural product price and the growth rate of gross domestic product in agricultural sector. 
The Simultaneous Equation Model is used to estimate the results with the two-stage Least 
Squares (2SLS). The results show performance of BAAC and agricultural sector workers is 
positively correlated with Thai economic growth in agricultural sector. The capital adequacy 
ratios and the liquidity ratio represent the performance of BAAC that affects such growth. The 
stability of BAAC is necessary to support and widely expand agricultural credit. Moreover, BAAC 
become an important mechanism to efficiently support government policy.  
 
Keywords Specialized Financial Institutions, BAAC, Economic system 

 
บทน า 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย    
มีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคการเงิน (Finance 
Sector ) ไปสู่ภาคการผลิต (Real Sector) โดยการท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมทุนและจัดสรรเงินทุน
ผ่านช่องทางการให้สินเชื่อไปยังภาคการผลิต จากภาพที่ 1 ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีปริมาณเงินฝากเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากเงินรับฝากประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ประมาณ 4.68 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2560  เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยกว่าร้อยละ 17 ต่อปี ด้านเงินให้สินเชื่อ 
จากภาพที่ 2 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่า 3 เท่า จากเงินให้สินเชื่อประมาณ 1.77 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 
เป็นประมาณ 5.85 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี  
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(หน่วย : ล้านล้านบาท) 

 
 ภาพที่ 1 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560 
 

    (หน่วย : ล้านล้านบาท) 

 
ภาพที่ 2 เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560 
 
  นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหรือการ

ด าเนินธุรกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities: QFAs) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขการผ่อนปรนมากกว่าธุรกรรมปกติของ
แต่ละสถาบันการเงิน ในปี พ.ศ. 2560 มียอดสินเชื่อคงค้างรวมจ านวนทั้งสิ้น 0.79 ล้านล้านบาท และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผลการด าเนินงานเงินให้สินเชื่อโครงการนโยบายรัฐบาล
จ านวน 0.53 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินสูงที่สุดของกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการด าเนินงาน
โครงการนโยบายรัฐบาล (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560) 
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ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขาด
หลักประกันการกู้ยืมรวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ธ.ก.ส. เป็นองค์กรที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการแสวงหาก าไรสูงสุด ภาพ
การรับรู้ที่ส าคัญในสังคมไทย คือ การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยของประเทศ จากภาพที่ 3 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของ  ธ.ก.ส. พบว่ามีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่ดี ปริมาณสินทรัพย์รวมปี พ.ศ. 2560  
จ านวน 1.74 ล้านล้านบาท เงินให้สินเชื่อจ านวน 1.04 ล้านล้านบาท   เงินรับฝากจ านวน 1.53 ล้านล้านบาท 
และมีก าไรสุทธิจ านวน 9,861 ล้านบาท  

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
ภาพที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. 

 ที่มา : ธ.ก.ส.,รายงานกิจการประจ าปีบัญชี 2560 
 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่น่าสนใจในศึกษาบทบาทของ ธ.ก.ส ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ภายใต้บริบททางการเงินที่
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. และการด าเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายหลักใน
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแนวเกี่ยวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย

หลังวิกฤตการเงินปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2551 สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาท
ในการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทดแทนส่วนที่ขาดหายไปของสถาบันการเงิน  (วาทินี 
นุชเหล็ก,2559)  และแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในการแปลงข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน โดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ (สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2550, หน้า 165) นอกจากนี้จากการตรวจเอกสาร
พบว่า ในงานศึกษาของ Goldsmith (1969) ได้ศึกษาโครงสร้างทางการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวแปรชี้วัด (Indicators) ของความมีเสถียรภาพทางการเงินซึ่งมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านเงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ เป็นปัจจัยที่ส าคัญของสถาบันการเงินใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (สมใจ มโนด ารงธรรม, 2542) และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร (หทัยรัตน์  อนวัชชกุล, 2553)  

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแตไ่ตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึงไตร
มาสที ่4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 ปี (40 ไตรมาส) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ จากแนวคิดทฤษฎีและการตรวจเอกสารสามารถจ าแนกตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ปริมาณเงินให้สินเชื่อ(LOANt) เงินรับฝาก(DEPOt) ปริมาณแรงงานในภาคการเกษตร(LABOt) ราคาสินค้าภาค
การเกษตร(PAGIt) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตร (GDPAt) และ
ผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. โดยแปลงค่าตัวแปรให้อยู่ในรูปร้อยละของการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลการ
ด าเนินงาน ของ ธ.ก.ส. แปลงค่าให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทางเงิน (ร้อยละ) ประกอบด้วย อัตราส่วนแสดงสภาพ
คล่อง (LIRAt) อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อ (LAQRt) อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน (MERAt) 
อัตราส่วนด้านความสามารถในการท าก าไร (PRRAt) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CARAt) จาก
ข้อมูล ณ เวลาที่ t โดยใช้แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation Model) เป็น
แบบจ าลองในการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจภาคการเกษตร ใช้การประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least 
Squares : 2SLS) แสดงแบบจ าลองดังนี้ 

1. สมการผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิงเส้นตรงใช้ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 

LIRA t   = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε1t (1) 
LAQR t  = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε2t (2) 
MERA t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε3t (3) 
PRRA t  = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε4t (4) 

776



 

6 
 

CARAt    = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε5t (5) 
 
2. สมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิง

เส้นตรงใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
GDPA t = β0 + β1LIRAt + β2LAQRt + β3MERAt + β4PRRAt + β5LIRAt + β6LABOt 

   + β7PAGIt + ε6t (6) 
ทั้งนี้  αi และ βi เป็นค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง และ εit เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะ 

White noise 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษา 

ก่อนที่จะน าข้อมูลทุติยภูมิไปประมาณค่าตามแบบจ าลองจ าเป็นต้องมีการทดสอบความเหมาะสมของ
ข้อมูลทางสถิตเบื้องต้น ได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติความคงเส้นคงวา (Stationary) ของข้อมูล จากนั้น
ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Granger Causality) และท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบจ าลอง
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least Squares : 2SLS) 

 
ตารางท่ี 1 การทดสอบ Unit Root  

 
ตัวแปร 

 
รูปแบบ 

 
Lag1 

ADF  
t-state 

 
Prob. 

 
คุณสมบัติ 

DEPO Intercept 6 -3.3760 0.0195 I (1)** 
LOAN Intercept 1 -4.1128 0.0027 I (0)*** 

GROV Intercept 0 -6.8409 0.0000 I (0)*** 

PAGI Intercept 1 -4.4338 0.0011 I (0)*** 
LABO Intercept 2 -24.1453 0.0001 I (1)*** 

GDPA Intercept 3 -6.0699 0.0000 I (1)*** 
หมายเหตุ : 1  Automatic based on AIC, MAXLAG = 8 

**, *** แสดงนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 
99 ตามล าดับ  

ผลการทดสอบความคงเส้นคงวาของข้อมูลจากตารางที่ 1 ด้วยวิธี ADF พบว่า ตัวแปร เงินให้สินเชื่อ
(LOANt)  ผลการด าเนินงานโครงการนโยบายรัฐบาล (GROVt)  และราคาสินค้าภาคเกษตร (PAGIt) มีความคง
เส้นคงวาของข้อมูล ที่ระดับข้อมูล (At Level) ยกเว้น เงินรับฝาก (DEPOt) แรงงานภาคการเกษตร (LABOt) 
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และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt) มีความคงเส้นคงวาของข้อมูล ที่ผลต่างล าดับที่ 1 
(First Difference)  

 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล 

สมมติฐานหลัก Lag1 ค่าสถิติ F สมมติฐานหลัก Lag1 ค่าสถิติ 

DEPO ไม่เป็นสาเหต ุLIRA 8 5.2407* GROV ไม่เป็นสาเหต ุCARA 8 1.7125 

DEPO ไม่เป็นสาเหต ุLAQR 7 0.6787 GDPA ไม่เป็นสาเหต ุLIRA 3 2.5135* 

DEPO ไม่เป็นสาเหต ุMERA 7 1.4382 GDPA ไม่เป็นสาเหต ุLAQR 6 1.6373 
DEPO ไม่เป็นสาเหต ุPRRA 4 1.43929 GDPA ไม่เป็นสาเหต ุMERA 4 2.3767* 

DEPO ไม่เป็นสาเหต ุCARA 4 4.03717* GDPA ไม่เป็นสาเหต ุPRRA 4 2.0291 

LOAN ไม่เป็นสาเหต ุLIRA 2 2.6626* GDPA ไม่เป็นสาเหต ุCARA 4 5.7847* 
LOAN ไม่เป็นสาเหต ุLAQR 3 1.9376 LIRA  ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 3 5.5324* 

LOAN ไม่เป็นสาเหต ุMERA 2 0.2084 LAQR ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA  4 0.6887 

LOAN ไม่เป็นสาเหต ุPRRA 2 0.1555 MERA ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 4 2.0783 
LOAN ไม่เป็นสาเหต ุCARA 6 2.2416* PRRA ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 4 2.0297 

GROV ไม่เป็นสาเหต ุ LIRA 2 7.7342* CARA ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 4 2.9270* 
GROV ไม่เป็นสาเหต ุLAQR 3 0.7780 LABO ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 4 4.8886* 

GROV ไม่เป็นสาเหต ุMERA 2 1.5238 PAGI ไม่เป็นสาเหต ุ GDPA 4 0.5043 

GROV ไม่เป็นสาเหต ุPRRA 2 1.3810  
หมายเหตุ :   1 จากการหาสมการที่ดีท่ีสุด (AIC ต่ าสุด: MAX Lag = 8 )    

      * ปฏิเสฐสมมติฐานหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Granger Causality) จากการหาสมการที่ดีที่สุด (AIC 

ต่ าสุด) ในตารางที่ 2  พบว่าตัวแปรเงินรับฝาก (DEPOt) เงินให้สินเชื่อ(LOANt) การด าเนินงานโครงการ
นโยบายรัฐบาล (GROVt) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt) เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านสภาพคล่อง (LIRAt)  และด้านความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CARAt) ในขณะที่ผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านสภาพคล่อง (LIRAt) และด้านความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (CARAt)  และแรงงานภาคการเกษตร (LABOt) เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt)  

 น าผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลมาสร้างแบบจ าลองเพ่ือท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least Squares : 2SLS)    
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สมการผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิงเส้นตรงใช้ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 

CARAt    = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GDPAt + ε1 (7) 
LIRA t   = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GDPAt + α4GROVt + ε2 (8) 

สมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิง
เส้นตรงใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 

GDPA t = β0 + β1LIRAt + β2CARAt + β3LABOt + ε3 (9) 
 

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least 
Squares : 2SLS)  

ผลการด าเนินเงินของ ธ.ก.ส.  
CARA = 8.721155 + 0.019350 DEPO + 0.051528 LOAN – 0.17804GDPA (10) 

 (1.350037) (0.022606) (0.032373) (-0.019149) 
 

LIRA = 117.1774+ 0.019350DEPO+0.051528LOAN+0.002377GROV–0.17804GDPA (11) 
 (-15.82377)** (0.022606) (0.032373) (0.008271) (-0.019149) 

 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
GDPA =-651.8955 + 64.48509 CARA + 0.722605 LIRA + 0.230594 LABO  (12) 

 (-0.327299) (1.695524)* (0.041919) (0.670606)  
 
หมายเหตุ : ค่าใน( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 

*, ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 และ 99 ตามล าดับ 
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. แสดงในสมการที่ 10 และ 11 

พบว่า การเปลี่ยนแปลงของเงินรับฝาก (DEPO) มีค่าเท่ากับ 0.019350  เงินให้สินเชื่อ (LOAN) มีค่าเท่ากับ 
0.051528  และการด าเนินงานของโครงการนโยบายรัฐบาล (GROV) มีค่าเท่ากับ 0.002377 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.  หมายความว่า เมื่อเงินรับฝาก เงินให้
สินเชื่อ และการด าเนินงานของโครงการนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้     ผลการด าเนิน
เงินของ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.019  ร้อยละ 0.051 และร้อยละ 0.002 ตามล าดับ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สมใจ มโนด ารงธรรม (2542) ที่ชี้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร
มากที่สุดได้แก่ ปริมาณเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อ ซึ่งธนาคารควรเร่งระดมทุนเพ่ือให้เพียงพอต่อการให้สินเชื่อ
แก่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (DGPA) 

779



 

9 
 

มีค่าเท่ากับ –0.17804  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. หมายความว่า
เมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ ผลการด าเนินเงินของ ธ.
ก.ส. เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.178 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อารีรัตน์ โอภา (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละกลุ่มผลการศึกษาชี้ว่าอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไมม่ีความสัมพันธ์กับความสามารถในการก าไรของธนาคาร 

ส่วนผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากสมการที่ 12 พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานด้านความเพียงพอของเงินกองทุน (CARA) มีค่าเท่ากับ 64.48509 ผล
การด าเนินงานด้านสภาพคล่อง (LIRA) มีค่าเท่ากับ 0.722605 และแรงงานภาคการเกษตร (LABO) มีค่า
เท่ากับ 0.230594 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร (GDPA) หมายความว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานด้านความเพียงพอของ
เงินกองทุน ผลการด าเนินงานด้านสภาพคล่อง และแรงงานภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ 
ผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.485 ร้อยละ 0.722 และร้อย
ละ 0.230 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นมิดา ปิ่นประชานันท์ และสุมาลี พุ่มภิญโญ (2559) ที่
สรุปว่าปัจจัยทางด้านแรงงาน ปริมาณสินเชื่อ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตรอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90  ได้แก่ ผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านความ
เพียงพอของเงินกองทุน สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของ Hsu and Liu (2006)  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยด้านเงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ ผลการด าเนินโครงการของโครงการนโยบาย
รัฐบาล มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.  ขณะที่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ในส่วนผลการด าเนินงาน
ของ ธ.ก.ส. และแรงงานภาคการเกษตร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตร  โดยอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นตัวแทนผลการ
ด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อาจเป็นได้ว่าเมื่อ ธ.ก.ส. มี
เงินกองทุนที่เพ่ิมขึ้นและมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น แสดงถึงความมีสเถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร ที่จะ
สามารถสนับสนุนและขยายสินเชื่อในภาคการเกษตรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและสามารถเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับข้อพึงระวังส าหรับงานวิจัยนี้ คือยังมี
ปัจจัยอ่ืนอีกมากมายที่มีผลต่อการเจริญโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เฉพาะผลงานวิจัยนี้จึงไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เพียงอย่างเดียวจะสามารถเป็นค าตอบได้ ดังนั้นภาครัฐบาลยังคงต้อง
ก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยส่งผ่านกลไกทางภาคการเงินให้การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็น
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เครื่องมือในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน ธ.ก.ส. ยังคงต้องมีการขยายและสนับสนุนเงินให้สินเชื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาภาค
การเกษตร เชื่อมโยงระบบภาคการเงินและภาคการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน การผลิตและการจ้างงาน 
ท าให้การเจริญเติบโตเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศ
เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยบทบาทของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็น
ตัวแทนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งเดียว ซึ่งในวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน าผลการด าเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนๆ มาใช้ประกอบการวิจัยเพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย . 2551-2560. สถิติสถาบันการเงินปี 251-2560 (Online). 

www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/Pages/default.aspx,                  
5 สิงหาคม 2561. 

ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ์การเกษตร . 2551-2560. รายงานการเงนิประจ า ปี 2551-2560 (Online).  
www.baac.or.th, 5 สิงหาคม 2561 

นมิดา ปิ่นประชานันท ์และ สุมาลี พุมภิญโญ. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    
ของจังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 13: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน ,1242 – 1250.  

วาทินี นุชเหล็ก. 2559. มาตรการในการควบคุมการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังของรัฐบาลผ่านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2550. การวิเคราะห์งบการเงิน.          
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้วแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). 

สมใจ มโนด ารงธรรม. 2542.  สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2521-2540. 
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง.  2551 -2560. รายงานเศรษฐกิจปี 2551-2560 (Online).  
www.fpo.go.th/main/Economic-report/SFI-Monthly-Report/8118.aspx,                   
5 สิงหาคม 2561. 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2560. รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปีงบประมาณ 2560 (Online). 
http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Economic-report/Risk-of-Fiscal-
Report/8200.aspx, 5 สิงหาคม 2561. 

หทัยรัตน์ อนวัชชกุล. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ไทย.  
สารนิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

781

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/Pages/default.aspx
http://www.baac.or.th/
http://www.fpo.go.th/main/Economic-report/SFI-Monthly-Report/8118.aspx
http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Economic-report/Risk-of-Fiscal-Report/8200.aspx
http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Economic-report/Risk-of-Fiscal-Report/8200.aspx


 

11 
 

อารีย์รัตน์ โอภา. 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การณ์เกษตรเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละกลุ่ม. สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Goldsmith, R.W. 1969. “Financial Structure And Development.” The Economic Journal 
80(318): 365-367  

Hsu, C.M. and W. C. Liu.  2006. “The Role of Financial Development in Economic Growth:  
The Experience of Taiwan, Korea, and Japan.” Journal of Asian Economics              
17: 667-690. 

782



1 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
Factors Affecting the Investment Decision Making on Mutual Funds 

 

ภัททิรา  บุญธรรม1 

Pattira  Boontum1  
นิสิตหลักสตูรเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1 

Student of economics Program in Business Economics, Faculty if Economics, Kasetsart University1 
ศักดิ์สิทธ์ิ  บุศยพลากร2 

Saksit Budsayaplakorn2 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2 

Thesis Advisor, Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University2 
อีเมล: pattira360@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม

การลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม และศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการลงทุนในกองทุนรวม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน Chi-
Square, T-Test  และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ที่นักลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนเพ่ือ
น าไปหักลดหย่อนภาษี โดยกองทุนรวมที่นักลงทุนเลือกลงทุนมากที่สุด คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นัก
ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผลตอบแทนในอดีตมากท่ีสุด โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด 
คือ เลือกลงทุนด้วยตนเอง นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต ในระยะเวลาหนึ่งปีนักลงทุนซื้อ
หน่วยลงทุนเฉลี่ยปีละ 1ครั้ง โดยมูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000 บาท สัดส่วนของรายได้ที่น ามา
ลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1-5 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด ประเด็นที่
นักลงทุนให้ความส าคัญมากที่สุด คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ประเด็นที่นักลงทุนให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผู้แนะน าการลงทุน, Web site, mobile Application  
ค าส าคัญ: กองทุนรวม, การลงทุน 
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Abstract 
 

This research are to study the relationship between demographic factors and investment 
behavior in mutual fund, and to study the levels of importance of the marketing mix that 
influence mutual fund investment behavior. The samples of this research consist of 400 investors 
who invest in mutual fund and live in Bangkok Metropolis and vicinity. The tool is collected by 
questionnaire, Statistical methods used in this study are descriptive statistics, Chi-square, t-test, 
and One-way ANOVA. The results indicates that the investors chose to invest in mutual fund in 
order to reduce their tax. The most popular mutual fund is the Long Term Equity Fund (LTF), 
while most of the investors are interested in the historical performance of the fund. Most investors 
trade via Internet and usually buy the unit trust once a year. The average investment ranges 
between 1,000-20,000 for the current year and the proportion to invest is between 1-5 percent. 
The overall level of importance of the marketing mix is high; however the process is the most 
important factor on investment decision because the investors focus on non-complex trading 
documents, good customer services and many trading channel. 

 
Keyword: Mutual Funds, Investment 

 
ความส าคัญของปัญหา 
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บทบาทมากขึ้น สถาบันการเงินต่างๆ ได้เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความ
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ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมที่เพ่ิมข้ึน ดังแสดงได้ในแผนภาพที่ 1 

ภาพที ่1  การลงทุนในกองทุนรวมของภาคครัวเรือน พ.ศ. 2551 – 2560 

ท่ีมา: สมคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC)  
ประชาชนเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของการลงทุนผ่านตัวแทนที่เป็นมืออาชีพ ส่งผลให้ธุรกิจจัดการกองทุน

ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ในปัจจุบันภาวะการ
แข่งขันของธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีมากขึ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆจึงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์
ทางด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน แต่เนื่องจากผู้
ลงทุนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการและพฤติกรรมการลงทุนท าให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เกิดปัญหาว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้มากที่สุด ด้วยเหตุผล
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุน และ
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ผลจากการวิจัยนี้ท าให้ใช้เป็นแนวทาง
ตลอดจนก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

2. เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความส าคัญของของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
การลงทุนในกองทุนรวม  

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งหมด 23 
แห่ง มีจ านวนทั้งสิ้น 6,190,738 คน (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2561) ผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ตามสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Finite 
Population) ของ Taro Yamane (อ้างอิงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์และคณะ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ไดข้นาดตัวอย่างอย่างน้อย  400 คน โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักลงทุนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากงานสัมมนา
ทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง ซึ่งผู้
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ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 423 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค าถามที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวม ซึ่ง
ประกอบด้วย ความถี่ในการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน สถานที่ที่ท าการลงทุน ช่วงเวลาที่ท าการลงทุน  เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน
รวม ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานไคสแควร์ ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้ใน
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในเรื่องผลของปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด โดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมีการวัด
ระดับความส าคัญโดยใช้เกณฑ์มาจาก Likert Scale และน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่
แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ T-Test และ One Way ANOVA) ส่วนที่ 3 ค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง โดยมีการสรุปและอธิบายข้อมูลแต่ละ
ตาราง ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 30 ชุด แล้วน าแบบสอบถามที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.761  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,00 บาท  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน
ในกองทุนรวมมากที่สุด เพ่ือน าไปหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพ่ือต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
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กับสถาบันการเงิน กองทุนรวมที่นักลงทุนเลือกลงทุนมากที่สุด คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยสามารถ
น าไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15 ของรายได้พึงประเมิน รองลงมาได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ นักลงทุน
ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญต่อผลตอบแทนในอดีตมากที่สุด รองลงมาจะให้ความส าคัญด้านชื่อเสียงของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด คือ ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง 
รองลงมาได้แก่ ให้พนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริมการขายแนะน า โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยปีละ 1ครั้ง มีมูลค่าการลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000 บาท สัดส่วน
ของรายได้ท่ีน ามาลงทุนส่วนใหญ่อยู่ท่ีร้อยละ 1-5  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนด้านส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด ประเด็นที่นักลงทุน
ให้ความส าคัญ คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยนัก
ลงทุนจะให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผู้แนะน าการ
ลงทุน, Web site, mobile Application ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่นักลงทุนให้ความส าคัญมากที่สุด คือ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปัจจัยด้านบุคลากร นักลงทุนจะให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมาก
ที่สุด ปัจจัยด้านราคา ประเด็นที่นักลงทุนให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ราคาของหน่วยลงทุนต้องเหมาะสมกับ
ผลตอบแทนที่ได้รับ ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด นักลงทุนจะให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โดยใช้
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และปัจจัยที่นักลงทุนให้ความส าคัญน้อยที่สุดได้แก่ปัจจัย
ด้านกายภาพ คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การเลือกซื้อ
กองทุนรวม 

บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน 

ช่องทางใน
การซื้อ

หน่วยลงทุน 

ความถี่ในการ
ซื้อหน่วย
ลงทุน 

มูลค่าเงิน
ลงทุนในปี
ปัจจุบัน 

สัดส่วนของ
รายได้ที่น ามา

ลงทุน 

เพศ .035* .064 .277 .208 .169 .197 

อายุ  .000** .000** .000** .000** .000** .000** 

สถานภาพ  .068 .125 .668 .512 .000** .098 

การศึกษา  .000** .000** .013* .001** .000** .360 

อาชีพ  .021* .000** .000** .124 .000** .583 
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รายได้ .002** .000** .000** .000** .000** .127 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
     ** หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  

จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน ดังนี้ 
เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านการเลือกซื้อกองทุน นั่นคือ เพศที่แตกต่างกันการเลือกซื้อ

กองทุนจะแตกต่างกันด้วย เพศชายจะเลือกลงทุนโดยดูจากผลตอบแทนในอดีต ส่วนเพศหญิงเลือกลงทุนจาก
ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม นั่นคือ นักลงทุน
ทีม่ีอายุระหว่าง 26-45 ปี เลือกลงทุนโดยดูจากผลตอบแทนในอดีต ส่วนนักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 และ
46ปีขึ้นไป จะเลือกลงทุนโดยดูจากชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี จะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วย
ตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป จะตัดสินใจลงทุนจากพนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริม
การขายแนะน า ด้านช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 
26-45 ปี เลือกซื้อ -ขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จะเลือกซื้อ -ขาย
หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ด้านความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดย
นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ซื้อกองทุนเฉลี่ยปีละมากกว่าสี่ครั้ง ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 26 ปีขึ้นไป จะซ้ือ
กองทุนเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง ด้านมูลค่าเงินลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-
35 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มูลค่าเงินลงทุน
ในปีปัจจุบันอยู่ที่ 20,001-40,000 บาท  ด้านการน าสัดส่วนของรายได้มาลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดย
นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี น าสัดส่วนรายได้มาลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1-5 ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 26-56 ปี
ขึ้นไป น าสัดส่วนรายได้มาลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 6-10 

สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าเงินลงทุน นั่นคือ นักลงทุนที่มีสถานภาพโสด 
มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีสภาพสมรสและหย่าร้าง มูลค่าเงินลงทุนใน
ปีปัจจุบันอยู่ที่ 20,001-40,000 บาท  

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม โดยนักลงทุนที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี การเลือกลงทุนมนกองทุนรวมจะพิจารณาด้านชื่อเสียงของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป จะเลือกลงทุนโดยพิจารณา
ทางด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลัก พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วย
ตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะตัดสินใจลงทุนจากพนักงานธนาคารหรือตัวแทนใน
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การส่งเสริมการขายแนะน า พฤติกรรมด้านความถี่ในการลงทุนกับระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุน
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ในหนึ่งปีจะลงทุนในกองทุนรวมไม่แน่นอน ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป จะลงทุนในกองทุนเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง พฤติกรรมด้านมูลค่าเงินลงทุนกับระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่
ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มูลค่ าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 

20,001-40,000 บาท  
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม โดยนักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุและ

นักศึกษา การเลือกซื้อกองทุนรวมจะพิจารณาทางด้านชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่
มีอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว เลือกลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีต 
พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนกับอาชีพมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวจะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วยตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีอาชีพ
เกษียณอายุและแม่บ้าน การตัดสินใจลงทุนมาจากค าแนะน าของพนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริมการ
ขาย และนักศึกษาตัดสินใจลงทุนจากค าแนะน าของเพ่ือน พฤติกรรมการลงทุนด้านช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน
กับอาชีพมีความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุ  ใช้ช่องทางในการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ส่วนนักลงทุนที่มีอาชีพอ่ืนๆ จะใช้ช่องทางการซ้ือ -ขายหน่วยลงทุน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
พฤติกรรมด้านมูลค่าเงินลงทุนกับอาชีพมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีอาชีพรับราชการ พนักงาน
บริษัทเอกชน แม่บ้าน นักศึกษา มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวและเกษียณอายุ มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 20,001-40,000 บาท 

รายได้ มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อกองทุน โดยนักลงทุนที่มีรายได้ต่ ากว่า15,000 และรายได้45,001-
75,000 ในการเลือกลงทุนจะพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่มีรายได้
15,000-45,000 จะพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีต และนักลงทุนที่มีรายได้ 75,001บาทขึ้นไป เลือกลงทุนจาก
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับรายได้มีความสัมพันธ์
กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000บาท การตัดสินใจเลือกลงทุนมาจากค าแนะน าของเพ่ือน ส่วนนัก
ลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 15,001 บาท จะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง พฤติกรรมด้านความถี่ในการลงทุนกับรายได้มี
ความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีรายได้ต่ ากว่า15,000 ความถี่ในการซื้อกองทุนในหนึ่งปีจะไม่แน่นอน ส่วนนัก
ลงทุนที่มรีายได้มากกว่า 15,001 บาทข้ึนไป ความถี่ในการซื้อกองทุนจะอยู่ที่ปีละหนึ่งครั้ง พฤติกรรมด้านมูลค่าเงิน
ลงทุนกับรายได้มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีรายได้ 15,000-30,000บาท มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 
1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีรายได้ 30,0001-60,000 บาท มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 20 ,001-
40,000 บาท และนักลงทุนที่มีรายได้ 60,001-75,001บาทขึ้นไป มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 40,001-
60,000บาท 
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ปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักลงทุน 
ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบผลของปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม 
 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัด
จ าหน่าย 

การ
ส่งเสริม

การตลาด 

บุคลากร กายภาพ กระบวนการ 

เพศ .182 .562 .083 .000** .063 .765 .000** 

อายุ .000** .288 .000** .000** 009** .000** .000** 
สถานภาพ .001** .838 .000** .064 .006** .089 .000** 

การศึกษา .000** .000** .053 .000** .059 .271 .722 

อาชีพ .001** .108 .000** .056 .254 .294 .003** 
รายได ้ .000** .370 .000** .181 .102 .053* 000** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
      ** หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลของปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของนักลงทุนได้ ดังนี้ 

นักลงทุนที่มีเพศต่างกันมีการให้ระดับความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 2 ด้าน
คือ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ เพศหญิงจะให้ความส าคัญทั้งทางด้านส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการมากกว่าเพศชาย 

อายุต่างกันให้ระดับความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
นักลงทุนที่มีอายุ 26-56ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่างนักลงทุนที่มีอายุ 20-25 ปี ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญด้านที่ตั้งของสาขา จ านวนสาขา และการซื้อขายกองทุน
ได้หลากหลายช่องทาง มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-55ปี ด้านส่งเสริมการตลาด นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปี
ขึ้นไป ให้ความส าคัญด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย และการจัดอบรม มากกว่านักลงทุนที่
มีอายุระหว่าง 26-45 ปี ด้านบุคลากร นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับการที่พนักงานมีความรู้ 
ความสุภาพในการให้บริการ มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ด้านกายภาพ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 
46- 56 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน การตกแต่งเป็นระเบียบ มากกว่านักลงทุนที่
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มีอายุระหว่าง 20-25 ปี และด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 46- 56 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญด้าน
เอกสารการซื้อขายไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนในการซื้อหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อน สามารถช าระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก 
และมี Call Center ที่แก้ปัญหาได้รวดเร็ว มากกว่านักลงทุนที่มีอายุ 20-45 ปี 

สถานภาพต่างกันให้ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นัก
ลงทุนที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคัญด้านที่ตั้งของสาขา จ านวนสาขา และการซื้อขายกองทุนได้หลากหลาย
ช่องทาง มากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ด้านบุคลากร นักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคัญกับพนักงาน
ที่มีความรู้ ความช านาญ มีความสุภาพในการให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่ น้อยกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพ
สมรส ด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีสถานภาพสมรส ปัจจัยทางด้านกระบวนการ จะมีความส าคัญมากกว่านัก
ลงทุนที่มีสถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาต่างกันให้ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปให้ความส าคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน 
สิทธิประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี ด้านราคา นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ให้ความส าคัญด้านค่าธรรมเนียมใน
การซื้อขาย และราคาของหน่วยลงทุนเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่าปริญญาโทขึ้นไป ด้านส่งเสริม
การตลาด นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลาย การจัดรายการส่งเสริมการขาย และมีการจัดอบรมให้แก่ลูกค้า น้อยกว่านักลงทุนที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโท  

อาชีพต่างกันให้ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
นักลงทุนที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และเกษียณอายุ  ให้ความส าคัญ
ด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนใน
อดีต มากกว่านักลงทุนที่มีอาชีพนักศึกษา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุ ให้
ความส าคัญด้านที่ตั้งของสาขา จ านวนสาขา และการซื้อขายกองทุนได้หลากหลายช่องทาง มากกว่านักลงทุนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้
ความส าคัญด้านกระบวนการมากกว่านักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุ 

รายได้ต่างกันให้ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ นัก
ลงทุนที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท ให้ความส าคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิ
ประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต น้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 15,001 
บาทขึ้นไป ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักลงทุนที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท ให้ความส าคัญด้านช่อง
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ทางการจัดจ าหน่ายน้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 30 ,000 บาทขึ้นไป และด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มี
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท ให้ระดับความส าคัญให้ความส าคัญด้านเอกสารการซื้อขายไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนใน
การซื้อหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อน สามารถช าระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก และมี Call Center ที่แก้ปัญหาได้
รวดเร็ว น้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 60,001 บาทข้ึนไป  
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน
ในกองทุนรวมมากท่ีสุด เพ่ือน าไปหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพ่ือต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชน การวัฒนาศิริกุล พบว่า ผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ให้
ความส าคัญกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมากเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 26 ปี
ขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจ
ส่วนตัว และเกษียณอายุ ที่รายได้ 15,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี รองลงมาคือ ผลตอบแทนของกองทุนในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์  สาลิฟา พบว่านักลงทุนให้
ความส าคัญด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เนื่องด้วยผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทุนจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในอนาคต 

ปัจจัยด้านราคา จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี นั่นคือ ราคาของหน่วยลงทุนเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ รองลงมาได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการซื้อ
ขาย สับเปลี่ยนกองทุน  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส อาชีพเกษียณอายุ รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน คือ 
สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผู้แนะน าการลงทุน Web site mobile 
Application รองลงมาได้แก่ มีจ านวนสาขาที่สามารถติดต่อซื้อขายได้ในจ านวนมาก และที่ตั้งของสาขามีการ
เดินทางสะดวก  สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และภัสรา ชวาลกร พบว่าถ้านักลงทุนได้รับความ
สะดวกในการซื้อหน่วยลงทุน มีช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนหลายช่องทาง ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนรายย่อย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นเพศหญิงมีอายุ 56 ปี
ขึ้นไป มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ มีการประชาสัมพันธ์โดย

792



11 
 

ใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ รองลงมาคือ การจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น มี Gift 
Vocher หากลงทุนครบตามก าหนด และ มีการจัดอบรม สัมมนาความรู้ให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  

ปัจจัยด้านบุคลากร จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป สถานสมรส 
ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนมากที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงาน
มีความรู้ ความช านาญในการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน และพนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวารุณี พรรณนาผลากูล  พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนัก
ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผู้ลงทุนรายย่อยให้ความส าคัญด้านบริการ การให้ค าแนะน าจากพนักงานขายหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนมากที่สุด 

ปัจจัยด้านกายภาพ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน และการตกแต่งมีความเป็นระเบียบ ง่ายส าหรับการติดต่อ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป สถานภาพ
สมรส เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 60,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ เอกสารที่ใช้
ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาคือ สามารถช าระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก เช่น ช าระผ่าน Mobile 
Banking ตัดผ่านบัตรเครดิต ช าระผ่าน ATM ขั้นตอนในการซื้อขายหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อนและสะดวกรวดเร็ว 
และการบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center ที่แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนรวมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมแต่ละประเภทโดยเฉพาะ คือ ศึกษาเป็นรายกองทุนแต่ละประเภทเพราะกองทุนแต่ละประเภทมีลักษณะ
แตกต่างกัน จึงควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเฉพาะในแต่ละกองทุน 
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมทุกบริษัทโดยไม่จ ากัดเฉพาะที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับต้นๆ 
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสหราช

อาณาจักรและประเทศจีน รูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ประเภทการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศ กรณีขายสินค้า
ที่มีรูปร่าง ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2544 – 2561 และก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ด้านบริหารจัดการและด้านกฎหมายของกรมสรรพากร ผลการศึกษา พบว่า ประเทศ
ไทยควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือกลุ่มงานเฉพาะที่มีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์
และหน่วยงานนี้จะด าเนินการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจสอบและใช้ในการ
จัดเก็บภาษีและน าส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรและควรมีกฎหมายรองรับในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังควรให้สถาบันธนาคารการเงิน บริษัทการขนส่งทั้งรัฐวิสาหกิจ
เอกชนและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มน าส่งข้อมูลรายได้ให้แก่กรมสรรพากรและกรมสรรพากรควรให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน  
 
ค าส าคัญ:   การจัดเก็บภาษี  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
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Abstract 
 

This research is to study the e-commerce collection value-added tax collection in the 
United Kingdom and China. This study focusses on business-to-Consumer (B2C) in the retail and 
wholesale trade of tangible goods during 2001 - 2018. We aims to set a guideline for e-commerce 
value-added tax collection in Thailand. Using comparative analysis of tax collection and in-depth 
interviews from experts working in Thai Revenue Department ( TRD) . The results indicate that 
Thailand should establish a special unit to collection e-commerce tax from entrepreneurs. This unit 
can be operated under new tax registration with new information to support e-commerce tax 
collection laws and electronic invoice system. The financial institutions, Logistics companies and 
The e-marketplace platform provider should send their revenue information to the Revenue 
Department. Moreover, The Thai Revenue Department should provide knowledge and understanding 
about e-commerce tax to the public. 

 
KEYWORDS:  Tax collection  Value Added Tax   E-Commerce 
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ความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์ม
ในการซื้อขายสินค้าและบริการ เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและสามารถสร้างรายได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่ส าคัญผู้ขายสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้จ านวนมาก ผนวกกับมีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Payment) ที่สะดวกต่อการใช้งานแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 
ในประเทศไทยมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน (สพธอ, 2561) ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1  มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2560 และคาดการณ์   
ปี พ.ศ. 2561* จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 8 ประเภท (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 

ประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2561* 
(ล้านบาท) 

การผลิต                  428,736.22 428,084.73 457,804.39 538,562.66 
การค้าปลีกและค้าส่ง   536,725.26 713,690.11 660,633.78 820,757.75 
การขนส่ง 64,126.46 83,929.05 108,279.99 126,136.99 
การให้บริการที่พัก      559,697.54 607,904.89 614,342.08 633,693.86 
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 232,721.36 384,407.71 390,621.17 416,234.18 
การประกันภัย 2,085.82 2,396.69 3,019.04 3,179.65 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 9,506.93 15,463.46 23,412.02 29,186.68 
ธุรกิจบริการอื่นๆ 19,101.59 9,622.77 8,921.07 10,189.55 

รวม 1,852,701.18 2,245,499.41 2,267,033.54 2,577,941.32 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (2561) 
จากตารางที่ 1 แสดงถึงมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยแบ่งตาม

ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2558-2560 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเติบโตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ           
การผลิต การค้าปลีกและการค้าส่ง และการให้บริการที่พัก โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 การค้าปลีกและค้า
ส่งมีมูลค่าการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งประมาณการเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด และเมื่อจ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ในปี พ.ศ.2560 เป็นมูลค่าการเติบโตธุรกิจ B2C จ านวน 
548,590.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 ซึ่งมากกว่าธุรกิจแบบ B2B ที่มมีูลค่าเพียงจ านวน 112,043.49 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.96 เท่านั้นและการคาดการ์ณในปี พ.ศ. 2561 จะมีมูลค่าการค้าปลีกและค้าส่งสูงเป็นจ านวน 
820,757.75 ล้านบาท  

มูลค่าการเติบโตของการค้าปลีกและค้าส่งที่สูงขึ้นเกิดจากมีผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติ (Multinational 
Corporations) เข้ามาลงทุนให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายออนไลน์ ท าให้เกิดช่องทางการขาย
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และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่จ านวนมาก ซึ่งเป็นผลดีในทางธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ในทางตรงกันข้าม
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในภาระภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้ของภาครัฐ เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติพยายามที่จะโอนก าไรไปสู่บริษัทย่อยที่อยู่ใน
ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ าซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงภาษี (ณัฐพล ศรีพจนารถ, 2561) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย
ภายในประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจที่ต้องน ารายได้ดังกล่าวมาเสียภาษีให้
ถูกต้อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2561) เนื่องจากภาษีอากรเป็นรายได้หลักที่ใช้ในการพัฒนาประเทศและเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการบริโภคของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (กรมสรรพากร, 2558) จึงประเด็นปัญหา
ส าคัญแก่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องใช้มาตรการภาษีเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีและการทุ่ม
ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น (สพธอ., 2561)  ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและมาตรการ
ทางภาษีเฉพาะในการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต้องเสียภาษีภายใต้ประมวลรัษฎากรและปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนธุรกิจอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บจากฐานการบริโภค เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษธีุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงสนใจที่
จะศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี เพ่ือรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลได ้

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดเก็บภาษมีูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศจีน และประเทศไทย รูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Customer: B2C) 
ประเภทการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศ กรณีขายสินค้าที่มีรูปร่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2561  
 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีใช้ในการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการคลังว่าด้วยเรื่องภาษีอากร 
แนวคิดหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีและแนวคิดภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดีมีเกณฑ์ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) หลักยุติธรรม (2) หลักความแน่นอน (3) หลักความ
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สะดวก (4) หลักประหยัด (วิชุดา นาราทรัพย์ อ้างถึง Adam Smith, 1950) เพราะภาษีเป็นรายได้หลักที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและเมื่อมีรายได้จากการค้าขายในประเทศต้องเสียภาษีให้
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา ชินเวศยวงศ์ (2544) และวิชุดา นาราทรัพย์ (2558) ได้กล่าวว่า ภาษี
อากรเป็นตัวแปรเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือนโยบายการคลังที่ใช้ในการควบคุมหรือก าหนดปริมาณเงิน
จากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลและจากภาครัฐบาลไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บภาษี คือ เพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายส่วนรวมทั้งประเทศ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้และสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อีกท้ังกฎหมายภาษีหรือประมวลรัษฎากรของไทย
ที่ได้บัญญัติไว้ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการระบุตัวตนและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เช่นเดียวกันกับประเทศจีนที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับในการเก็บภาษีออนไลน์ แต่มีเพียงการเริ่มใช้ใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Zeng, Guo, Yang and Huang, 2012) (Maoliang Zhang, 2015) ดังนั้นการขายออนไลน์
ในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆภายใต้ประมวลรัษฎากร ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ (1) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 
(กรมสรรพากร, 2558) การติดตามตรวจสอบการหนีภาษีมีความยากล าบากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยงของ Simon 
and Clinton (1999) ได้กล่าวว่า ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและยากที่จะเสียภาษีด้วยการสมัครใจ จึงต้อง
อาศัยมาตรการของภาครัฐในการบังคับใช้เพ่ือแก้ปัญหาการหนีภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ซึ่งมี
ความเห็นในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ไตรรักษ์ โภคพลากรณ์ (2549) เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของกระทรวงการคลัง พบว่า “คน” เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ 
ดังนั้นทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ต้องมีจิตส านึกรู้หน้าที่ของตนและมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและ
ประมวลกฎหมาย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการกรมสรรพากร รวมจ านวน 15 คน ผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบริหารและตรวจสอบภาษี และด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านบริหารและตรวจสอบภาษี ประกอบด้วยต าแหน่ง สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร , นักวิชาการ
สรรพากรช านาญการพิเศษ, นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ, นักตรวจสอบภาษีช านาญการ 

2. ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ และนิติกรช านาญการ 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)          

การสัมภาษณ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้สัมภาษณ์ได้ก าหนดกรอบค าถามตามหัวข้องานวิจัยแบบกว้าง ๆ ไม่มี
การเรียงล าดับหัวข้อค าถามและใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discussion) เป็นรายบุคคล 
โดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ีและใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียงในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 

799



การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและประเทศไทย เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสารต่าง ๆ และเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2561  

2. การก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เป็นเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่ง
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (1) เป็นผู้มีปฏิบัติราชการ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (2) เป็นผู้ที่มาจากสายงานนักกฎหมาย ตรวจสอบภาษีและ
บริหารจัดการ ซ่ึงมีประสบการณ์ ตั้งแต ่5 ปีขึ้นไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาประมวลรัษฎากร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จัดเก็บภาษีของต่างประเทศกับประเทศไทย เพ่ือก าหนดกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นน าข้อมูลมาจ าแนกตามประเภทหัวข้อ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป 

 
ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศจีนและประเทศไทย สรุปสาระส าคัญแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกฎหมาย ประเทศสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่มีกฎหมายการจัดเก็บภาษีส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงมีการด าเนินตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น
กฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2546 เพ่ือใช้
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศสมาชิก โดยยึดหลักการจัดเก็บปลายทางและก าหนดให้ผู้ประกอบการนอก
สหภาพยุโรปที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่อยู่ในสหภาพยุโรปต้องเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเสมือนว่าเป็นผู้บริโภคนั้น
ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในสหภาพยุโรปและผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปสามารถยื่นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ (วิชุดา นาราทรัพย์, 2560)  

2. ด้านเทคโนโลยีและตรวจสอบ  
 2.1 ประเทศสหราชอาณาจักรเริ่มใช้ระบบ VAT MOSS ในปี พ.ศ.2558 ท าหน้าที่เป็นตัวกลางรับช าระ

ภาษีตามอัตราภาษีของประเทศสมาชิกและสามารถออกรายงานการขายที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปได้ตาม
ก าหนดเวลา และมีระบบ Making Tax Digital (MTD) เป็นระบบการยื่นภาษีออนไลน์และการคืนภาษีแบบใหม่          
ซึ่งผู้ขายต้องบันทึกข้อมูลรายงานต่างๆ ทุกไตรมาส เพ่ือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสรรพากร HMRC ซึ่งเป็นการเพ่ิม
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ปริมาณข้อมูล Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการจัดการบริหารความเสี่ยง (CRM) โดยการจัดกลุ่ม
เสี่ยง (Data Analytics) และติดตามผู้เสียภาษี อีกทั้งมีการขยายสิทธิกฎหมายในการส่งข้อมูลถึงกัน เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้บริการในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการติดตามการเลี่ยงภาษี อีกท้ังรัฐบาลสหราช
อาณาจักรได้มีระบบ Government Gateway หรือระบบ Gov.uk เป็นระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริการออนไลน์ที่
เชื่อมโยงข้อมูลกับหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งรวมหน่วยงานสรรพากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue & Customs : 
HMRC) เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลภาครัฐ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจได้ ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้ลดช่องว่างทางภาษีของสหราชอาณาจักรได้  ดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 แสดงรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมและการประมาณการภาษีมูลค่าเพ่ิมที่สูญเสีย 

ปี พ.ศ. คาดการณ์รายได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(พันล้านปอนด์) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่สูญเสีย 
(พันล้านปอนด์)* 

ช่องว่างภาษีมูลค่าเพ่ิม 
คิดเป็นร้อยละ 

2557-2558 124.90 111.40 13.5 10.8 
2558-2559 127.70 115.50 12.2 9.6 
2559-2560 132.95 120.95 12.0 9.0 

ที่มา: (GOV.UK, 2017) 
จากตารางที่ 2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ประเทศสหราชอาณาจักรสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมได้

เพ่ิมขึ้น ย่อมเป็นผลมาจากกฎหมายภาษีและระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บภาษี ท าให้ช่องว่างทางภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากร้อยละ 10.8 ลดลงเหลือร้อยละ 9 เท่านั้น 

2.2 ประเทศจีนมีการใช้ระบบป้องกันการใช้อินเตอร์เน็ต Firewall หรือเรียกว่า ระบบ Single Gateway 
ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยให้รัฐบาลจีนควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการติดตามผู้ประกอบการได้ และมีระบบ 
Golden Tax system (GTS) เป็นระบบตัวกลางส าคัญที่ก าหนดหมายเลขใบก ากับภาษีและจัดท าส าเนาใบก ากับภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้แก่สรรพากรจีน ได้ดังภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1  ระบบ Golden tax system 

ที่มา: (Neeraj Lal, 2014) 
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จากภาพที่ 1 แสดงถึงกระบวนการท างานของระบบ GTS ที่พัฒนามาจากระบบ SAP ที่มีความแม่นย าและ

ตรวจสอบข้อมูล ซ่ึงหากผู้ประกอบการไม่มีระบบ GTS จะไม่สามารถออกหรือพิมพ์ใบก ากับภาษีพิเศษได้และท าให้

ไม่สามารถตรวจสอบใบก ากับภาษีที่น าส่งข้อมูลมาให้แก่กรมสรรพากรจีน ส่งผลไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

ซึ่งระบบ GTS ใช้แกป้ัญหาใบก ากับภาษีปลอมและใช้ในการติดตามตรวจสอบ (Maoliang  Zhang, 2015) และใน

ปี พ.ศ.2562 ประเทศจีนออกกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นย้ าการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภค          

ซึ่งมิได้เป็นกฎหมายภาษี  

แต่ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือมาตรการรองรับในการติดตามผู้ประกอบการขายออนไลน์เพ่ือน าส่งภาษีให้ถูกต้อง รวมไปถึงระบบ
เทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับใบก ากับภาษีปลอมแต่อย่างใด มีเพียงแต่ให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากร เรื่องการจัดท าและจัดเก็บเอกสารไว้ใน
รูแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าขึ้นเองแล้วน าส่งเอกสารหลักฐานให้แก่กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น          
อีกทั้งข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายตามมาได ้

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ตารางท่ี 3  บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งตามต าแหน่งวิชาการ 

ต าแหน่งวิชาการ บทสรุป 

สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ควรออกกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายบังคับใน
การน าส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกในการเสียภาษี 

นักวิชาการสรรพากร ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีพิเศษโดยตรงและต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในระดับเอกชน นักวิชาการ (Science data) ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
และสามารถติดตามการหนีภาษี อีกทั้งควรออกกฎหมายบังคับในการเสียภาษีเพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมในการเสียภาษี 

นักตรวจสอบภาษี ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง
แม่นย าและควรให้สถาบันการเงิน เจ้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม น าส่งข้อมูลการค้า
ขายออนไลน์ให้แก่กรมสรรพากร เพ่ือใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบต่อไป แต่ไม่ควร
ก าหนดอัตราภาษีใหม่เพราะจะเป็นการเก็บภาษีซ้ าซ้อน 

ต าแหน่งวิชาการ บทสรุป 
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นิติกร ควรจัดตั้งหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยใช้งานสะดวกท้ัง
เจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีในการติดตามผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทันที โดยมีภารกิจหลักในการดูแลติดตาม ตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ อีกทั้งควรออกกฎหมายก าหนดอัตราภาษีใหม่ ซึ่งง่ายต่อการ
จัดเก็บภาษี เนื่องจากประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่ต้องตีความด้วยการใช้ดุลยพินิจ
ประกอบกับข้อเท็จจริง ดังนั้นควรก าหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีให้เข้าใจง่าย  

ที่มา: สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกรมสรรพากร (รวมรวบโดยผู้วิจัย, 2561) 
จากตารางที่ 3 บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดกลุ่มแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1.ด้านกฎหมาย ประเทศไทยควรออกกฎหมายเฉพาะในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้

เป็นการบังคับให้ผู้มีรายได้มีหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้องตามเกณฑ์และเพ่ือเป็นธรรมในการเสียต่อผู้เสียภาษีที่ช าระ
ภาษีถูกต้องมาโดยตลอด อีกท้ังช่วยให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

2.ด้านระบบเทคโนโลยี ภาครัฐบาลควรเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น         
เพ่ือใช้เป็นการติดตามผู้ประกอบการและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ทันทีและจัดท าเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่                 
(Big Data) โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งแก่กรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันการเพ่ิมและลดจ านวนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การติตามผู้ประกอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันเวลา อีกทั้งควรพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กรเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ (Data analytics) บริหาร
ความเสี่ยงให้ทันสมัย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการท างานและท าให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น และควรพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีออนไลน์ ระบบการจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิมให้เป็นในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เนื่องจากระบบดังกล่าวยังเป็นระบบที่ใช้งานยาก
และไม่มีการแนะน าขั้นตอนการยื่นแบบและการลงทะเบียนได้ชัดเจน อีกทั้ง Call center และเจ้าหน้าที่รัฐบาง
กลุ่มยังไม่สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยได้ ส าหรับใบก ากับภาษีควรเพ่ิมระบบที่สามารถก าหนดหมายเลขใบก ากับ
ภาษีและเมื่อออกใบก ากับภาษีก็สามารถจัดส่งส าเนาเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งผ่านระบบไป
ยังกรมสรรพากรไดท้ันที 

3.ด้านการตรวจสอบ  กรมสรรพากรมีกลุ่มติดตามธุรกิจนอกระบบ ซึ่งได้ด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
และได้แบ่งย่อยเป็นกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากบุคลากรที่ติดตามไม่เพียงต่อผู้ประกอบการพาณิชย์ที่
เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว อีกท้ังการตรวจสอบประเมินรายได้ผู้ประกอบการแบบเดิมที่มีการติดตามที่ยังคงใช้ระยะ
เวลานานอย่างต่อเนื่อง เพราะการตรวจสอบเป็นการพิจารณาจากดุลยพินิจประกอบกับกฎหมายประมวลรัษฎากรของ
เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงตามล าดับขั้น ซึ่งใช้เวลาด าเนินการเสร็จต่อรายค่อนข้างนาน 
เพราะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีจ านวนจ ากัดและยากที่จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมจาก
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ผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงและการตรวจสอบมิได้ประสิทธิภาพ ซึ่งการซื้อขายออนไลน์
สามารถเปิดปิดหน้าร้านได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานอื่นได้ นอกจากหลักฐานการ
เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มการสั่งสินค้า การขายสินค้า รวมไปถึงหลักฐานการช าระเงิน การขนส่งสินค้า จึงควรให้ผู้
บริการแพลตฟอร์มน าส่งข้อมูลสถิติร้านค้าที่ขายดีที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทและข้อมูลสถานะการเงินของสถาน
บันการเงินธนาคาร รวมถึงข้อมูลการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจน าส่งแก่กรมสรรพากร เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและจ าแนกประเภทผู้ประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อไป อีกทั้งผู้ประกอบการควร
ท าการศึกษากฎหมายก่อนท าธุรกิจ เช่น การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและเมื่อ
รายได้ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ควรมาจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถูกต้องและสิ้นปีท าการยื่นแบบภาษีนิติ
บุคคลหรือแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องต่อไปด้วย เพ่ือเป็นงดการเกิดเบี้ยปรับเงินเพ่ิมในกรณีที่น าส่งภาษี
ไม่ถูกต้อง 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการผลการศึกษาดังกล่าว ได้แนวทางในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
1. ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือศูนย์เฉพาะกิจ ที่อยู่ภายใต้กรมสรรพากรและการก าหนดภารกิจหลัก

บทบาทหน้าทีดู่แลการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  
2. ภาครัฐต้องมีมาตรการจัดเก็บภาษีส าหรับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดวิธีการ

ขั้นตอน รวมถึงบทลงโทษชัดเจน อีกทั้งต้องออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการ
น าส่งยื่นภาษีครบถ้วนเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป สามารถน าข้อมูลทางภาษีไปยื่นขอสินเชื่อง่ายขึ้นเพ่ือการต่อยอดธุรกิจ  

3. ภาครัฐต้องให้งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรและหน่วยงาน
เฉพาะให้ทันสมัยที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเสี่ยงผู้เสียภาษีได้ (ศศิกานต์ จัตุปา, 2557, น.40-50) รวมถึง
พัฒนาระบบใบก ากับภาษีเพ่ือลดปัญหาใบก ากับภาษีปลอมเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่
ประเทศได ้

4. กรมสรรพากรควรท าข้อตกลงระหว่างกรมหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
น าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ภาษีและพฤติกรรมทั้งผู้ขายและผู้บริโภคได้ 

5. ควรออกกฎหมายให้เจ้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (E-business) ทั้งผู้ประกอบการต่างชาติและ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถูกต้องและมีหน้าที่น าส่งข้อมูลผู้ประกอบการราย
ย่อยท่ีมียอดขายสูงต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 เดือนขึ้นไปหรือยอดขายเกิน 1.8 ล้านบาท รวมถึงบริษัทขนส่งทั้งเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่น าส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับ-ส่งสินค้าให้แก่กรมสรรพากร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
กลุม่เสี่ยงและศึกษาพฤติกรรมของผู้เสียภาษีต่อไป 
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6. ภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง โดยมีการก าหนดขั้นตอนให้
ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละคร ภาพยนตร์ หรือน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ 
ที่เข้าถึงผู้ประกอบการได้ ซ่ึงในปัจจุบันผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทราบรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

6.1 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

6.2 ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ต้องท าการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  ซึ่งหากมี
รายจ่ายค่าใช้จ่ายจริงสูงก็สามารถน ามาหักได้เต็มจ านวน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสียภาษี  

6.3 ประเมินรายได้ตนเองทุกปีภาษีโดยการยื่นแบบแสดงรายการให้ถูกต้องตามประเภทกิจการของตน 
เช่น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปี ภ.ง.ด.94 และท้ังปี ภ.ง.ด 90 เป็นต้น 

6.4 ประเมินรายได้ตนเองหากถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
กรมสรรพากรให้ถูกต้องและมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ภ.พ.30) ทุกเดือน รวมถึงมีหน้าที่
ออกใบก ากับภาษีทุกครั้งในการขายสินค้า 

จากแนวทางในการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดเก็บภาษีของ OECD เกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธี Intermediary 
Collection Model ที่เป็นการก าหนดให้ตัวกลางที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน 
(Express) ผู้ให้บริการไปรษณีย์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ และสถาบันธนาคารการเงิน เป็นผู้มีหน้าที่
เรียกเก็บภาษีและน าส่งให้กรมสรรพากร (ณัฐพล ศรีพจนารถ, 2561) และสอดคล้องกับบทความสัมภาษณ์ของ
ประธานสมาคมผู้ประกอบกาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า  ควรมีนโยบายให้
ผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์มีหน้าที่เสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปและต้องให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง แต่มิควรก าหนดอัตราเรียกเก็บภาษีเฉพาะธุรกิจออนไลน์ เพราะจะเป็นการสร้าง
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นและจะไม่สอดคล้องต่อนโยบายประเทศที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ 
(Logisticstime, 2560) เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ข่าวของตัวแทนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเห็น
อยากให้ภาครัฐหรือกรมสรรพากรเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างใกล้ชิดและทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะได้หาทางแก้ไขและมาตรการเพ่ือเข้ามารองรับให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
การให้สินเชื่อต่างๆ ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันธนาคารยังถือว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น รวมถึงการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้นเสมือนเพ่ือนคู่คิด ซึ่งต้องเข้าใจว่าการประกอบการธุรกิจเป็นการค้าขายที่ท าได้ง่าย
ไม่จ าเป็นต้องความรู้มาก ผู้ประกอบการทุกคนย่อมอยากปฏิบัติให้ถูกต้อง โปร่งใสและพร้อมที่จะเสียภาษีหากมี
รายได้ถึงเกณฑ์ตามฐานที่ก าหนดไว้แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นควรดูแลและให้ความรู้แก่ประชาชนให้
มากกว่าเดิม เพราะต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น (TNN16, 2561) แนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานของ
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กรมสรรพากรที่เรียกว่า Digital Transformation เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี โดยอาศัยการท าเหมืองข้อมูล (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาใช้ในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรทุกด้าน โดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียภาษีและท าการจัดประเภทกลุ่มเสี่ยงผู้มีหน้าที่
ต้องเสียภาษี อาทิ การประมาณการรายได้ การวิเคราะห์และติดตามผลการจัดเก็บภาษี การบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบ (Risk Base Audit System) มาช่วยลดระยะเวลาในการท างาน (กรมสรรพากร, 2561) อีกทั้งภาครัฐ
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงประเด็นทันเวลา  

ในมุมเศรษฐศาสตร์การคลัง ปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดรายได้จากการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลแสดงได้      
ดังสมการที่ 1  

                              𝑇 =  𝑓 ( 𝑡 , 𝑌 , 𝐶 , 𝑋 )                                          (1) 

จากการสมการ รายได้เก็บภาษีอากรของรัฐบาล (T) ขึ้นอยู่กับอัตราภาษี (t) ระดับเศรษฐกิจหรือรายได้ประชาชาติ 
(Y) ความส านึกในการเสียภาษีอากรของประชาชน (C) และประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล (X)  และอาจมีอิทธิพลอ่ืนๆ นอกเหนือสมการ  ดังนั้นมาตรการภาษีเป็นหนึ่งในนโยบายการคลังซึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งภาษีเป็นหนึ่งในรายได้ของประเทศและเป็นตัวแปรส าคัญที่จะแก้ปัญหาความเป็นธรรมใน
การแข่งขันทางการค้าและหากภาครัฐใช้มาตรการภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้เป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ภาษีจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนนโยบายการคลังของภาครัฐ รวมถึงมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคม เพราะเม่ือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีท าให้ปริมาณของกิจกรรมนั้นๆ ก็จะแปรผันขึ้นลงได้ 
ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์  (อุ่นกัง แซ่ลิ้ม) ดังนั้นรัฐจึงมักใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลด
กิจกรรมที่รัฐไม่พึงประสงค์ เช่น การเก็บภาษีจากผู้ที่หลีกเลียงหรือหลบหลีกภาษีและแก้ปัญหาจากนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาท าการทุ่มตลาดภายในประเทศ และในทางตรงข้ามกันหากภาครัฐต้องการสนับสนุนกิจกรรมใดก็สามารถใช้
มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นกิจกรรมนั้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การลดหย่อนภาษีรถยนต์คัน
แรก บ้านหลังแรก รวมถึงการป้องกันภาวะเงินเฟ้อโดยรัฐบาลเพ่ิมภาษีต่างๆ ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการลดการใช้จ่ายของ
ประชาชนและในยามเศรษฐกิจตกต่ ามีอัตราการว่างงานมากรัฐบาลจะลดภาษีต่างๆ ลง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การบริโภคและการลงทุนมากขึ้น เป็นต้น (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557)  ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ 
ภาครัฐจะสามารถมีฐานข้อมูลที่มากพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ภาษีและพฤติกรรมในการบริโภคการซื้อขายออนไลน์
ในประเทศ เนื่องจากการติดตามผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากใช้วิธีการติดตามแบบเดิม อาจจะไม่สามาร
ตอบโจทย์ในเรื่องความรวดเร็วของดิจิทัลได้ จึงควรใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการติดตามและประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยควรเร่งในการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมีความเป็นธรรม

ในการเสียภาษี อีกทั้งเป็นการท าให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันที่เท่าเทียม เนื่องจากการเสียภาษีถือเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ซึ่งหากผู้ประกอบที่เลี่ยงภาษีอาจท าให้ขายสินค้าได้ในราคาต่ ากว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการที่
ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจได้ แต่การออกกฎหมายหรือมาตรการทางด้านภาษีนั้น ย่อม
ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการและทุกคนย่อมไม่อยากเสียภาษีซึ่งท าให้ผลก าไรที่ได้น้อยลง ดังนั้นภาครัฐควร
เร่งแถลงการณ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยให้ความรู้แก่ประชาชนให้ เข้าใจถึงการเสียภาษีและผลกระทบต่อการ
เลี่ยงภาษี ซ่ึงหากเจอกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังอาจเกิดผลเสียได้และควรท าการศึกษาการจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึง
ศึกษาเก่ียวกับกรณีสินค้าไม่มีรูปร่าง เพ่ือสามารถน าไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและพัฒนาระบบ
การจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ทันยุคทันสมัยได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์
จัดระบบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ผู้ประเมินเป็นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นท าการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นรายคู่ และหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นน าค่าน้ าหนักของปัจจัยมา
ค านวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต เพ่ือใช้เป็นค่ากลางในการตัดสินใจคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลกรณีศึกษา 
 จากการใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตน ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าเมื่อก าหนดค่าล าดับความส าคัญของปัจจัย
ด้านราคา 33.4% ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 15.9% ปัจจัยด้านการบริการ 12.0% ปัจจัยด้านการ
รับประกันสินค้า 8.6% และปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ 6.4% มีการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อจากบริษัท A 
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โดย ACER ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญ 49.2% ASUS 39.4% DELL 43.1% HP 32.6% และ LENOVO 45.1% 
หลังจากนั้นน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ยี่ห้อมาท าการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาว่า
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาควรเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดจากบริษัท A พบว่ายี่ห้อ LENOVO เป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักอยู่ที่ 23.7% รองลงมา ACER เท่ากับ 21.7% ASUS เท่ากับ 19.1% HP 17.5% และDELL 
เท่ากับ 16.9% 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญ การจัดซื้อ 
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to study and analyze the suitability factors in deciding 
to buy computers of kindergartens in a case study by using the Analytic Hierarchy Process (AHP) 
to organize the decision-making system for buying. The assessors are personnel of kindergartens, 
case studies. The data were collected by questionnaire and conducted pairwise comparison, then 
the weight of each factor is calculated by using the Expert Choice software as an analytical tool. 
After that, the geometric mean is calculated from obtaining weight values. Then the computers 
are selected based on this geometric mean value. 

According to the usage of geometric mean to analyze. These priority values can be 
summarized as; (1) price criteria (33.4%), (2) specification criteria (15.9%), (3) service criteria (12.0%), 
(4) warranty criteria (8.6%) and offers criteria (6.4%). The result shows that all brands are chosen 
from A Company. The ACER brand has a priority value of 49.2%, ASUS 39.4%, DELL 43.1%, HP 
32.6% and LENOVO 45.1%. After that, bring the computer data that have been selected in all 5 
brands to compare again. To find out which kindergarten case study should choose which brand 
computer from A Company, LENOVO brand is the best alternative with the overall score of 23.7%, 
then the second value is the ACER brand with a score of 21.7%, then ASUS brand (19.1%), an HP 
brand (17.5%), and DELL brand (16.9%) respectively. 
 
Keyword : Analytic Hierarchy Process (AHP), Expert, Purchasing 
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บทน า 
ปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่เด็กไปจนถึง

ผู้ใหญ่ ภายใต้กระแสความล้ าสมัยของเทคโนโลยีโลกดิจิตอลทางการศึกษา ผู้ปกครองและครูจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหว เพ่ือดึงเอาบทบาทความสามารถในการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับเด็กช่วงปฐมวัยนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและร่างกายแล้ว พวกเขา
ยังอยู่ในระยะพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์อีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยืนยันว่า เทคโนโลยีเป็นกุญแจส าคัญ
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กวัย 2 – 3 ปีขึ้นไป ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้
ความรู้ไปในเวลาเดียวกัน การศึกษาในยุคปัจจุบันสนับสนุนให้เด็กใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ครูจึงต้องท าความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรวมถึงน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนเด็กด้วย (อรุณรุ่ง ศิริเจริญ, ม.ป.ป.) 
 จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน กล่าวคือมีคู่แข่งใหม่ที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่ผู้เข้าศึกษาไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับปัญหาจากการบริหารภายในโรงเรียน ท าให้ผลประกอบการของโรงเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ลดลงทุกปี ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความต้องการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคดิจิตอล เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนในปัจจุบันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประกอบด้วยทักษะ 4 ด้านคือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 หลักสูตร
คือ กิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมกีฬาเทควันโด และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ดึงดูด
ความสนใจจากผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีความสามารถที่หลากหลาย 
และมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมที่น้อยกว่าโรงเรียนเอกชนแห่งอื่นในละแวกใกล้เคียง 
 จากการที่โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาต้องการปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคดิจิตอลนั้น 
ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมองเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้ ง 4 ทักษะที่กล่าวมาข้างต้น 
กล่าวคือมีการสอดแทรกกิจกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีบทบาทมากขึ้นในการเรียนแต่ละทักษะ โดยท าการเรียนแต่ละ
ทักษะทั้งในห้องเรียน และในห้องคอมพิวเตอร์ภายใน 1 คาบเรียน ด าเนินการโดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ เพ่ือ
จัดท าเป็นห้องศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์ แต่มีประเด็นคือ ไม่ทราบว่าจะต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด รุ่นใด 
และราคาสูงเกินกว่าที่ต้องการหรือไม่ ผู้วิจัยจึงน าเสนอแนวทางการคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม
ที่สุด โดยการน ากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิ เคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) ซึ่งเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้ง่าย มาวิเคราะห์ปัญหาโดยศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆที่ควรค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา 

2. เพ่ือคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาที่เหมาะสมตามปัจจัยที่ใช้ใน
การวิจัย 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากยี่ห้อ ACER, ASUS, DELL, HP 
และ LENOVO เท่านั้น 

1.2 ศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากผู้แทนจ าหน่าย บริษัท A, บริษัท B 
บริษัท C และบริษัท D เท่านั้น 

1.3 ออกแบบสอบถามการให้คะแนน ตามแนวทางกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยบุคคล
ที่ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรของโรงเรียนจ านวน 5 ท่านเท่านั้น 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 เทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) 
 2.2 ซอฟแวร์การด าเนินการวิเคราะห์ AHP คือโปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice V.11  
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

  3.1 ศึกษาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา 
  3.2 ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา 
  3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษาที่เหมาะสม 
 3.5 ศึกษาดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับจุดประสงค์ (The Index of item Objective 
Congruence: IOC) (บุญล้อม อยู่ถาวร, 2553) 
 3.6 ออกแบบโครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษา 
 3.7 ออกแบบสอบถามการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา  
เพ่ือน ามาวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคัญของเกณฑ์เป็นรายคู่ (Pairwise comparison) โดยใช้ตัวเลข    
1 ถึง 9 แทนค่าเพ่ือค านวณค่าคะแนนความส าคัญรวมของแต่ละทางเลือก (Saaty, T.L, 1980) 
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 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 3.9 ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ 

 3.10 การค านวณน้ าหนักของปัจจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Heng Ly, 2014; Jana Krejčί. & 
Jan Stoklasa, 2018) 
 3.11 สรุปผลและท าการเสนอแนะข้อพึงระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา ท าให้สามารถก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาได้ 5 ปัจจัยดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ ปัจจัย 

1 ด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ (Specification) 

2 ด้านราคา (Price)  

3 ด้านการรับประกันสินค้า (Warranty)  

4 ด้านการบริการ (Service)  

5 ด้านข้อเสนอพิเศษ (Offers) 
 

(จุฑาภรณ์ เชื้อทอง, 2552; ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์, 2555; พิสิษฐ์ เจริญกุล, 2550; รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์, 2557) 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงปัจจัยต่างๆ ที่ท าการศึกษาแล้วว่ามีประโยชน์ในการตัดสินใจคัดเลือกคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา 
 
 หลังจากนั้นน าปัจจัยทั้ง 5 มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับจุดประสงค์ (The Index of 
item Objective Congruence : IOC) ว่าปัจจัยทั้งหมดที่ได้มาจากการวิเคราะห์นั้นสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ 
แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 คะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน IOC 
 

รายการขอความคิดเห็น 
คะแนนความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

คะแนนรวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

2. ปัจจัยด้านราคา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. ปัจจัยด้านการรับประกันสินค้า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ปัจจัยด้านการบริการ 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 

5. ปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าคะแนน IOC มีค่าตั้งแต่  0.50 ขึ้นไป ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้งหมด
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์นั้นสามารถน าไปใช้ได้ 
 ขั้นตอนต่อไปท าการออกแบบโครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ยี่ห้อของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา แสดงดังภาพที่ 1 
 

                      

                                             

       A        B        C        D

                  

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ยี่ห้อ 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ยี่ห้อของโรงเรียน
อนุบาลกรณีศึกษา โดยมีปัจจัยหลักและปัจจัยทางเลือกที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์
จากผู้แทนจ าหน่าย 4 บริษัท คือ บริษัท A บริษัท B  บริษัท C และบริษัท D ผ่านการเปรียบเทียบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก 5 ยี่ห้อได้แก่ ACER, ASUS, DELL, HP และ LENOVO โดยจะท าการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์
ทีละยี่ห้อจนครบทั้งหมด 5 ยี่ห้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยหลักในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจัยหลัก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 0.062 0.052 0.286 0.220 0.497 0.159 

ราคา 0.571 0.310 0.163 0.575 0.252 0.334 
การรับประกันสินค้า 0.100 0.116 0.059 0.046 0.149 0.086 

การบริการ 0.040 0.488 0.460 0.044 0.064 0.120 

ข้อเสนอพิเศษ 0.226 0.034 0.031 0.115 0.039 0.064 
*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 - 

  

จากตารางที่ 3 แสดงค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยหลักในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยหลักในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยดังนี้ 

(1) ราคา   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.334 หรือ 33.4% 
(2) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.159 หรือ 15.9% 
(3) การบริการ   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.120 หรือ 12.0% 
(4) การรับประกันสินค้า  ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.086 หรือ 8.6% 
(5) ข้อเสนอพิเศษ  ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.064 หรือ 6.4% 

 

ตารางท่ี 4 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ACER 
 

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

บริษัท A 0.556 0.531 0.472 0.490 0.421 0.492 

บริษัท B 0.100 0.119 0.200 0.147 0.232 0.152 

บริษัท C 0.182 0.218 0.241 0.229 0.267 0.226 

บริษัท D 0.162 0.131 0.086 0.135 0.080 0.115 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 - 
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ตารางท่ี 5 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ASUS 
 

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

บริษัท A 0.308 0.423 0.526 0.292 0.477 0.394 

บริษัท B 0.249 0.195 0.181 0.278 0.194 0.216 

บริษัท C 0.062 0.146 0.088 0.057 0.067 0.079 

บริษัท D 0.381 0.236 0.205 0.374 0.262 0.283 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 - 
 

ตารางท่ี 6 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ DELL 
 

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

บริษัท A 0.462 0.522 0.436 0.413 0.344 0.431 

บริษัท B 0.186 0.136 0.228 0.176 0.281 0.195 

บริษัท C 0.098 0.179 0.175 0.159 0.167 0.152 

บริษัท D 0.254 0.164 0.160 0.252 0.208 0.204 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 - 
 

ตารางท่ี 7 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ HP 
 

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

บริษัท A 0.288 0.396 0.414 0.235 0.334 0.326 

บริษัท B 0.090 0.117 0.202 0.139 0.239 0.148 

บริษัท C 0.193 0.219 0.186 0.228 0.178 0.200 

บริษัท D 0.429 0.269 0.197 0.398 0.249 0.295 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03 0.05 0.04 0.03 0.02 - 

816



9 
 

ตารางท่ี 8 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ LENOVO 
 

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

บริษัท A 0.517 0.538 0.438 0.448 0.340 0.451 

บริษัท B 0.191 0.181 0.187 0.232 0.187 0.195 

บริษัท C 0.086 0.175 0.276 0.170 0.356 0.191 

บริษัท D 0.206 0.106 0.099 0.150 0.118 0.131 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03 0.05 0.04 0.03 0.02 - 

  
จากตารางที่ 4 - 8 แสดงค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ 

จากทั้งหมด 5 ยี่ห้อ พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความ
สอดคล้องกันสูง หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือก
คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 5 ท่าน มีการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆดังนี้ 

(1) ACER ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 49.2% 
 (2) ASUS ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 39.4% 
 (3) DELL ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 43.1% 
 (4) HP  ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 32.6% 
 (5) LENOVO ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 45.1% 
  

ขั้นตอนต่อไปจะท าการเปรียบเทียบอีกครั้ง โดยน ารุ่นของคอมพิวเตอร์จากยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
ข้างต้นเป็นปัจจัยทางเลือก เพ่ือตัดสินใจว่าโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด มีข้ันตอนดังนี้ 
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ACER ASUS HP LENOVO

                  

DELL
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา 

 
จากภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างล าดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล

กรณีศึกษา โดยมีปัจจัยหลักและปัจจัยทางเลือกที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์จาก
ทั้งหมด 5 ยี่ห้อที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ ACER, ASUS, DELL, HP และ LENOVO ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 ค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ 
  

ปัจจัยทางเลือก 
ค่าน้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

ACER 0.219 0.216 0.205 0.238 0.209 0.217 

ASUS 0.146 0.175 0.227 0.166 0.261 0.191 

DELL 0.136 0.190 0.188 0.161 0.176 0.169 

HP 0.194 0.180 0.183 0.151 0.171 0.175 

LENOVO 0.304 0.239 0.198 0.284 0.182 0.237 

*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 - 
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 จากตารางที่ 9 แสดงค่าน้ าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้
จึงมีความสอดคล้องกันสูง หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือก
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 5 ท่าน โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมาก
ไปน้อยดังนี ้

(1) LENOVO   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.237 หรือ 23.7% 
(2) ACER   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.217 หรือ 21.7% 
(3) ASUS   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.191 หรือ 19.1% 
(4) HP    ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.175 หรือ 17.5% 
(5) DELL   ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.169 หรือ 16.9% 
 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้เห็นถึงระบบการพิจารณาทางเลือกโดยการประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice V.11 ที่จะท าการ
เลือกทางเลือกที่มีล าดับความส าคัญรวมสูงสุด ผลสรุปของทางเลือกจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตพบว่า เมื่อ
ก าหนดค่าล าดับความส าคัญของปัจจัยด้านด้านราคา 33.4% ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 15.9% ปัจจัย
ด้านการบริการ 12.0% ปัจจัยด้านการรับประกันสินค้า 8.6% และปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ 6.4% มีการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อจากบริษัท A หลังจากนั้นน าข้อมูลด้านปัจจัยทางเลือกยี่ห้อสินค้ามาเปรียบเทียบกัน
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาว่าโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาควรเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดจากบริษัท A พบว่ายี่ห้อ 
LENOVO เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักอยู่ที่ 23.7% รองลงมา ACER เท่ากับ 21.7% ASUS เท่ากับ 
19.1% HP 17.5% และDELL เท่ากับ 16.9% 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการก าหนดทางเลือกผู้แทนจ าหน่ายจ านวน 4 บริษัทเท่านั้น หากการศึกษาครั้ง
ต่อไปท าการเพิ่มจ านวนผู้แทนจ าหน่ายก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการศึกษา 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาคอมพิวเตอร์ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งไว้ว่า “ต้องการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Processor Intel Core i3 ที่ราคาถูกที่สุดของแต่ละยี่ห้อมาท าการเปรียบเทียบกันเพ่ือเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้เพ่ือการศึกษา” ดังนั้นเงื่อนไขนี้อาจเป็นการปิดกั้นทางเลือกอ่ืนที่อาจ
เหมาะสมกว่านี้  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านริมคลองโฮมสเตย์  

จ.สมุทรสงคราม ให้เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและพักค้างคืน ในชุมชนบ้านริมคลอง
โฮมสเตย์ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi square, t – test, F-test  
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์จากตัวแทนคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวฯ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ค้นหาแหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
จากอินเทอร์เน็ต มีความชื่นชอบสินค้าพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมมาก ส่วนใหญ่จะค้างคืนในโฮมสเตย์ จ านวน 
1 คืน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ 1 ,001 – 3,000 บาท เมื่อวิเคราะห์ระดับความพึง
พอใจนั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมากที่สุด  
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ จากตัวแทนคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวฯ พบว่า“บ้านริมคลองโฮมสเตย์” มีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วยประธาน และ
คณะกรรมการจ านวน 6 ท่าน ประธานเป็นผู้จัดสรรทุกอย่าง มีการจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ส าหรับรายได้ที่โฮมสเตย์ได้รับมีการน าไปบริหารและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่น เป็นค่าจ้างแรงงาน 
กองทุน ทุนการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวจะค านึงถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น มีฐาน
กิจกรรม จ านวน 5 ซึ่งมีผู้มีความรู้และประสบการณ์คอยบรรยายและสอนการท ากิจกรรมด้านต่างๆ และมีการ
เผยแพร่ยังลูกหลานเพ่ือสืบทอดต่อไป ภายในบริเวณโฮมสเตย์ และบริเวณโดยรอบมีการจัดการขยะโดยการ
แยกประเภทขยะ ก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวชัดเจน และในแต่ละฐานมีการ 
น าทรัพยากรที่มีอยู่มาประกอบการเรียนรู้ เช่น ต้นมะพร้าว ใบมะพร้าว ใบกล้วย ต้นกล้วย เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ : ชุมชนท่องเที่ยว,บ้านริมคลองโฮมสเตย์,มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. 
 

Abstract 
The purpose of this study was tostudy the readiness of the community for tourism at 

Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkhram Province, in order to meet the standards of the 
community for tourism that is the prototype of the Bank for Agiculture and Agicultural 
Cooperatives. (BAAC) The instrument used for data collected from the sample group of the 
tourists who visit and stay at Baan Rim Klong Homestay was a questionnaire. The statistics 
used in data analysis are percentage, means, standard deviation, chi square, t – test, F-test, 
and in-depth interview by interviewing from representatives of the committee and member 
representatives who participated in the tourism community project. The data was analyzed 
by using the descriptive statistics. 
      The result of the study showed that the sample group of tourists has 212 people. Most 
of them are male. They are 36-45 years old. Their career is government service / state 
enterprise.  Their average monthly income is more than 35,000 baht. They search for 
information about travel information from the internet.  They are very fond of folk products 
and culture.  Most of them will stay overnight in the homestay for 1 night. They have an 
average travel expenditure of 1,001 - 3,000 baht per person. When analyzing the level of 
satisfaction, the tourists are satisfied with the tourism in the overall picture of the service and 
the security the most. 
      From the interviews of the representatives of the committee and member representatives 
who participated in the tourism community project, it was found that “Baan Rim Klong 
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Homestay” has a structure of administration that consists of the president and 6 members of 
the committee. The president is the person who allocates everything. There is an accounting 
arrangement to control the payment for the homestay income that they receive in order to 
manage and support community activities such as wages for workers, funds and scholarships 
etc. The activities for tourists will take into account the conservation and restoration of local 
culture. There are 5 activities that have people who have knowledge and experience to lecture 
and teach in each activities and have been distributed to children in the next generation. In 
the area of the Homestay and the surrounding area have a garbage management by separating 
the types of the garbage. There are clear rules for the conduct of tourists. The existing 
resources are combined with learning in each activity such as coconut tree, coconut leaf, 
banana leaf, banana tree etc. 
 
Keywords : community for tourism, Baan Rim Klong Homestay, tourism Community Standards, 
BAAC Prototype 
 
บทน า 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน สร้างความสมดุล โดยใช้แนวคิด
หลักที่ “น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงมีนโยบายแก่คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ให้ปี 
2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยจัดโครงการ Village to the World ปฏิบัติการเพ่ิม
มูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาชุมชน โดยมีแนวทางสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน ผ่านโครงการ เช่น 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเที่ยวทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อ 
มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้น ามาตรฐานการท่องเที่ยว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับชุมชนจนได้มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. 6 ด้าน
คือ ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก ธ.ก.ส. จึงมีการสนับสนุนและยกระดับชุมชน
เพ่ือเป็นต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว จ านวน 5 ชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม เป็น 1 ใน 
5 ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน สื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการตลาด สนับสนุนเงินทุน 
และอบรมกับสมาชิกในชุมชน  อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. พบปัญหาว่าชุมชนยังคง
เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพร้อมของชุมชน

823



   4 

  

ท่องเที่ยว ตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. กรณีศึกษา : บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม  
เพ่ือเป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนบ้านริมคลองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าน
บริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลครอบคลุม ตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งจะเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวและพักค้างคืน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนคณะกรรมการ และ
ตัวแทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ  

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและพักค้างคืน  
ในชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม จ านวน 212 ชุด เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดย
ค าถามจะครอบคลุมด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.8911 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ ในการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยว  ซึ่งจะตั้งค าถามครอบคลุมด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
ต้องการความคาดหวังในการสนับสนุนการด าเนินการท่องเที่ยวชุมขนจากหน่วยงานต่าง ปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล และใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายความ 
พึงพอใจของการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ฯ ด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก รวมถึง 
การอภิปรายเชิงพรรณนาการบริหารจัดการเพ่ือหาความพร้อม อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคว์สแควร์ (Chi - square) และ  F-Test  
 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท มีการค้นหาแหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความชื่นชอบสินค้าพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรม และค้างคืนในโฮมสเตย์ จ านวน 1 คืน  
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาท  

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านบริการและความปลอดภัย/ด้านบ้านพัก  
การวิเคราะห์ในส่วนนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อประเด็น

ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัย 
กลุ่มนักท่องเที่ยวในภาพรวมพบว่าความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

“รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว” ( X = 4.10, S.D. = 0.70) ส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเที่ยวมาก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
“รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว” ( X = 4.06, S.D. = 0.74) และส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ “รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว”( X = 4.12, S.D. = 0.68)  

 

 ระดับความพึงพอใจด้านบ้านพัก 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวในภาพรวมพบว่าความพึงพอใจด้านบ้านพักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้ า-ห้องสุขา 
ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อการใช้งาน” ( X = 3.69, S.D. = 0.64) ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเที่ยวมา
ก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบ้านพักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้ า-ห้องสุขา ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อ
การใช้ งาน” ( X = 3.74, S.D. = 0.66) และส าหรับนักท่องเที่ ยวกลุ่ มที่ ไม่ เคยเที่ ยวมาก่อนระบุ ว่ า  
ความพึงพอใจด้านบ้านพักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้ า-ห้องสุขา ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อการใช้งาน”  
( X = 3.58, S.D. = 0.58) 
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 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 
 นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมากที่สุด  
( X = 4.02, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาจากกลุ่มที่เคยเที่ยวมาก่อน นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวใน
ภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมากที่สุด ( X = 4.04, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาจากกลุ่ม 
ที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อน นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมาก
ที่สุด ( X = 3.96, S.D. = 0.52) แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวรายด้านและภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
เคยเที่ยวมาก่อน 
(n = 145) 

ไม่เคยเที่ยวมา
ก่อน (n =67) 

ภาพรวม  
(N = 212) 

X   S.D. X   S.D. X   S.D. 
ด้านบริการและความปลอดภัย 4.04 0.57 3.96 0.58 4.02 0.58 
ด้านบ้านพัก 3.69 0.63 3.52 0.52 3.64 0.60 
ภาพรวม 3.87 0.49 3.74 0.41 3.83 0.47 

 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน และภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจ และประสบการณ์การ
เคยมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับตัวแปรเพศ และตัวแปรประสบการณ์การเคยมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวจะใช้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test แต่ตัวแปรอายุ รายได้ และประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่สนใจจะใช้การวิเคราะห์ One-way ANOVA ด้วยการทดสอบ F test มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจ าแนกตามเพศ 

ตัวแปร เพศ n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย 
ชาย 148 3.97 0.58 

หญิง 64 4.12 0.55 

ด้านบ้านพัก 
ชาย 148 3.53 0.54 
หญิง 64 3.88 0.66 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

ชาย 148 3.75 0.43 

หญิง 64 4.00 0.50 

ตัวแปร t p-
value 

เปรียบเทียบ 
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ตัวแปร เพศ n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย -1.727 .086 ไม่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง 
ด้านบ้านพัก -3.936 .000 หญิง  > ชาย 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

-3.617 .000 หญิง > ชาย 

 p-value < .05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95) 
จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ t-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่าเพศชายและ

เพศหญิงมีความพึงพอใจด้านด้านบริการและความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  แต่ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ว่าเพศหญิง ( X  = 3.88, S.D. = 0.66)  มีความพึงพอใจด้านบ้านพักสูงกว่าเพศชาย ( X  = 3.53, S.D. = 
0.54) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเพศหญิงก็ยังมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม ( X  = 
4.00, S.D. = 0.50)  สูงกว่าเพศชาย ( X  = 3.75, S.D. = 0.43) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจ าแนกตามอายุ 

ตัวแปร อายุ n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย 
น้อยกว่า 25 ปี 35 3.94 0.55 
26 - 35 ปี 79 3.98 0.57 
36 - 45 ปี 98 4.07 0.59 

ด้านบ้านพักปลอดภัย 
น้อยกว่า 25 ปี 35 3.52 0.50 
26 - 35 ปี 79 3.65 0.62 
36 - 45 ปี 98 3.67 0.62 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

น้อยกว่า 25 ปี 35 3.73 0.39 
26 - 35 ปี 79 3.82 0.48 
36 - 45 ปี 98 3.87 0.48 

ตัวแปร F p-
value 

เปรียบเทียบ 

ด้านบริการและความปลอดภัย 0.980 .377 แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 
ด้านบ้านพัก 0.843 .432 แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

1.273 .282 แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามอายุ
ของนักท่องเที่ยว พบว่าแต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจด้านบริการ
และความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจ าแนกตามรายได้ 

ตัวแปร รายได้ n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 20 3.93 0.57 

15,001 - 20,000 บาท 10 3.72 0.55 

20,001 - 25,000 บาท 11 4.18 0.39 
25,001 - 30,000 บาท 25 4.12 0.68 

30,001 - 35,000 บาท 61 3.96 0.57 
มากกว่า 35,000 บาท 85 4.06 0.56 

ด้านบ้านพักปลอดภัย 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 20 3.57 0.54 

15,001 - 20,000 บาท 10 3.43 0.48 
20,001 - 25,000 บาท 11 3.83 0.64 

25,001 - 30,000 บาท 25 3.80 0.75 

30,001 - 35,000 บาท 61 3.63 0.56 
มากกว่า 35,000 บาท 85 3.61 0.60 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 20 3.75 0.39 
15,001 - 20,000 บาท 10 3.58 0.46 

20,001 - 25,000 บาท 11 4.01 0.31 

25,001 - 30,000 บาท 25 3.96 0.58 
30,001 - 35,000 บาท 61 3.80 0.45 

มากกว่า 35,000 บาท 85 3.84 0.46 

ตัวแปร F p-
value 

เปรียบเทียบ 

ด้านบริการและความปลอดภัย 1.199 .311 แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 
ด้านบ้านพัก 0.914 .473 แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

1.523 .184 แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
รายได้ของนักท่องเที่ยว พบว่าแต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจ
ด้านบริการและความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจ าแนกตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจ 

ตัวแปร 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
และกิจกรรมที่สนใจ 

n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย 

พักผ่อนรับประทานอาหาร 31 3.86 0.66 
ศิลปวัฒนธรรม 76 3.94 0.60 

เที่ยวสวนเกษตร 6 4.13 0.36 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 4.30 0.26 
ซื้อสินค้าพ้ืนบ้าน 96 4.11 0.53 

ด้านบ้านพัก 

พักผ่อนรับประทานอาหาร 31 3.45 0.48 

ศิลปวัฒนธรรม 76 3.50 0.56 
เที่ยวสวนเกษตร 6 4.06 0.14 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 4.67 0.33 
ซื้อสินค้าพ้ืนบ้าน 96 3.75 0.63 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

พักผ่อนรับประทานอาหาร 31 3.65 0.43 

ศิลปวัฒนธรรม 76 3.72 0.47 
เที่ยวสวนเกษตร 6 4.09 0.19 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 4.48 0.23 

ซื้อสินค้าพ้ืนบ้าน 96 3.93 0.45 
ตัวแปร F p-

value 
เปรียบเทียบ (เรียงล าดับค่าเฉลี่ย) 

ด้านบริการและความปลอดภัย 1.738 .143 
บุคคลที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแต่
ละประเภทมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

ด้านบ้านพัก 6.168 .000 
พักผ่อนรับประทานอาหาร, ศิลปะวัฒนธรรม 
< เที่ยวสวนเกษตร ท่องเที่ยวสุขภาพ < ซื้อ
สินค้าพ้ืนบ้าน 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

5.683 .000 
พักผ่อนรับประทานอาหาร, ศิลปะวัฒนธรรม 
< เที่ยวสวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ < 
ซื้อสินค้าพ้ืนบ้าน 

 p-value < .05 (มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95) 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม

รายได้ของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีระบุประเภทแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจ าแนกตามประสบการณ์ในการเดินทางมาเยือน 

ตัวแปร เคยมาเยือน n X  S.D. 

ด้านบริการและความปลอดภัย 
เคยมา 145 4.04 0.57 
ไม่เคยมา 67 3.96 0.58 

ด้านบ้านพักปลอดภัย 
เคยมา 145 3.69 0.63 

ไม่เคยมา 67 3.52 0.52 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

เคยมา 145 3.87 0.49 

ไม่เคยมา 67 3.74 0.41 

ตัวแปร t p-
value 

เปรียบเทียบ 

ด้านบริการและความปลอดภัย 0.933 .352 ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเท่ียว 
ด้านบ้านพัก 1.878 .062 ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเท่ียว 

ความพึงพอใจต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม 

1.790 .075 ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเท่ียว 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ t-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตามประสบการณ์ที่
เคยมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อน โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาและไม่เคยมามีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ด้านบริการและความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน 
 
 ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากตัวแทนคณะกรรมการและตัวแทน
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ ในการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยว ทั้ง 4 ด้าน 

1. ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว  
มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยประธาน และคณะกรรมการจ านวน  

6 ท่าน การบริหารงาน เป็นแบบธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยประธานเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และ
บ้านพักโฮมสเตย์ รวมถึงการจัดการด้านบัญชีเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และง่ายต่อการตรวจสอบ ส าหรับการ
บริหารจัดการนักท่องเที่ยวเข้าพักโฮมสเตย์นั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวติดต่อประสานมาที่ประธาน ซึ่งจะให้
ข้อมูลทั้งรายละเอียดคนเข้าพัก กิจกรรมที่ต้องการท า หรือบางครั้งยังไม่ทราบกิจกรรม ประธานจะเป็ น 
ผู้แนะน า หรือต้องการให้ทางโฮมสเตย์จัดกิจกรรมหรือจัด Package ให้แบบไหน ทั้งที่พัก กิจกรรม อาหาร 
และกิจกรรมการแสดง เป็นต้น จากนั้น ประธานจะเป็นคนจัดนักท่องเที่ยวกระจายไปยังบ้านพักโฮมสเตย์อ่ืนๆ
แต่โฮมสเตย์ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แต่อาศัยการสังเกตุและการเก็บสถิติ 
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี มีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ถึงความประทับใจที่ได้รับจาก 
โฮมสเตย์ และผ่านสมุดเยี่ยมของโฮมเสตย์ นอกจากนี้บ้านริมคลองโฮมสเตย์ยังได้รับรางวัลการันตี เช่น รางวัล
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มาตรฐานโฮมสเตย์ ปี 2552 และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ ปี 2559-2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงผลที่ได้รับหลังจากการท าโฮมสเตย์/ชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่  

- การสร้างงานสร้างรายได้ จากการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน และท าขนมมาจ าหน่าย 
ในโฮมสเตย์  

- ราคาผลผลิตในชุมชนส่งผลให้ราคาผลผลิตของชุมชนขายได้ราคาสูงขึ้น อาทิ น้ าตาลมะพร้าว 
กะปิ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จากเดิมขายส่งหรือขายสวน ปัจจุบันสามารถน ามาแปรรูปและจ าหน่าย 
ให้นักท่องเที่ยวได้ในราคาท่ีสูงขึ้น  

- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านริมคลองโฮมสเตย์ เกิดความมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน
มากขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจกัน อยู่กันอย่างพ่ีน้อง ครอบครัวเดียวกัน  

- สภาพแวดล้อมของชุมชน สมาชิกและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ให้ความส าคัญกับการแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง  

- เกิดความสนใจในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมท าโฮมสเตย์ 
 

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ปี 2560  มีรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 800,000-900,000 บาท ส่วนปี 2561 มีจ านวน

นักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 และมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกัน 
รายได้ที่โฮมสเตย์ได้รับมีการน าไปจัดสรรและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ดังนี้  

- สมาชิกท่ีมาท างานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวันตามอัตราค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท/วัน  
- คนจ่ายตลาดและมาน ามาประกอบอาหารที่ห้องครัวใหญ่ (บ้านประธาน) ได้รับ 400 บาท/วัน  
- รายได้จากนักท่องเที่ยวทุก 1 คน จะเป็นถูกจัดสรรไปยังกองทุนกลาง 10 บาท ค่าบริหาร

จัดการ และค่าจัดการรถรับส่ง 10 บาท  
- รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือ พัฒนาสังคม/ชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา

เด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ การทอดผ้าป่า/ทอดกฐิน 
เป็นประจ าทุกปี และโครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 

 
3. ด้านวัฒนธรรม  

บ้านริมคลองโฮมสเตย์ มีการจัดฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว โดยทุกฐานกิจกรรมจะค านึงถึง  
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดให้มีการจัดการข้อมูล อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ฐานที่ 1 น้ าตาลมะพร้าว การท าน้ าตาลจากมะพร้าว 
มีทั้งน้ าตาลมะพร้าวแบบก้อน แบบน้ า และน้ าตาลมะพร้าวสด ฐานที่ 2 ขนมไทย เป็นฐานท าขนมต้ม หรือ 
ถ้าหากนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้ดูงานต้องการท าขนมอย่างอ่ืน สามารถแจ้งล่วงหน้ากับโฮมสเตย์ได้  ฐานที่ 3  
จักสาน เป็นการจักสานจากใบมะพร้าว ฐานที่ 4 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นกิจกรรมปั่นจักยานไปชมและตัดผัก
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จากแปลงผักอินทรีย์ ชมธรรมชาติ และชมสวนมะพร้าว ฐานที่ 5 พิพิธภัณฑ์ต านานมะพร้าว ซึ่งฐานกิจกรรม
เหล่านี้มีผู้มีความรู้และประสบการณ์คอยบรรยายและสอนการท ากิจกรรมด้านต่างๆ และมีการเผยแพร่ 
ยังลูกหลานเพ่ือสืบทอดต่อไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงบริเวณไกล้เคียง เพ่ือเผลแพร่วัฒนธรรม 
เช่นอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 เป็นอุทยาน
จ าลองวิถีชีวิตคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาไว้ให้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นหมู่เรือนทรงไทย  
ทั้ง 4 หลัง มีโรงละครกลางแจ้ง และสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เป็นต้น 

 
4. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

- ภายในบริเวณโฮมสเตย์ และบริเวณโดยรอบมีการจัดการขยะโดยการแยกประเภทขยะขวด
แก้ว กระป๋องโลหะ/อลูมิเนียม พลาสติก และขยะท่ัวไป 

- ก าหนดกฎระเบียบการควบคุมและการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักบ้านพักโฮมสเตย์  
มีข้อที่นักท่องเที่ยวพึงปฏิบัติ คือ ห้ามเสพสิ่งเสพติด/เล่นการพนัน ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 23:00 น. และ 
ที่ส าคัญ “ห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง”  

- ฐานเรียนรู้ในแต่ละฐานก าหนดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จะมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ เช่น ต้นมะพร้าว ใบมะพร้าว ใบกล้วย ต้นกล้วย เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพ่ึงพาตนเอง จะก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน  

2. ชุมชนควรได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดของกลุ่มอาชีพภายใน
ชุมชนให้เป็นเครือข่ายการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต  

3. บริเวณโฮมสเตย์ควรมีสถานที่จอดรถเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  
4. ชุมชนควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  

และควรประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ด้านต่างๆ นอกเหนือจากการ
สังเกตจุากการบอกปากต่อปาก 

5. เนื่องจากบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ไกลจากถนนสายหลัก ควรมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน รวมถึง
การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 

6. เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ผู้ที่มีความรู้
ด้านต่างๆ ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลรุ่นหลัง และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บองค์
ความรู้  
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7. การส ารองที่พักในโฮมสเตย์ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ต่อนักท่องเที่ยว เช่น การจองผ่าน agoda , booking , traveloka เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคาร
พาณิชย์ไทย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด และเพ่ือศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดของระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบของการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานจากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) จากผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดเฉลี่ ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาสินค้าหรือ
บริการที่ช าระเฉลี่ยมีค่าต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 250 บาทต่อครั้ง และใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ในการช าระเงินมาก
ที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสาเหตุในการใช้งาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบการตัดช าระเงินและ
ความน่าสนใจของรูปลักษณ์ ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินค้าหรือบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายในด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย การแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ  
และการจัดส่งหลักฐานการช าระเงิน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ คาแรกเตอร์ในการจดจ า ความ
น่าเชื่อถือของแถบคิวอาร์โค้ด และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการช าระ
เงินผ่านคิวอาร์โค้ด 
ค าส าคัญ : ระบบการช าระเงิน, คิวอาร์โค้ด 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the format of QR code payment, the customer 
behavior payment and the marketing mix factors (7P’s). The questionnaire was the tool of colleting 
from 400 samples. Descriptive statistical analysis was conducted by the frequency distribution, 
percentage and Chi-Square analysis. The results showed that most of samples used the average 
of QR code payment be once per week, average of product or service price was less than or 
equate with 250 baht, mostly used the QR code payment from Siam Commercial Bank.   
The factors affecting QR code payment were the demographic factors include sex, aged, 
education, average income per month, occupation, the reasons for use and the marketing mix 
factors include Product as payment formats and interested features, Price as download fees and 
payment fees, Promotion as promote activities, Process as security encryption, detail of user and 
provider and slip delivery, Physical evidence as character, reliability of QR code and prestige of 
bank. 
 
Keywords : Payment, QR code 
 
บทน า 
 ในปี พ.ศ. 2561 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ถูกขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  
มีการน าเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ระบบการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ที่รัฐบาลให้ความส าคัญในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง (ธนาคารแห่งประเทศไทย , ม.ป.ป. ) โดยระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการช าระเงินออนไลน์ หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและ
ช าระเงิน (ศนิ  อนันต์รัตนโชติ,  2553, น. 2) สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่ การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit card network) การให้บริการ
เครือข่ายอีดีซี (EDC network) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการช าระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) 
การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการช าระดุล (Settlement) การให้บริการรับช าระเงินแทน  
และการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย (ราชกิจจานุเบกษา,  
2559, น. 9-10) ทั้งนี้หนึ่งในรูปแบบของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ผ่านทางเครือข่ายที่เริ่มมีบทบาทในสังคมไทย คือ ระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code Payment) 
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ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมมือกัน เพ่ือปรับปรุงระบบการช าระเงินให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และผลักดันให้ระบบมีมาตรฐานเป็นสากล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 รหั ส คิ ว อ า ร์  ห รื อ คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด  ( QR Code: Quick Response Code) คื อบ า ร์ โ ค้ ด ส อ ง มิ ติ   
(Two-Dimensional Bar Code) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาที่ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Bar Code) ภายใต้แนวคิด
เพ่ือให้บาร์โค้ดอ่านง่ายและเร็วต่อการตอบสนอง (Quick response) (ณัฐวุฒิ  บุญโรจน์วงศ์ และกชกร   
พระพรตระการ,  2560, น. 118) จึงได้มีการน าคิวอาร์โค้ดมาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้กับการช าระเงินค่า
สินค้าและบริการให้แก่ร้านค้าทั่วไป (วิรไท สันติประภพ , 30 สิงหาคม 2560) ซึ่งเรียกว่าระบบการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ด มีข้อดีคือ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริม การปลอมแปลงท าได้ยาก 
และเป็นช่องทางการช าระเงินที่ปลอดภัย มีความเป็นสากล รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้ใน
อนาคต (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) แต่มีข้อเสียคือ การใช้งานจ าเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และผู้ใช้งานต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ,  2555,  
น. 92) ในประเทศไทยเริ่มมีการเปิดใช้ระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดอย่างเป็นทางการเมื่อไตรมาส 4 ของ
ปี พ.ศ. 2560 และในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ที่เปิดระบบให้ใช้บริการแล้ว จ านวน 8 ราย ได้แก่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต (ธนาคารแห่งประเทศไทย,  2560) 
 โดยระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและได้ท าการศึกษา  “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด” โดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย และร้านค้าท่ีรับช าระเงินผ่านระบบ 
คิวอาร์โค้ดสามารถในการน าไปปรับใช้กับกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิชย์ไทย  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
 3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
บังเอิญหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก แต่ต้องอยู่ในกลุ่มของประชากรที่สนใจศึกษา (ส านักนโยบาย
และวิชาการสถิติ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ,  2555) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของคอแค
รน (Cochran,  1977 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์,  2557) กรณีที่ไม่ทราบสัดส่วน
ของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่า ร้อยละ 5  
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ทั้งนี้เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษามีความสะดวก ทางผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สามารถแบ่งได้ออกเป็น  
2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยอธิบายในรูปแบบของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ   
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน จากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
 
สรุปและอภิปายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งาน
ระบบการช าระเงินเฉลี่ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาสินค้าหรือบริการที่ช าระเฉลี่ยมีค่าต่ ากว่าหรือเทียบเท่า  
250 บาทต่อครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างได้เลือกช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด  
และจากผลการรวบรวมข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด  พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตัดช าระเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัตรเดบิต โดยให้ความสนใจ
กับรูปลักษณ์ในด้านการที่ระบบช าระเงินมีคาแรกเตอร์เฉพาะในการจดจ า และได้ศึกษาวิธีการใช้งานระบบการ
ช าระเงินจากค าแนะน าของพนักงานธนาคารหรือพนักงานร้านค้ามากที่สุด ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพ่ือใช้ช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และค่าธรรมเนียม
ในการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมีผลต่อการใช้งาน ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการช าระเงินจากเว็บไซด์หรือโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ประเภทการให้เครดิตเงินคืนหรือการให้ส่วนลดได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด  ด้านบุคคล พบว่า 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความรู้ของพนักงานและค าแนะน าในการใช้งานระบบในระดับปาน
กลางถึงมาก และให้ความส าคัญกับความเป็นมิตรของพนักงานในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการจัดส่งหลักฐานการช าระเงินในรูปแบบของภาพถ่ายบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด รวมถึงได้ให้ความส าคัญกับการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยและการแสดงข้อมูลผู้ใช้งานและ  
ผู้ให้บริการในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ 
คาแรกเตอร์ในการจดจ าของระบบการช าระเงินในระดับปานกลางถึงมาก แต่ในส่วนความน่าเชื่อถือของแถบ
คิวอาร์โค้ด และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคารกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในระดับมากและมากท่ีสุด 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งาน คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในส่วนของคาแรกเตอร์ในการจดจ า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคา
สินค้าหรือบริการเฉลี่ยต่อครั้ง คือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสาเหตุในการเลือกใช้งาน ปัจจัยด้านราคา ได้แก่  ค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดแอปพลิ เคชัน  
และค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินค้าหรือบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
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ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย การแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ  
และการจัดส่งหลักฐานการช าระเงิน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของแถบคิวอาร์โค้ด 
และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ธนาคาร คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสาเหตุในการเลือกใช้งาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบการ
ตัดช าระเงิน และความน่าสนใจของรูปลักษณ์ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในส่วนของชื่อเสียงและความ
มั่นคงของธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าธนาคารพาณิชย์ควรเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศ
หญิง หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 20,001 บาท
ขึ้นไป และผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานระบบการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ดมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด  
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าการช าระเงินแบบอ่ืน ดังนั้นธนาคารควรมีการปรับปรุงระบบการ
ช าระเงินให้เสถียร ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน ส่วนร้านค้าท่ีรับช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดควรตั้งราคาสินค้า
หรือบริการให้แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งออกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. จากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรมีรูปแบบการช าระเงินที่แตกต่าง
จากธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบของธนาคารตน และปรับปรุงรูปแบบของแถบคิวอาร์โค้ดให้มีความ
น่าสนใจ โดยใช้คาแรกเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมขนาดแถบคิวอาร์โค้ด หรือเพ่ิมสีสันของป้าย ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งาน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการของธนาคาร 
 3. จากการศึกษาด้านราคา พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน และค่าธรรมเนียมในการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ใช้
บริการ 
 4. จากการศึกษาด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรประชาสัมพันธ์ระบบการช าระ
เงินในรูปแบบเดิม แต่อาจเลือกประชาสัมพันธ์ระบบการช าระเงินผ่านช่องทางอ่ืน ๆ และควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายประเภทการให้เครดิตเงินคืนหรือการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงหากิจกรรมส่งเสริมการขายประเภท
อ่ืน ๆ มาเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้งานเพ่ิมข้ึน 
 5. จากการศึกษาด้านบุคคล พบว่า ร้านค้าที่รับช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไม่จ าเป็นต้องมีพนักงาน
ที่ให้ความรู้และค าแนะน าในการใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เนื่องจากไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 
 6. จากการศึกษาด้านกระบวนการ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรมีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
ก่อนเข้าระบบการช าระเงินทุกครั้ง ควรมีการแสดงข้อมูลของผู้ช าระเงินและผู้รับช าระเงินที่ครบถ้วนชัดเจนใน
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ระหว่างกระบวนการช าระเงิน แต่ไม่ควรที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบของการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
บ่อยครั้ง และเน้นการจัดส่งหลักฐานการช าระเงินในรูปแบบของภาพถ่ายบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือ เนื่องจาก
มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 7. จากการศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรสร้างคาแรกเตอร์ในการจดจ า 
เพ่ือน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ระบบการช าระเงินของธนาคาร รวมถึงให้ความส าคัญกับ
รายละเอียดที่แสดงบนแถบคิวอาร์โค้ด เช่น ควรแสดงชื่อร้านค้า ชื่อธนาคาร แถบคิวอาร์โค้ด  ที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และรักษาชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร จากการดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการท าธุรกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการเลือกช าระเงินค่าสินค้า
หรือบริการมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 
 1. จากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเพียง 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรพิจารณาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
เพ่ิมเติม เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับพฤติกรรมการใช้ระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมการใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด  ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเสริมในการ
ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 3. ในการศึกษาครั้งถัดไป อาจท าการศึกษาระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่สร้างจากบริษัทอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ของไทย เช่น Line Pay และ Alipay เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการศึกษาพฤติกรรม
การใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น และศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากผู้บริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นจ านวน 400 ชุด น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบค่าไคสแควร์  

 
ผลการศึกษาจากผู้บริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นจ านวน 400 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 23-29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท ซึ่ง
สาเหตุหลักของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น คือ สะดวกในการหาซื้อ โดยผล
การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของ
ผู้บริโภค พบว่า เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และสาเหตุที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทอาหาร 
ขนาดบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 2) ด้านราคา เช่น คุณภาพและปริมาณเมื่อเทียบกับราคา ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อช่วงเวลา จ านวนครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์และการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น 3) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เช่น สถานที่ซื้ออาหารและการสั่งออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อจ านวน
ครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์และการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 4) ด้านการส่งเสริมการ
จ าหน่าย เช่น รูปแบบและช่องทางประชาสัมนพันธ์ ส่งผลกระทบต่อจ านวนครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์ 
 
ค าส าคัญ : อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is studying the chilled food consumption behavior and the 
relationship of factors that affect to the chilled food consumption behavior of consumers. Data 
is collected by using a survey questionnaire (400 questionnaires) , after that the data is analysed 
by using frequency, percentage and statistic such as Chi-square. 

 
The study result from 400 people, the chilled food consumers it shows that almost of 

them are women, the age between 23-29 years old. The highest education is a bachelor degree. 
Mostly, they are a company employee, a government officer and a state enterprise employee. 
The salary is between 15,000-30,000 Baht. The main reason that affects to their buying behavior 
is a convenience. By the result of the study of the relationship between individual factors and a 
chilled food buying behavior found that occupation, age, education and cause of buying chilled 
food are impact to the consumption behavior. Moreover, the relationship between Marketing mix 
factors and the chilled food consumption behavior such as 1) Production ; type of food, package 
size and product information 2)  Price ; quality and quantity compared to a price which these 
factors impact to the duration, the frequency of buying per week and brand buying. 3) Distribution 
; Channel of Distribution and buying online impact to the frequency of buying per week and brand 
buying. 4)  Promotion ; design and advertising channel impact to the frequency of buying per 
week. 
Keywords : chilled food  
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บทน า 
เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ แข่งขัน มีเวลา
ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวท าให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย ทั้งนี้พบว่าผู้บริโภคสมัยใหม่มีวิถีชีวิตและค่านิยม
ในการซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้รูปแบบอาหารประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเข้ามา
มีบทบาท ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal) 
 

อาหารพร้อมรับประทานหมายถึงอาหารปรุงสุกที่ผ่านกรรมวิธีการใช้เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร 
เพ่ือให้อาหารมีคุณภาพ รสชาติที่ดี และมีระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งสามารถรับประทานได้ทันที 
หรือเพียงน าไปอุ่น อบ นึ่ง หรือเข้าเตาไมโครเวฟ จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยสามารถแบ่ง
ประเภทอาหารพร้อมรับประทานได้ 2 รูปแบบ คือ อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และอาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบแตกต่างกันที่อุณหภูมิในการเก็บรักษาและระยะเวลา
ในการอุ่นอาหาร โดยอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น 1-2 
นาที สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน  

 
จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นท าให้อาหารพร้อมรับประทานเป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจอาหาร

พร้อมรับประทานเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลส ารวจมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554   ถึง ปี พ.ศ. 2558 พบว่ามูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นถึง 
4,620 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 13.10 ทั้งนี้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  จนกระท่ังในป ีพ.ศ. 2558 ตลาดอาหารพร้อมรับประทานมีมูลค่าถึง 6,730 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.37 ต่อปี   
  
 จากข้อมูลใน ปี 2018 ได้วิเคราะห์สัดส่วนมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานไว้ดังนี้ ตลาดอาหารพร้อม
รับประทานมีมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด 11,737 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง มีมูลค่าตลาด
อยู่ที่ 7,881 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในตลาดร้อยละ 67 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.5 และอาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น มีมูลค่าตลาด 3,856 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในตลาดร้อยละ 33   มีอัตราการเติบโตร้อยละ 
14.8 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งได้รับความนิยมมากที่สุด  
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ดังนั้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารพร้อมรับประทาน
ที่มีทิศทางในทางบวก รวมถึงข้อดีของอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ที่มีความสดใหม่ ใกล้เคียงกับอาหารที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการแปรรูป ส่งผลให้ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าจับตามอง 
ซึ่งผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและโอกาสในช่องทางการท าธุรกิจ จึงให้ความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ทั้งนี้ผลการ วิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรุงปรุงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดและเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเ ลือก
ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในตลาดอาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับร้านอาหารทั่วไปที่ต้องหาช่องทางเพ่ือรองรับการด ารงชีวิตใน
รูปแบบใหม่ของคนในยุคปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของ

ผู้บริโภค 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ประเภทดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการการทดสอบไคส

แควร์ (Chi-Square Test) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรสองตัว
แปรหรือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทดสอบความสัมพันธ์ โดยในการศึกษา ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 23-29 ปี มีระดับ

การศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน , ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท ซึ่งสาเหตุหลักของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น คือ ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ตรา Ezygo 
มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อช่วงเวลา เช้า / สาย (06.00 – 11.00 น.) มีความถี่ในการซื้อที่มากกว่า 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ 
 

 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นรูปแบบอาหารจานเดียวมากท่ีสุด โดยที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรสชาติ
ปานกลาง ทั้งนี้พบว่าขนาดบรรจุภัณฑ์ของอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ 
ขนาดปานกลางพอดีกับอาหาร ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นแบบมีช่องเดียว เช่น ข้าว
และกับข้าวอยู่ในช่องเดียวกัน ได้รับการเลือกมากที่สุด รวมถึงกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบที่
สะดวกต่อการบริโภคมากท่ีสุด คือ ภายในบรรจุภัณฑ์มีอุปกรณ์รับประทาน เช่น ช้อน ส้อม ไม้จิ้ม และกลุ่มตัวอย่าง
เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นโดยให้ความส าคัญกับข้อมูลโภชนาการและส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบในเรื่องการผ่านการรองรับและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่
เย็น และกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองที่มากกว่าเครื่องหมายอย . โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด เช่น อาหารมีประโยชน์ วัตถุดิบปลอดภัย เป็นต้น รองลงมา 
ได้แก่ เรื่องเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ปลอดสารพิษ ท าจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลก เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น  
 

ปัจจัยและพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแบบแช่เย็น 

ด้านช่วงเวลาซื้อ ด้านความถี่ ด้านตราที่เลือก 

χ2 P-Value χ2 P-Value χ2 P-Value 

ปัจจัยส่วนบุคคล             
เพศ 16.227 0.000*** 1.892 0.388 4.298 0.117 
อายุ 4.505 0.609 12.307 0.055* 6.216 0.399 
ระดับการศึกษา 2.163 0.706 12.733 0.013** 4.071 0.396 
อาชีพ 15.213 0.004*** 2.231 0.693 2.909 0.573 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7.779 0.255 10.488 0.106 5.366 0.498 
สาเหตุในการใช้งาน 11.773 0.019** 3.796 0.434 9.493 0.050** 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด       
ด้านผลิตภัณฑ ์           
- รูปแบบอาหาร 1.632 0.442 0.471 0.790 25.947 0.000*** 
- ประเภทอาหาร 10.428 0.034** 1.553 0.817 18.300 0.001*** 
 - รสชาติอาหาร 4.050 0.132 2.625 0.269 8.110 0.017** 
 - ขนาดบรรจุภัณฑ ์ 12.348 0.015** 8.514 0.074* 5.418 0.247 

 - รูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารจานเดียว 0.693 0.707 1.200 0.549 0.075 0.963 

- อุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มในบรรจุภัณฑ ์ 6.235 0.044** 0.616 0.735 3.666 0.160 

- ข้อมูลผลิตภัณฑ ์ 3.405 0.493 9.939 0.041** 3.080 0.545 

- ผลิตภัณฑผ์่านการรับรองและมาตรฐาน 0.650 0.722 3.234 0.198 5.204 0.074* 

- ตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทานแช่เยน็ 5.431 0.066* 5.864 0.053* 3.048 0.218 

ด้านราคา         
 - คุณภาพเทียบกับราคา 8.641 0.071* 1.559 0.816 1.953 0.744 
 - ปริมาณเทียบกบัราคา 9.305 0.054* 10.067 0.039** 7.978 0.092* 
ด้านช่องทางการจ าหนา่ย 

      

 - สถานที่ซื้อ 8.989 0.174 9.649 0.140 10.605 0.101 
 - สั่งออนไลน์และบริการจัดส่ง 5.891 0.53 13.489 0.001*** 1.913 0.384 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยและพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแบบแช่เย็น 

ด้านช่วงเวลาซื้อ ด้านความถี่ ด้านตราที่เลือก 

χ2 P-Value χ2 P-Value χ2 P-Value 
       

ด้านการสง่เสริมการจ าหนา่ย       
-  รูปแบบการสง่เสริมการตลาด 3.842 0.428 11.264 0.024** 3.337 0.503 

- ช่องทางประชาสัมพนัธ์ 9.329 0.156 16.908 0.010*** 6.274 0.393 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.1 
** หมายถึง มีระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
*** หมายถึง มีระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

 
จากตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น

กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาชีพ และสาเหตุที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น มี
ความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ประเภทอาหาร ขนาดบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใส่เพ่ิมในบรรจุภัณฑ์ และ ตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน
แช่เย็น ด้านราคา ได้แก่ คุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ด้านช่องทางการจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย 
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 

 
การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมจ านวนครั้งที่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นต่อสัปดาห์กับ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับการศึกษาและอายุ มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ และตรารับรอง
เฉพาะอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 2) ด้านราคา ได้แก่ ปริมาณเทียบกับราคา 3) ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ได้แก่ การสั่งออนไลน์และบริการจัดส่ง 4) ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ได้แก่ ช่องทางประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์และรูปแบบการส่งเสริมการตลาด 
 

การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นกับ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าสาเหตุที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
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รับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบอาหาร ประเภทอาหาร รสชาติอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและมาตรฐาน ด้านราคา ได้แก่ ปริมาณเทียบกับราคา ทั้งนี้ด้านช่องทางการจ าหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง และกลุ่มผู้บริโภคที่
ท างานมีรายได้ ซึ่งธุรกิจควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยเลือกเน้นที่อาหารมื้อเช้าและม้ือเย็น 
พร้อมทั้งพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับราคา เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจควรค านึงถึงขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ครอบคลุม เข้าถึงผู้บริโภคทุกรูปแบบ โดย
เน้นเรื่องการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค รวมถึงการสนับสนุนการรวมกลุ่มของธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน  
 

ธุรกิจค้าปลีก ควรให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานลูกค้า และ
อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบและค านึงถึงช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ ครอบคลุม เข้าถึง
ผู้บริโภค เช่น ทางสื่อโซเชียลมีเดียและการติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสื่อสารข่าวสารสู่ผู้บริโภค 
ทั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกไม่จ าเป็นต้องมีบริการสั่งออนไลน์และบริการจัดส่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเดินทางมาเลือกซ้ือที่ร้านค้าจัดจ าหน่าย แต่ธุรกิจอาจให้ความส าคัญกับการเลือกท าเล
ที่ตั้งร้านค้าจัดจ าหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่รีบเร่งของผู้บริโภค โดยมีร้านค้าจัดจ าหน่ายตาม
เส้นทางสัญจร เพ่ือโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค  

 
ทั้งนี้ทางรัฐบาลควรสนับสนุนให้ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างอ านาจ

ต่อรองทั้งกับผู้บริโภคและซัพพลายเออร์ รวมถึงเพ่ือสร้างมาตรฐานในการผลิตและร่วมมือกันพัฒนาตรารับรอง
เฉพาะส าหรับอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ บริโภค และธุรกิจควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงข้อแตกต่างของอาหารแช่เย็นกับอาหารแช่แข็ง เนื่องจากพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับลักษณะของอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็ง ท าให้ผู้บริโภคบางส่วน
อาจเกิดความไม่ม่ันใจในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ซึ่งประเด็นดังกล่าว รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกิด
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ความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงรัฐบาลควรมีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งออกอาหารพร้อมรับประทานแช่
เย็น เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการพัฒนาสินค้าส่งออก 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 

จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้เพ่ือการศึกษาในครั้งถัดไปได้
ดังนี้ 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นในหลากหลายประเด็นเพ่ิมเติม เช่น สาเหตุ
ของผู้บริโภคท่ีไม่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น เนื่องจากผู้วิจัยคาดว่าหากทราบถึงสาเหตุ จะท าให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เป็น
ต้น 
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บทคัดย่อ 

การสืบพยานโดยเฉพาะในคดีความอาญาที่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนสิ้นสงสัย ผู้พิพากษาต้อง

มีปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) เพ่ือที่ผู้ที่จะต้องท าค าพิพากษาในคดีนั้นได้รู้ได้เห็นได้

สังเกตอากัปกริยาของพยาน พิจารณาพยานประกอบดุลพินิจของตนว่าพยานมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 

และในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นเอง หากผู้พิจารณาคดีมีความสงสัยก็สามารถซักถามพยานหรือสืบพยาน

เพ่ิมเติมในจุดที่ยังคงข้องใจให้แจ่มชัดได้ ในขณะเดียวกันคู่ความก็สามารถโต้แย้งคัดค้านในประเด็นดังกล่าวได้

ในทันที ซึ่งลักษณะการสืบพยานดังกล่าวโดยหลักแล้วจะสามารกระท าได้ในศาลพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการ

พิจารณาในศาลชั้นต้น หรือการพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์ก็ตาม  

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในประเทศไทย เมื่อมีการอุทธรณ์คดีความอาญาขึ้นสู่ศาลสูง (ศาลอุทธรณ์

และศาลฎีกา) โดยเฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริง มักไม่ปรากฎว่าศาลมีการก าหนดนัดผู้อุทธรณ์หรือคู่ความมาใน

วันพิจารณาคดีหรือมีการสืบพยานแต่อย่างใด แต่ศาลสูงกลับสามารถพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงจนออกค า

พิพากษาได้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการพิจารณาในศาลสูงดังว่านี้ถูกต้องตามหลักกระบวนวิธีพิจารณา

ความมากน้อยเพียงใด 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาแนวความคิดในการสืบพยาน การสืบพยานตามหลักการปฎิสัมพันธ์กับ
พยานโดยตรง (Immediacy Principle) การสืบพยานโดยใช้สื่อบันทึกภาพและเสียง และศึกษาความเป็นศาล
พิจารณาของศาลในชั้นศาลสูง โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฎิบัติของต่างประเทศ รวมถึง
อิทธิพลของประเทศที่เรารับกฎหมายเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไข 
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ผลจากการศึกษาพบว่า ศาลสูงโดยประเทศที่ผู้เขียนศึกษาจะมีการพิจารณาที่ไม่ต่างจากการพิจารณา
ในศาลชั้นแรก กล่าวคือ จะเป็นศาลพิจารณาที่ยึดหลักการพิจารณาอย่างเปิดเผย เป็นไปตามหลักการสืบพยาน
ด้วยวาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) โดยหลักแล้วพยาน (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คือ คู่ความ) ต้องน าเข้าสืบในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้ผู้พิจารณาคดีได้ใช้วิจารณาณความรู้ความสามารถ
ในการพิเคราะห์พยานด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดงหลักฐานคัดค้าน
ได้ ยกเว้นแต่เพียงบางกรณีเท่านั้นที่อาจไม่ต้องมีการสืบพยานใหม่ เช่น ข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับแล้ว และ
ส าหรับในส่วนของสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นจะมีการรับฟังอย่างจ ากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกบันทึกด้วยสื่อ
บันทึกภาพและเสียงต้องให้การยินยอมก่อนน าเข้าสืบไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นใดก็ตาม ส าหรับในส่วนชั้นศาลสูงสุด
นั้นจะรับพิจารณาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือให้ศาลสูงมีการพิจารณาคดีอาญาโดยเฉพาะการสืบพยานในปัญหา
ข้อเท็จจริงที่เป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นระบบ กล่าวคือ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. มาตรา 203 เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์และส านวนความจากศาลชั้นต้น ให้ศาลอุทธรณ์ก าหนด
วันและเวลาที่จะท าการพิจารณาโดยเปิดเผยภายในเวลา xx เดือน  

ให้ศาลอุทธรณ์แจ้งวันก าหนดนัดพิจารณาแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความโดยเร็ว ทั้งนี้แต่ต้องไม่ช้ากว่า xx 
วันก่อนวันนัดพิจารณา 

2. มาตรา 208 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวดนี้ 
(1) ในกรณีที่คู่ความร้องขอ หรือหากศาลเห็นว่าควรสืบพยานเพ่ิมเติม หรือเรียกพยานมาสืบ

ใหม่ ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจเรียกพยานมาสืบเอง 
(2) ศาลไม่จ าเป็นต้องเรียกพยานที่ให้การไว้ในศาลชั้นต้นมาสืบใหม่ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นเพ่ือ

ไขความกระจ่างในคดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) ในกรณีที่ศาลไม่น าพยานมาสืบใหม่ ศาลอาจน าส านวนการสืบพยานในชั้นพิจารณาของ

ศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการอุทธรณ์เพ่ืออ่านออกเสียงในห้องพิจารณาแทนการ
สืบพยานด้วยวาจา ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. มาตรา 172 วรรคสี่ ในการสืบพยานในวรรคสาม ให้มีการบันทึกค าเบิกความพยานโดยใช้วิธีการ
บันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงได้ การจะน าบันทึกมาสืบแทนพยานในศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและได้รับความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ถูกบันทึกสามารถตรวจสอบสื่อบันทึกนั้นได้ก่อนที่จะน าสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นมาเปิดในศาล
พิจารณา 

 

852



3 
 

ค าส าคัญ: หลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง, การสืบพยานในชั้นศาลสูง, การสืบพยานโดยใช้สื่อ
บันทึกภาพภาพและเสียง 

 

Abstract 

Examination of witnesses, especially in criminal case, must have the process of 

examination until the end of the doubt.  The judges must have interacted directly with the 

witnesses. By the Immediacy Principle, this real time examination would let the examiner have 

a chance to hear, to see, and have questions on examinee. In the meanwhile, between all 

parties can cross-examination and re-examination to proof the real fact and protect their right. 

This open court examination concept is the elementary principle in all hearing stages no 

matter what is a 1st instance or 2nd instance.  

In the examination of Thailand’s high court, especially in the question of fact, the 

process from the beginning of filling petition of appeal until the end of pronunciation of 

judgment, no show of appellants and parties. That means no cross-examination or re-

examination instead. It seems make no any senses for make a hearing and cannot explain by 

any principle. 

Then, this is impressed to study the examination’s theory or principle that relevant to 

the mentioned hearing process, especially the Immediacy Principle. This study, have a research 

on the basis of practice, by comparative legal provision on both civil law and common law 

country. Clarify problems and analyze until have a solution.  

By this research, found that no any doubt on both civil law and common law system, 

have the same proceeding concepts in all hearing stages such as Immediacy Principle, Principle 

of Public hearing, and Principle of Orally. These are the basic concept that let the examiner 

have a chance to hear, to see, and have questions on examinee. In the meanwhile, between 

all parties can cross-examination and re-examination to proof the real fact and protect their 

right. These can serve the best value of the justice 
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In Conclusion, this research suggests modifying Thailand’s criminal procedure provision 

by the following points: 

 

1. Section 203- On the receiving of the case, Appeal Court shall fix date, time, and 
place for the hearing without delay, and notify the parties accordingly.  

2. Section 208- In the Appeal stage, 
(1) On the requesting of additional evidence by parties or by the Appeal Court, 

the court shall take such evidence itself. 
(2) Summoning of witnesses may not be dispensed, if repeated examination is 

not necessary for clearing up the case,  
(3) By the section 208 (2), the court shall request for written transcript of that 

witness’s examination, must have consent by examinee, and presiding 
judge must read out the written transcript in the hearing stage. 

3. Section 172 4thparagraph- In all stage of hearing, uses of any recorded sound-
visual media’s examination in prior-stage, examinee shall have right to certify that media and 
consent it before to use in the hearing. 
Keywords: Immediacy Principle, Examination in High Court, Examination by Visual Sound 
Recording 

บทน า 

หลักการในการพิจารณาคดีความอาญานั้นมีความแตกต่างจากคดีแพ่งอย่างส าคัญ กล่าวคือในการชั่ง

น้ าหนักพยานหลักฐานของคดีอาญานั้นจ าเป็นต้องพิสูจน์ว่าจ าเลยมีความผิดจริงอย่างสิ้นสงสัย หากยังปรากฎ

ว่ามีข้อสงสัยว่าจ าเลยมีความผิดจริงหรือไม่ก็จ าต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นแก่จ าเลยและปล่อยตัว

จ าเลยไป (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227) แต่ในขณะที่คดีความแพ่งนั้นเป็นลักษณะ

ของการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานที่น าเข้าสืบของทั้งฝ่ายโจทก์และจ าเลยนั้นฝ่ายใดมีน้ าหนัก

น่าเชื่อถือพอที่จะรับฟังมากกว่ากัน หากฝ่ายใดสามารถสืบพยานได้มีน้ าหนักได้มากกว่าศาลย่อมมีดุลพินิจใน

การชั่งน้ าหนักและโน้มเอียงรับฟังพยานที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือมากกว่านั้นจนน าไปสู่การตัดสินพิพากษาในที่สุด 

การสืบพยานโดยเฉพาะในคดีความอาญาที่ต้องมีการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยการสืบพยานในศาล ผู้

พิพากษาต้องมีปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) เพ่ือที่ตัวผู้พิพากษาที่จะต้องท าค า
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พิพากษาในคดีนั้นได้รู้ได้เห็นได้สังเกตอากัปกริยาของพยานประกอบดุลพินิจว่าพยานมีความน่าเชื่อถือมาก

น้อยเพียงใด และหากระหว่างการสืบพยานผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนั้นเองมีความสงสัย ผู้พิพากษาท่านนั้นก็

จะจะมีโอกาสในการสืบพยานเพ่ิมเติมหรือซักถามพยานในจุดที่ยังสงสัย ให้สิ้นสงสัย ในอีกนัยหนึ่งคู่ความก็

สามารถโต้แย้งคัดค้านในประเด็นดังกล่าวได้ในทันที ดังนั้นตัวผู้พิพากษาท่านนั้นเองที่จะต้องตัดสินคดีด้วย

ตนเองเพ่ือใช้ความรู้ความสามารถของตนในการด ารงความยุติธรรมอย่างสูงสุด 

ระบบการด าเนินคดีความอาญาในประเทศไทยนั้นมีด้วยกัน 3 ชั้นศาลอันได้แก่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์

และศาลฎีกา โดยที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นศาลสูงที่มีหน้าที่ในการทบทวนหรือตรวจสอบค าพิพากษาทั้ง

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์จากคู่ความ ในปัจจุบันการสืบพยานในชั้นศาลสูงจะพบว่าไม่มี

การเปิดกระบวนการพิจารณาแต่อย่างใดและมักไม่มีการเปิดศาลให้คู่ความแถลงคดี ซึ่งศาลสูงนั้นมักจะเพียง

แค่ตรวจส านวนของศาลชั้นต้นโดยอาศัยอาศัยข้อเท็จจริงที่บันทึกมาจากศาลชั้นต้นและท าค าพิพากษาตัดสิน 

ซึ่งในหลายๆครั้งชั้นศาลสูงได้มีค าพิพากษาแก้ หรือพิพากษากลับโดยที่ตัวศาลนั้นมิได้มีปฎิสัมพันธ์กับพยานแต่

อย่างใด  

โดยเฉพาะในศาลชั้นอุทธรณ์ซึ่งควรเป็นศาลพิจารณาล าดับที่ 2 นั้น หากพบว่าพยานหลักฐานใดที่เป็น

สาระส าคัญแห่งคดีใดที่ศาลสูงเห็นต่างไปจากศาลชั้นต้นก็ควรที่ต้องเปิดการพิจารณาและน าสืบพยานเพ่ือให้

เกิดความกระจ่างแจ้งแก่ตัวผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีโดยตรงด้วยตนเองและยังเป็นการเปิดโอกาศให้คู่ความได้

โต้แย้งในประเด็นที่ศาลยังคงสงสัยอยู่นั้น ในส่วนของศาลฎีกา คณิต ณ นคร (2561, หน้า 699) กล่าวว่า 

ในทางวิชาการ ศาลฎีกาควรเป็นศาลที่พิจารณาทบทวนเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อความยุติธรรมแก่คู่ความมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้กระบวนการทางยุติธรรมมีทางเลือกใน

กระบวนวิธีพิจารณาคดีมากขึ้น สื่อบันทึกภาพและเสียงถูกน ามาใช้ในการสืบพยานด้วยเหตุผลหลายประการ 

เช่น เพ่ือปกป้องพยานเด็ก พยานที่อ่อนด้อย หรือพยานที่มีความจ าเป็นไม่สามารถมาให้การต่อศาลโดยตรงได้ 

อย่างไรก็ดีระบบการพิจารณาคดีในยุคสมัยปัจจุบันไม่ควรมองข้ามหลักส าคัญที่อันอาจส่งผลเสียต่อการด ารง

ความยุติธรรมมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีมาทดแทน หลักการที่ส าคัญที่ว่าคือ 

กระบวนการพิจารณาต้องมีการสืบพยานด้วยวาจา (Principle of Orality) มีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 

(Open Justice) และหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Principle of Immediacy) อันเป็นหลักสากลที่

ยึดโยงให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกล

สักเพียงใดแต่หลักการของกระบวนการพิจารณาย่อมเป็นโครงสร้างที่ส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมที่ไม่
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สามารถมองข้ามได้ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักและไม่มองข้ามโครงสร้าง

ที่ส าคัญเช่นว่านี้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดของหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) และ
ความเป็นศาลพิจารณา 

2. เพ่ือศึกษาแนวความคิดของการสืบพยานรวมถึงหลักเกณฑ์ในการใช้สื่อบันทึกบันทึกภาพและเสียง
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลพิจารณาและศาลสูง 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการสืบพยานในชั้นศาลสูงที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
ศึกษาโดยวิธีวิจัยเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) กล่าวคือ เป็นการค้นคว้าจาก หนังสือ 

ต ารา บทความ งานวิจัย เอกสารทางประวัติศาสตร์ การค้นคว้าข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ตัว

บทกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  น ามาวิเคราห์เปรียบเทียบหาข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักการในสืบพยานและวิธีการพิจารณาในชั้นศาลสูงของคดีอาญา 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก าหนดว่า บุคคลย่อมต้องมีสิทธิ

ที่จะได้รับบ าบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอ านาจแห่งชาติซึ่งตนได้รับตามธรรมนูญและกฎหมาย และมีสิทธิ
เสมอภาคเต็มที่ที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรม  (UDHR article 
8, 9 และ ICCPR article 14 (1)) โดยหลักแล้วการพิจารณาความในศาลชั้นต้นของไทยนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผย
และเป็นไปตามหลักการสืบพยานด้วยวาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง(Immediacy Principle) การ
ให้จ าเลยและคู่ความปรากฎตัวให้การด้วยวาจาต่อศาลเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดง
หลักฐานและหากตัวผู้ท าการพิจารณาพิพากษามีความสงสัยก็สามารถซักถามหรือสืบพยานให้ได้ข้อเท็จจริงที่
แน่แท้ต้องไขข้อสงสัยให้หายข้อข้องใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการค้นหาความจริงในคดีอาญาที่ห้ามลงโทษจ าเลย
จนกว่าจะพิสูจน์ได้จนสิ้นสงสัย 

ส าหรับปัญหาข้อเท็จจริงนั้นแม้ว่ากฎหมายแต่ละประเทศจะให้อ านาจศาลในการวินิจฉัยตัดสินใน
ข้อเท็จจริงไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศอังกฤษและเวลล์ ลูกขุนจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาข้อเท็จจริง ประเทศ
เยอรมัน ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบจะตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงร่วมกัน และในประเทศฝรั่งเศสผู้พิพากษา
จะตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงร่วมกับลูกขุน แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อมีการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงนั้นแล้วปัญหา
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ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่ยุติ หากคู่ความไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาในศาลพิจารณาชั้นที่ 1 คู่ความย่อมสามารถ
อุทธรณ์ได้ ซึ่งการอุทธรณ์ดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ให้แจ้งชัดเพ่ือให้ศาลพิจารณาว่าจะรับ
อุทธรณ์หรือไม่ และเป็นที่แน่นอนว่าเหตุผลดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับฟังข้อเท็จจริงที่
ผิดพลาดอันส่งผลต่อความผิดหรือบริสุทธิ์ของจ าเลย กรณีเช่นว่านี้ศาลย่อมต้องรับอุทธรณ์และเปิดการ
พิจารณา หากค าร้องขออุทธรณ์เป็นไปอย่างพร่ าเพรื่อไม่มีเหตุผลรองรับและไม่ระบุเหตุความผิดพลาดของการ
พิจารณาในศาลชั้นแรกค าร้องอุทธรณ์นั้นย่อมตกไป 

ศาลพิจารณาชั้นที่ 2 (Re-trail) โดยประเทศที่ผู้เขียนศึกษาจะมีการพิจารณาท่ีไม่ต่างจากการพิจารณา
ในศาลชั้นแรก กล่าวคือ ศาลพิจารณาจะยึดหลักการพิจารณาอย่างเปิดเผย เป็นไปตามหลักการสืบพยานด้วย
วาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) โดยหลักแล้วพยาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คือ คู่ความ) ต้องน าเข้าสืบในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้ผู้พิจารณาคดีตรวจสอบข้อผิดพลาดของการน าสืบ
พยานหลักฐานตามเหตุแห่งการอุทธรณ์ และเป็นการให้ผู้พิจารณาคดีได้ใช้วิจารณาณความรู้ความสามารถใน
การพิเคราะห์พยานด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดงหลักฐานคัดค้านได้ 
ยกเว้นแต่เพียงบางกรณีเท่านั้นที่อาจไม่ต้องมีการสืบพยานใหม่ เช่น ข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับแล้ว เป็นต้น 

ส าหรับการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าศาลสูงมักไม่ได้เปิดการพิจารณา
โดยเปิดเผยดังปรากฎตามค าพิพากษาศาลฎีกาในหลายคดี นอกจากนั้นจะพบว่ากฎหมายก าหนดให้ศาล
อุทธรณ์พิจารณาโดยเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่ศาลนัดหรือนัดให้คู่ความมาพร้อมกัน หรือเฉพาะมีการสืบพยาน
เท่านั้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 203) ซึ่งการพิจารณาโดยเปิดเผยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ศาลอุทธรณ์เห็นควรว่าต้องมีการสืบพยานซึ่งศาลอุทธรณ์จะสืบเองหรือให้ศาลชั้นต้นสืบให้ก็ได้  (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(1)) ซึ่งหากศาลอุทธรณ์พิพากษาตัดสินโดยมีการพิจารณา
ข้อเท็จจริงโดยไม่ได้มีการเปิดศาลพิจารณาและไม่ได้มีการสืบพยานโดยมีปฎิสัมพันธิ์กับพยานด้วยตนเอง
โดยตรง อาจส่งผลท าให้ค าพิพากษาหรือค าตัดสินอันเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงนั้นอาจเป็นที่เคลือบแคลงและ
สงสัยได ้

ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อย้อนกลับไปศึกษาต้นร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดศาลพิจารณาเฉพาะกรณีที่นัดหรือมีการสืบพยานเพ่ิมเติมในชั้นอุทธรณ์ จึงพบว่า
บทบัญญัติดังกล่าวได้อาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบริติชอินเดียและอาศัย
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันเป็นต้นแบบ ซึ่งหากพิจารณาถึงกระบวนการ
พิจารณาชั้นอุทธรณ์ในภาพรวมของทั้งสองประเทศดังกล่าวแล้วจะพบว่า สิ่งที่ขาดหายไปในบทบัญญัติของไทย 
และเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องท าก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสินใจว่าจะสืบพยานเพ่ิมเติมหรือจะให้มีการพิจารณาใหม่
หรือไม่ (มีปรากฎการบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 ฉบับร่างวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2476 ภายหลังได้ถูกตัดออกไป) คือการก าหนดวันและเวลา และแจ้งก าหนดวันและเวลานั้นแก่ผู้อุทธรณ์
และคู่ความมาพร้อมกันเพ่ือให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผย ทั้งนี้ก็เพ่ือที่คู่ ความจะสามารถให้การหรือโต้แย้ง
อุทธรณ์ อีกท้ังศาลสามารถซักถามในสิ่งที่ตนสงสัยได้ 
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ทั้งนี้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบที่ประเทศไทยน ามาเป็นต้นแบบในบทบัญญัติดังกล่าวอาจมีความ
แตกต่างกันในรูปแบบของการพิจารณาอุทธรณ์บ้าง กล่าวคือตามบทบัญญัติของประเทศอินเดีย (Common 
Law) นั้นหากจ าต้องมีการสืบพยานเพ่ิมเติม ศาลอุทธรณ์อาจส่งส านวนให้ศาลอ่ืนพิจารณาข้อเท็จจริงนั้นได้แต่
เมื่อศาลที่ได้สืบพยานเพ่ิมเติมและรับฟังเป็นที่ยุติแล้วก็ส่งส านวนกลับมาให้ศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาพิพากษา
โทษตามที่กฎหมายก าหนด แต่หากเป็นกรณีของมีการพิจารณาคดีของศาลชั้ นต้นที่ผิดระเบียบหรือมีการ
พิจารณาคดีที่ขัดต่อกฎหมายร้ายแรงดังเช่น Trail de novo ศาลอุทธรณ์อาจสั่งให้มีการพิจารณาคดีโดยการ
สืบพยานใหม่ทั้งหมดได้ (Re-trail) ซึ่งการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ
และเวลล์ในสมัยที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศใต้อาณัติอาณานิคม ในอีกด้านหนึ่ง ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์
ของประเทศเยอรมัน (Civil Law) จะเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะ
เป็นการ Re-trail โดยเมื่อมีการก าหนดนัดวันเวลาให้คู่ความมาพร้อมกันแล้ว หากศาลเห็นว่าหากมีความ
จ าเป็นต้องเรียกพยานมาสืบใหม่ก็ดี หรือต้องเรียกพยานใหม่มาสืบก็ดี ศาลสามารถออกหมายเรียกมาได้ทันที 
แต่ผู้พิพากษาอาจใช้ดุลพินิจในการสืบพยานจากบันทึกการสืบพยานของศาลชั้นต้นได้ภายใต้ข้อก าหนดคือ 
ศาลต้องถอดเทปการให้การของพยานเป็นลายลักษณ์อักษรและศาลต้องอ่านออกเสียงค าให้การดังกล่าวในศาล
พิจารณาเพ่ือให้ได้ทุกฝ่ายได้ยิน นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสืบพยานทั้งหมดแล้วคู่ความสามารถแถลงการณ์
เพ่ือปิดคดีได้ หลังจากนั้นผู้พิพากษาจะพิพากษาตัดสินคดีในที่สุด 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า สิ่งที่มีในกฎหมายทั้งสองระบบแต่เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในบทบัญญั ติ
ของประเทศไทย คือการก าหนดวันและเวลา และแจ้งก าหนดวันและเวลานั้นแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความมาพร้อม
กันเพ่ือให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผย บทบัญญัติที่ขาดหายไปนี้เป็นสิ่งส าคัญต่อระบบการพิจารณาคดี
โดยเฉพาะคดีอาญา ทั้งนี้ก็เพ่ือที่คู่ความจะสามารถให้การหรือโต้แย้งอุทธรณ์ อีกท้ังศาลสามารถซักถามในสิ่งที่
ตนสงสัยได้ด้วยความรู้ความสามารถของผู้พิจารณาคดีอันเป็นผลให้ผู้พิจารณาคดีได้มีปฎิสัมพันธ์โดยตรงกับ
พยานด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ แม้ว่าการสืบพยานโดยหลักแล้วจะต้องมีการสืบพยานด้วยวาจาและมีการพิจารณาโดย
เปิดเผยโดยต้องมีปฎิสัมพันกันโดยตรงระหว่างผู้พิจารณาคดีและตัวพยาน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การค้นหาความจริงใน
การสืบพยานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการสืบพยานตามแนวทางดังกล่าวอาจมี
ข้อยกเว้นในบางกรณี ดังเช่นการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณา ซึ่งโดยหลักแล้วสื่อบันทึกภาพและ
เสียงจะถูกน ามาใช้กับพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความอาญาส าหรับเด็กนั้นกฎหมายก าหนดให้
เป็นไปโดยค านึงถึงอายุและความปรารถนาที่จะส่งเสริมแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ โดย
ที่ประเทศไทยมีบทบัญญัติในหลายมาตราที่เป็นการมุ่งคุ้มครองการสืบพยานเด็ก โดยให้ใช้สื่อบันทึกภาพและ
เสียงแทนการสืบพยานด้วยวิธีการปกติ ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กหลายครั้งและเป็นไปเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างเด็กกับคู่ความ อีกทั้งในหลายกรณีได้มีวิธีการพิเศษเพ่ือน ามาปรับใช้กับผู้มี
ภาวะทางด้านจิตใจที่อ่อนแอหวาดกลัวและเกรงกลัวต่อคู่ความ เช่น การสืบพยานผ่านทางจอภาพ (Video 
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Conference) วิธีการพิเศษต่างๆเหล่านี้กฎหมายบัญญัติให้ต้องบันทึกโดยสื่อบันทึกภาพและเสียง เพ่ือให้ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาใช้ประกอบในการพิจารณาของชั้นศาลสูง 

การรับฟังสื่อบันทึกภาพและเสียงของประเทศไทยได้มีบทบัญญัติไว้ว่าหากเป็นกรณีของบันทึก
ค าให้การชั้นสอบสวนที่เป็นเด็ก สื่อบันทึกนั้นสามารถน ามาเปิดเพ่ือแสดงในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจาได้ 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงเป็นไปอย่างกว้างๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ
ของประเทศต่างๆที่ผู้เขียนศึกษานั้น พบว่าพยานเด็กหรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องตรวจสอบและให้ความ
ยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ในศาลชั้นอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากศาลชั้นอุทธรณ์เป็นศาลพิจารณาที่ต้องมีการใช้สื่อบั นทึกภาพ
และเสียงแทนการสืบพยานด้วยวาจาของเด็ก พยานเด็กหรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องตรวจสอบและให้ความ
ยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอ หรือในกรณีที่มีการ
สืบพยานโดยใช้วิธีการพิเศษต่างๆที่มีการบันทึกสื่อบันทึกภาพและเสียงในศาลพิจารณาครั้งแรก เมื่อศาลชั้น
อุทธรณ์จะน าสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นมาเปิดเพ่ือแสดงในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจา ผู้บันทึกภาพและ
เสียงนั้นหรือผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียงนั้นต้องตรวจสอบและให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียง
นั้นแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอ 

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
โดยเฉพาะมาตรา 172 วรรคสี่ ที่ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงประกอบการ
พิจารณา แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่มีการก าหนดวิธีปฎิบัติดังเช่นสากลว่าหากจะเปิดสื่อบันทึกภาพและ
เสียงเพ่ือพิจารณาในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจา ผู้บันทึกภาพและเสียงนั้นและผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียง 
ต้องสามารถตรวจสอบและให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อน
เสมอ ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติที่ประเทศที่ผู้เขียนศึกษาเปรียบเทียบได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การไม่ก าหนดข้อปฎิบัติ
ของการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนโดยการให้ความยินยอมจากคู่ความที่เกี่ยวข้องก่อนโดยเฉพาะการ
น ามาใช้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา เปรียบเสมือนว่าศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
อย่างไรก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้อันเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดศาลเพ่ือพิจารณาโดยเปิดเผย ทั้งพยานและ
ประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้มีการรับฟังพยานหลักฐานอย่างไรมีการ
โต้แย้งกันอย่างไร  

ดังนั้นเมื่อการน าสื่อบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในกระบวนการพิจารณาเป็นการสืบพยานที่เป็น
ข้อยกเว้นของการสืบพยานด้วยวาจาจึงควรมีการก าหนดให้ผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียง ต้องสามารถตรวจสอบ
และให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอไม่ว่าจะถูกน ามาใช้
ในศาลพิจารณาล าดับแรกหรือศาลพิจารณาของศาลสูงก็ตาม 
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ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือให้ศาลสูงมีการพิจารณาคดีโดยเฉพาะการสืบพยานในปัญหาข้อเท็จจริงที่

เป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นระบบ ผู้พิพากษาต้องมีปฎิสัมพันธ์ได้เห็นได้ยินพยานโดยตรงอันน าไปสู่การวินิจฉัย
คดีได้ด้วยการใช้ดุลพินิจชั่งน้ าหนักตัดสินและพิพากษาคดีด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้วินิจฉัย
คดีด้วยตนเองและเป็นไปตามหลักการค้นหาความจริงให้สิ้นสงสัยในคดีอาญา นอกจากนั้นคู่ความสามารถ
โต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานได้ในระหว่างพิจารณาคดี  ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรจะแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

1. แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 203 ดังนี้ 
 มาตรา 203 เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์และส านวนความจากศาลชั้นต้น ให้ศาลอุทธรณ์

ก าหนดวันและเวลาที่จะท าการพิจารณาโดยเปิดเผยภายในเวลา xx เดือน  
  ให้ศาลอุทธรณ์แจ้งวันก าหนดนัดพิจารณาแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความโดยเร็ว ทั้งนี้แต่ต้องไม่ช้า

กว่า xx วันก่อนวันนัดพิจารณา 
2. แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 208 ดังนี้ 
 มาตรา 208 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวดนี้ 

(1) ในกรณีที่คู่ความร้องขอ หรือหากศาลเห็นว่าควรสืบพยานเพ่ิมเติม หรือเรียกพยานมาสืบ
ใหม่ ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจเรียกพยานมาสืบเอง 

(2) ศาลไม่จ าเป็นต้องเรียกพยานที่ให้การไว้ในศาลชั้นต้นมาสืบใหม่ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นเพ่ือ
ไขความกระจ่างในคดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) ในกรณีที่ศาลไม่น าพยานมาสืบใหม่ ศาลอาจน าส านวนการสืบพยานในชั้นพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการอุทธรณ์เพ่ืออ่านออกเสียงในห้องพิจารณาแทนการสืบพยานด้วยวาจา 
ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
นอกจากนี้การใช้บันทึกสื่อภาพและเสียงแทนการสืบพยานด้วยวาจามีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งคุ้มครอง

พยานเป็นส าคัญ การจะน าบันทึกมาสืบแทนพยานในศาล (ทั้งศาลพิจารณาชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ต้องได้รับ
อนุญาตจากศาลและความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึก (พยานเด็ก, พยานผู้อ่อนด้อย, หรือกรณีอ่ืนๆ) และผู้ถูก
บันทึกย่อมต้องสามารถตรวจสอบสื่อบันทึกนั้นก่อนที่จะน ามาเปิดในศาลพิจารณา อีกทั้งศาลพิจารณานั้นต้อง
ได้เห็นได้ยินบันทึกนั้นโดยตรงก่อนจะมีการพิจารณาพิพากษาคดี 

ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรจะแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าสื่อบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในชั้น
พิจารณา ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

3. แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคสี่ ดังนี้ 
 มาตรา 172 วรรคสี่ ในการสืบพยานในวรรคสาม ให้มีการบันทึกค าเบิกความพยานโดยใช้

วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงได้ การจะน าบันทึกมาสืบแทนพยานในศาล
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อุทธรณ์และศาลฎีกา ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและได้รับความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ถูกบันทึกสามารถตรวจสอบสื่อบันทึกนั้นได้ก่อนที่จะน าสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นมาเปิดในศาล
พิจารณา 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยได้มีการน าระบบบันทึกภาพและเสียงอย่างเต็มรูปแบบมาบันทึก

ระหว่างกระบวนการพิจารณาทั้งหมด ซึ่งประเทศที่ผู้เขียนได้ศึกษา ต่างไม่มีข้อก าหนดให้น าสื่อบันทึกภาพและ
เสียงระหว่างพิจารณาทั้งหมดมาใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์หรือศาลสูงแต่อย่างใดเพราะขัดกับ
หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยและการมีปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle)    ห า ก
ประเทศไทยได้มีการน าระบบบันทึกภาพและเสียงอย่างเต็มรูปแบบมาบันทึกระหว่างกระบวนการพิจารณา
ทั้งหมดจะต้องมีบทบัญญัติเพ่ิมเติม ก าหนดห้ามน าระบบบันทึกภาพและเสียงระหว่างกระบวนการพิจารณามา
ใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นศาลสูง 
 นอดจากนั้น การพิจารณาคดีในปัญหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจังถึง 2 ครั้งโดยพิจารณาถูกต้องตาม
หลักการรับฟังพยานหลักฐานน่าจะเป็นที่ยุติ และเพียงพอต่อการด ารงความยุติธรรม ผู้เขียนจึงเห็นสมควรว่า
การพิจารณาในชั้นฎีกานั้นควรเป็นการพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้วจะท าให้เกิด
ภาระแก่รัฐ อีกท้ังการด าเนินคดีที่ใช้เวลายาวนานอาจจะส่งผลเสียต่อคู่ความอีกด้วย 
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บทคดัย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และการทดสอบไคสแควร์ จากผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Instagram ความถี่ในการซื้อ คือ 
เดือนละ 1-2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 1 ,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ และปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องประเภทสินค้าและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อและการช่วยเหลือ ตอบค าถาม ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพในเรื่องรูปแบบบริการขณะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารในเรื่องระบบ
รักษาความปลอดภัยและวิธีการช าระเงิน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 
ข้อเสนอแนะในการศึกษานี้ ธุรกิจ Social Media ควรเสนอสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ รายละเอียดสินค้ามี
ความชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีวิธีจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทาง มีกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 
และมีการอัพเดทหน้าเว็บไซต์ของช่องทาง Social Media อย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ :  สินค้าและบริการออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, อินสตาแกรม 
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Abstract 
 
 The purpose of this study factors was study format, behavior decision to purchase 
online shopping and study the factors affecting decision to purchase online shopping via 
social media. The sample of this study consisted of 400 peoples who had purchase online 
shopping provided data through questionnaires. And statistical analysis was conducted by 
the frequency distribution, percentage and Chi-Square analysis. The results showed that 
most of samples decision to purchase online shopping via Instagram, the frequency of 
purchasing is 1-2 times a month and the cost of each purchase per month is less than 1,000 
baht. The factors affecting behavior decision to purchase online shopping were the 
demographic factors include sex, age, education, career, income and marketing mix factors 
include product as the category and the reason of decision to purchase, people as the 
person of decision to purchase and help answer questions, physical evidence as the format 
while decision to purchase and process as the security system and payment method have 
relationship with decision to purchase online shopping via social media. Suggestions this 
study, Social media businesses should offer products as needed, the product has perfect 
details, a suitable price for quality, the most of delivery method, have an activities for 
customers to participate and update the website via social media at all times. 
 
Keywords :  Online shopping and services, Social media, Instagram 
 
บทน า 
 การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็คือ เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมีหลายวิธี หนึ่งในนั้น
คือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันทุกด้าน และจากความก้าวหน้าทาง
สื่อสังคมออนไลน์นี้ ท าให้รูปแบบการขายสินค้ามีความแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดธุรกิจการค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางธุรกิจที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และได้รับความสนใจในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
 เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากการส ารวจเก็บข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สสช. 2560) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 มีการใช้
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 18.4 ร้อยละ 23.5 ร้อยละ 34.7 และ ร้อยละ 52.2 ตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2560 มี
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนเป็นร้อยละ 64.4 ทั้งที่ปี พ.ศ. 2559 มีการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 59.8 
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เปรียบเทียบคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.14 เห็นได้ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
และใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอย่างแพร่หลาย ดังตารางที่ 1  
 
 ตารางท่ี 1  การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 –  2560 

การใช้อินเทอร์เน็ต  
(Internet Usage) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต 18.4 23.5 34.7 52.2 59.8 64.4 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่ส าคัญ ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560  
 
  ทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมา ประเภทของสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ที่มีผู้ซื้อมากสุดของแต่ละ
ปีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),สพธอ.2560) 
ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2551 บริการท่องเที่ยวมีผู้ซื้อมากที่สุด แต่ในปี พ.ศ. 2552 ประเภทสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุด คือ หนังสือ ส่วนตลาดสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนใน
ปี พ.ศ. 2555 เป็นที่สังเกตว่า ผู้ซื้อออนไลน์ให้ความสนใจกับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายมากเป็นพิเศษ โดยมี
จ านวนผู้ซื้อสินค้าสูงถึงร้อยละ 48.52 รองลงมา คือ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คิดเป็นร้อยละ16.75 
ส่วนประเภทสินค้าที่ให้ความสนใจน้อยที่สุด คือ สินค้าประเภทสะสม คิดเป็นร้อยละ 1.23 (ฐานเศรษฐกิจ, 2555) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน Social Media เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ได้น าข้อมูลไป
ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media 
แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งทั้งนี้เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษามีความสะดวก 
ทางผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media คือ ช่องทางการซื้อ
สินค้าผ่านทาง Social Media ความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน และ  ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และใช้เครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกล
ค าตอบ 5 ระดับ คือ จากน้อยไปมาก และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
อธิบายในรูปแบบของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ รวมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ผ่านตาราง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบไคสแควร์  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน 
Social Media ผ่านช่องทาง Instagram มากท่ีสุด ความถ่ีในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน คือ เดือนละ 1-2 
ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 1,000 บาท 
 ผลการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน 
Social Media พบว่าในข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในประเภทของ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป / รองเท้า / เครื่องประดับและกระเป๋ามากที่สุด และในเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ไม่มีเวลาไปซื้อ สินค้ามีความหลากหลาย รวมทั้งสินค้าไม่มีจ าหน่ายในประเทศ  
ข้อมูลด้านราคา ในเรื่องการต่อรองราคา กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการ
จัดจ าหน่าย ในเรื่องการตัดสินใจเลือกวิธีจัดส่งสินค้า กลุ่มตัวอย่างเลือกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์มากที่สุด และ
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ระดับความส าคัญในระดับมาก ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายเรื่องบริการฟรีค่าส่งมากท่ีสุด และเรื่องการมีประชาสัมพันธ์
สินค้าอย่างสม่ าเสมอ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับมาก ข้อมูลด้านกระบวนการบริหาร กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกช าระเงินในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Internet Banking / Mobile Banking มาก
ที่สุด และเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้ระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ข้อมูลด้าน
บุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ตัวเรา และเรื่องต้องการช่วยเหลือ
ตอบค าถาม ปัญหาข้อสงสัย กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับมาก และข้อมูลด้านลักษณะทาง
กายภาพ ในเรื่องรูปแบบการบริการขณะท าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องการให้มีรายละเอียดสินค้าที่เห็นได้
ชัดเจนมากท่ีสุด 
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 จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านช่องทางการซื้อสินค้าผ่านทาง Social Media พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ในเรื่องประเภทสินค้า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องรูปแบบริการสั่งซื้อสินค้า ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่ายในเรื่องวิธีการจัดส่งสินค้า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ 
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารในเรื่องวิธีการช าระเงิน 
มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านช่องทางการซื้อสินค้าผ่านทาง Social Media  
 จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน พบว่า ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ในเรื่องประเภทสินค้าและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายในเรื่องวิธีการจัดส่งสินค้า  
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ  และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องรูปแบบริการ
สั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน  
  จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน  
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องประเภทสินค้าและ
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้านราคาในเรื่องการต่อรองราคา และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารใน
เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันกับค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจัยนี้ ในเรื่องปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด เพ่ือน ามาปรับใช้ในการวางแผนส่งเสริมกลยุทธ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทั้งสามารถเพ่ิมยอดขาย ก าไรแก่ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรให้ความส าคัญกับประเภทสินค้าเป็นหลัก โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ควรพิจารณาสินค้าที่น ามาขายให้มีคุณสมบัติตรง
ความต้องการของผู้บริโภค มีรูปลักษณ์ รายละเอียดรูปภาพของสินค้าท่ีน่าเชื่อถือ คุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการรับรู้และจดจ าให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทาง Social Media  
 2. ด้านราคา พบว่า ธุรกิจ Social Media ไม่ได้เน้นส าคัญในการต่อรองราคาของผู้บริโภค เนื่องจาก
ราคาหน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่คงที่ ดังนั้นธุรกิจควรตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาที่ผู้บริโภค
สามารถจ่ายได้จริง รวมทั้งควรตั้งราคาสินค้าบ้างประเภทต่ ากว่าท้องตลาด เพ่ือสร้างก าไรแก่ธุรกิจ และควรมี
การเปรียบเทียบราคาสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 3. ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้นวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค โดยการ
มีวิธีจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทางในการสื่อสาร ตอบความต้องการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบาย ความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค และเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในครั้งต่อไป  

868



6 

 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้นรูปแบบประชาสัมพันธ์ร้านค้า 
ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการอัพเดทหน้าร้านค้าอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างพฤติกรรมการรับรู้แก่
ผู้บริโภค และธุรกิจไม่ต้องจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายมากเกิน เน้นแต่กิจกรรมส่งเสริมการขายหลัก ๆ เป็น
ส าคัญ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของธุรกิจ รวมทั้งไม่ท าการโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเกิน
ความจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากข้ึนต่อธุรกิจ Social Media   
 5. ด้านบุคคล พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรมีการลงทะเบียนผู้ใช้และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า
ของผู้ใช้ เช่น วันเกิด เพ่ือน ามาใช้บริการลูกค้า มอบส่วนลดพิเศษในวันเกิด และให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแบ่งปัน
หน้าร้านค้าของช่องทาง Social Media ให้กับบุคคลอ่ืน จะท าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น รวมไปถึง
การให้ค าแนะน า การตอบค าถาม ธุรกิจควรมีทัศนคติด้านบวกที่สามารถตอบสนองได้ดี มีการสนทนาโต้ตอบ
กับผู้บริโภคอย่างเป็นมิตร มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภคได้  
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรชี้แจงรายละเอียดวิธีการช าระเงินอย่างชัดเจน 
ขั้นตอนที่ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย อาทิเช่น มีคิวอาร์โค้ดให้ลูกค้าช าระเงินง่ายขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนการช าระเงิน 
ทีป่ลอดภัย ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค  
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้นส าคัญ ในรูปแบบบริการการ
สั่งซื้อสินค้า มีรายละเอียดสินค้า ธุรกิจจะต้องบอกอย่างชัดเจน เห็นได้ง่าย มีความเข้าใจต่อสิ นค้า มีการ
แยกแยะหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า ในการรับรู้ รวมทั้งอาจมีพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 
  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แบบรายละเอียดเจาะลึกเพ่ิมมากขึ้น ในกลุ่มผู้ที่
ยังไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจ Social Media ให้เกิดรายได้และก าไร รวมทั้งน ามาใช้เสริมในการก าหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 2. ในการศึกษาครั้งถัดไป ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social 
Media หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการยกเลิกไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ท าให้พฤติกรรมเชิงลบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถน าปัจจัยเหล่านี้มาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในธุรกิจเพ่ือสร้างลูกค้ารายให้ หรือดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดิม ให้กลับมาซื้อสินค้าของธุรกิจ
ต่อไป 
 3. ศึกษาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ Social Media รวมทั้งศึกษาปัจจัย
ด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการสื่อสารทางการตลาด 
ปัจจัยทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น เพ่ือให้
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ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ขยายกว้างมากข้ึน อันจะท าให้ธุรกิจ Social Media มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจให้
ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิลักษณะข้อมูลแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) รายกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราส่วนราคาหุ้น
ต่อก าไรสุทธิ มูลค่าตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางให้กับผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปและเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์  และปรับตัวกับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ค าส าคัญ :  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์, ปัจจัยเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านการเมือง 
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Abstract 
 

The Factors Affecting the Market for alternative Investment have objective to study the 
factors affecting the price index of the Market for Alternative Investment from secondary and 
monthly data from the January 2012 to the December 2017, including information on 
securities trading from the Stock Exchange of Thailand and economic factors from the Bank of 
Thailand. Include publications and websites with aggregated numbers. Statistical analyzed by 
using descriptive statistics and quantitative analysis. Apply the multiple regression analysis 
method, studying economic factors and political factors that affect the overall stock market 
price index of the Market for Alternative Investment by total index and each industry. Factors 
affected to overall market price index of the MAI by (1) The changing rate in the consumer 
price index (2) The changing rate in the share price ratio to net profit (3) The rate of market 
value changes (4) The rate of change of the 12-month fixed deposit rate significantly. The 
results of the study will be pave the way for investors and those interested in General in 
making investment decisions in stock. And adjusting to investment risks 
Keywords : Stock market price index, Economic factors, Political factors, MAI index 

 

 
บทน า 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีปัจจัยส าคัญที่มาจากการลงทุนมวลรวมของประเทศ  
โดยการลงทุนเป็นสิ่งส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน การขยายตัวของภาคธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยัง
ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมผลผลิต การจ้างงาน การใช้จ่ายของภาคเอกชน การส่งออกและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีแนวโน้มดี
ขึ้น  โดยมูลค่าการลงทุนภาคเอกชนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการ
ลงทุนรวมโดยเฉลี่ยปีละ 2.93 ล้านล้านบาท  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  หากพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนรวมใน 10 ปีที่ผ่านมา จะสังเกตว่าตัวเลขสัดส่วนการลงทุน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  มีมูลค่าสูงเป็นอับดับสองรองจากมูลค่าการบริโภคของเอกชน  และเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในทุกหมวด 

ดังนั้นการลงทุนจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ท าให้ภาครัฐได้มีการส่งเสริม
การลงทุนโดยก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET)  ขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
สถาบันการเงินที่มีความส าคัญในตลาดทุน ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในกระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจาก
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ภาคครัวเรือนและจัดสรรเงินทุนสู่ธุรกิจที่มีความต้องการใช้เงินทุน โดยเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนและการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น การด าเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดการด าเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) 
เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และส่งเสริมการลงทุนผ่ านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) 

ในปี พ.ศ. 2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ขึ้น โดย
แยกการด าเนินงานออกเป็นอิสระ ภายใต้การบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการเติบโตของธุรกิจสามารถ
ระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยเน้นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง และธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดีใน
อนาคต  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ได้มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่  ธุรกิจบริการ  ธุรกิจการเงิน  ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม  ธุรกิจทรัพยากร  และธุรกิจเทคโนโลยี  
อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ยังเป็นฐานส าคัญให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางรวมถึงขนาดย่อมได้
เติบโตและขยายตัวไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทั้งสิ้น 35 บริษัท และมีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนเพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 
2561 ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทั้งสิ้น 158 บริษัท  

ปัจจุบันภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดัชนีมีความผันผวน ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของแต่ละ
บริษัทมีก าไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (MAI)  โดยช่วงที่ผ่านมาดัชนีหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบจากต้นปี พ.ศ. 2561  จากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมา ดังนั้นการศึกษาปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงมีความส าคัญ  โดยงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เรื่องตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอศึกษาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียวเช่น “ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(SET)” อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการเมือง ที่ส่งผล
กระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)ทั้งดัชนีภาพรวมและรายอุตสาหกรรม  ดังนั้น
จึงเป็นที่มาในการศึกษาครั้งนี้  โดยจะศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
   เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และศึกษา
ถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) รายกลุ่มอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) โดยข้อมูลที่น ามาท าการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมด ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าจากการเผยแพร่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเก็บรวบรวม
เป็นรายเดือน นับเฉพาะวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่น ามาศึกษาได้แก่ 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  2) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ(F)  3) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองค า
(G)  4) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)  5) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม(MPI)  
6) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน้ ามันดิบ(WTI)  7) ปัจจัยด้านการเมือง (D)  8) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE)  9) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด (MKC)  10) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี (B1)  11) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
อสังหาริมทรัพย์ (HA)  12) อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน (i12)  13) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ข้อมูลที่น ามาศึกษาจะต้องน ามาค านวณหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลง  โดยใช้วิธีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในหน่วยร้อยละ  การค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่น ามาวิเคราะห์ดังนี้ 

 
อัตราการเปลี่ยนแปลง %P = ( 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1 ) / 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1      

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇         = ดัชนีปิดของข้อมูลในวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1      = ดัชนีปิดของข้อมูลในวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า 
 

โดยวิธีการศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผ่านแบบจ าลอง
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีรูปแบบสมการดังนี้ 

 
MAI Indexi = β0 + β1DJt + β2Ft + β3𝐺t + β4CPIt + β5MPIt + β6OILt + β7Dt                                      
                           +β8PEt + β9MKCt + β10B1t + β11HAt + β12I12t + β13REERt 
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โดยที่  
        MAI Index คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ F  คือ มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ 

         G คือ ดัชนีราคาทองค า           CPI  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค 
      MPI คือ ดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม         OIL  คือ ราคาน้ ามันดิบ 
         D คือ ปัจจัยด้านการเมือง             PE  คือ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ 

        MKC  คือ ดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม          HA คือ ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์   
              REER  คือ ดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริง        I12  คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน  

        B1 คือ อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ 
โดยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ท าการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่า

ต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง 
 

สถติพิรรณา DJ F G CPI MPI OIL PE MKC B1 HA I12 REER D

คา่เฉลีย่ 1.0 18.2 -0.3 0.1 0.6 -0.3 3.2 2.4 -1.0 0.4 -0.6 0.1 0.0

คา่มธัยฐาน 1.2 4.0 -0.7 0.1 0.9 -1.0 2.8 2.7 -0.6 0.4 0.0 0.3 0.0

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.5 63.5 2.9 0.3 8.0 8.3 11.6 8.2 2.8 0.7 9.0 1.6 0.2

คา่ความเบ ้ 0.7 2.1 0.1 0.2 1.3 1.0 2.2 2.1 3.7 1.1 21.8 11.3 20.5

คา่ความโดง่ -0.4 1.3 0.3 -0.4 -0.8 0.0 0.7 0.0 -1.5 0.2 2.2 -0.5 4.7

คา่ต า่สดุ -7.1 -71.1 -7.5 -0.6 -20.9 -20.8 -21.4 -21.0 -12.2 -1.7 -35.2 -7.3 0.0

คา่สงูสดุ 6.2 246.9 7.5 0.6 16.1 25.3 46.1 30.8 4.4 2.1 54.3 7.2 1.0

จ านวนขอ้มลู 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
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 ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์จากแบบจ าลองการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
 

ตัวแปรอิสระ MAI AGRO CONSUMP FINANCIAL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH

DJ (0.09) 0.05 (0.20) (0.36) (0.23) (0.11) 0.39 (0.70) 0.22

0.13 0.21 0.21 0.26 0.16 0.42 0.32 0.67 0.54

F 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.051* 0.04

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.06

G (0.02) 0.357* 0.08 (0.12) (0.00) (0.21) 0.43 0.14 (1.08)

0.16 0.20 0.22 0.22 0.18 0.32 0.26 0.33 0.73

CPI 3.061* 1.15 2.87 2.06 4.278* 1.36 (6.10) 8.83 (0.93)

1.59 2.21 3.38 2.64 2.29 4.08 4.48 6.54 8.35

MPI (0.10) 0.07 (0.12) 0.07 (0.02) (0.09) (0.12) (0.26) 0.14

0.07 0.07 0.11 0.08 0.06 0.12 0.12 0.17 0.34

OIL (0.09) (0.01) (0.03) 0.02 0.04 (0.25) (0.23) -0.369* 0.00

0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 0.15 0.17 0.21 0.25

D (0.28) 0.33 (2.90) 3.835* (3.34) (3.95) -6.646*** (7.35) (2.90)

1.63 2.22 2.79 2.24 2.02 3.79 2.28 4.69 7.23

PE 0.237*** 0.04 0.255*** 0.181*** 0.134** 0.276** 0.233*** 0.259* 0.299***

0.06 0.05 0.09 0.06 0.06 0.11 0.06 0.13 0.09

MKC 0.455*** 0.185** 0.232* 0.277** 0.223** 0.524* 0.348*** 0.587** 0.346*

0.11 0.08 0.14 0.12 0.09 0.28 0.11 0.28 0.20

B01 (0.07) 0.34 0.17 0.03 (0.01) (0.46) (0.60) 0.81 0.03

0.15 0.21 0.20 0.25 0.20 0.32 0.46 0.88 0.46

HA 0.58 (0.80) (1.08) (0.76) 0.19 (2.01) 4.03 6.605* (0.49)

0.62 0.92 0.88 1.33 0.75 1.92 3.19 3.80 2.92

I12 0.048* -0.064* (0.01) 0.186*** 0.063* 0.05 (0.01) -0.316** (0.01)

0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.09 0.12 0.13 0.14

REER 0.03 0.23 0.19 (0.08) 0.46 (0.27) 0.90 (0.35) 0.78

0.36 0.32 0.38 0.42 0.41 0.58 0.82 1.19 1.27

R2 0.76 0.30 0.46 0.46 0.43 0.35 0.45 0.32 0.22

Prob(F-statistic) 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.25

ตัวแปรตาม
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 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงได้ดัง
ตารางที ่2 

 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
โดยพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 4 ปัจจัยที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ คือ  1) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาผู้บริโภค(CPI) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 2) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99  3) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด (MKC) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99  4) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ( i12 ) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 90 โดยตัวแปรอิสระจากแบบจ าลองสามารถอธิบายดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ร้อยละ 
76.35 โดยมีค่า F-statistic เท่ากับ 14.40056   
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งแสดงว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบทางลบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับงานวิจัยของ “(อารมณ์ ริ้ว
อินทร์, 2553: 50-51)” อัตราเงินเฟ้อที่สูงมีผลต่อการคาดการณ์การลดลงของผลก าไร ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการ
จ่ายเงินปันผลลดลงและราคาหลักทรัพย์ลดลง ดังนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากหากระดับราคาสินค้าบริโภคเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การออมและการ
ลงทุนลดลง 

อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยหากอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจะท าให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไร
สุทธิค านวนจากราคาหุ้นและก าไรสุทธิต่อหุ้น ดังนั้นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิสะท้อนถึงความสามารถใน
การท าก าไรและสะท้อนถึงราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น  แสดงว่าหากราคาหุ้นเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้อัตราส่วนราคาหุ้น
ต่อก าไรสุทธิมีค่าเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  ปรับตัวเพ่ิมข้ึนด้วย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด (MKC) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงว่ามูลค่าตลาดส่งผลทางบวกต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  และ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้นหากมูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้นจะท าให้ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกัน  เพราะมูลค่าตลาดค านวนจากจ านวนหุ้นคูณด้วยราคา
หุ้นช่วงเวลาปัจจุบัน ดังนั้นหากราคาหุ้นเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ( i12)  พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงว่าหากอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน เพ่ิมขึ้นจะท าให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพ่ิมขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ดังที่ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนสูงขึ้น ส่งผลให้
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง  นักลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและได้รับความเสี่ยงต่ ากว่า  ดังนั้นผล
การทดสอบที่ได้นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 
เดือนที่เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่เพ่ิมขึ้นอาจมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ  
เช่น มีการประกาศจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์  ซึ่งท าให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกัน 

โดยส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ  ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) อาจเกิดจากผลประกอบการของบริษัทภายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนของทั้งสองตลาดต่างกัน  ท าให้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั้ง
สองตลาดไม่ส่งผลกระทบต่อกัน  2) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ อาจ
เกิดจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติที่มีมูลค่าน้อย ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 3) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองค าอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนที่มากระทบราคาทองค าได้ค่อนข้างมาก เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองค าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  4) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมอาจเกิดจากระดับผลผลิตไม่ได้
เป็นปัจจัยที่กระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  5) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
น้ ามันดิบ  อาจเกิดจากน้ ามันดิบไม่ได้เป็นวัตถุดิบหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน้ ามันดิบจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)  6) ปัจจัยด้านการเมืองอาจเกิดจากเหตุการณ์ด้านการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาไม่ได้มี
ความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 7) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อาจเกิดจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะยาวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 8) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์  อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนใน
ระยะยาว การโอนย้ายเปลี่ยนมือสามารถท าได้ยาก ดังนั้นดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรมพบว่า
จ านวนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการมากที่สุด มี 6 ปัจจัยที่
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ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ(F) ราคาน้ ามันดิบ(OIL) 
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) มูลค่าตลาด (MKC) ราคาอสังหาริมทรัพย์ (HA) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน (i12) โดยปัจจัยมูลค่าตลาด (MKC) มีค่าสัมประสิทธิ์และส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มบริการมากที่สุด  ดังนั้นปัจจัยมูลค่าตลาดจะส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม
บริการมากที่สุดในทิศทางเดียวกัน ดัชนีกลุ่มบริการประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มพาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บริการเฉพาะกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมาก ดังนั้นดัชนีอุสาหกรรมกลุ่มนี้จึงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

อันดับ 2 คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม พบว่ามี 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหมือนกันอย่างมี
นัยส าคัญ ได้แก่ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) มูลค่าตลาด (MKC) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 
เดือน (i12)  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างกันคือ ปัจจัยด้านการเมือง (D) มีค่าสัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ธุรกิจการเงินมากที่สุด ดังนั้นปัจจัยด้านการเมืองจะส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ
การเงินในทิศทางเดียวกัน โดยผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยอ่ืนที่มากระทบ
เช่น ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มนี้ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรการเงิน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีค่า
สัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด  และปัจจัยดัชนีราคาผู้บริโภคจะส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน โดยผลที่ได้แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อาจมาจาก
สาเหตุระดับราคาสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น จนท าให้ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีโอกาสในการท าก าไรมากขึ้น และ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ตอบสนองต่อผลตอบแทนเช่นกัน  

อันดับ 3 คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
เหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ มูลค่าตลาด (MKC) และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างกันคือ ราคาทองค า(G) 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ( i12) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  ส่วนปัจจัยด้านการเมือง (D) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) ส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร  โดยปัจจัยราคาทองค ามีค่าสัมประสิทธิ์ส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด  ดังนั้นปัจจัยราคาทองค าส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด และปัจจัยด้านการเมืองมีค่า
สัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรมากที่สุด ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
ทรัพยากรประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค  เหมืองแร่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบาย
ภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน การก าหนดราคา ซึ่งมีผลต่อรายได้ของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อมีปัจจัย
ด้านการเมืองมากระทบจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มนี้ค่อนข้างมาก 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ านวนตัวปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลจ านวนน้อย คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่ามี 2 ปัจจัย
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ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลกระทบเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ มูลค่าตลาด 
(MKC) อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) มีค่าสัมประสิทธิ์มากสุด 
และส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นปัจจัยมูลค่าตลาดจะส่งผล
กระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุดในทิศทางเดียวกัน เพราะอัตราส่วน
ราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิค านวนจากราคาหุ้นและก าไรสุทธิต่อหุ้น ดังนั้นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิสะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไรและราคาหุ้น  หากราคาหุ้นเพ่ิมขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 
และส่งผลให้ดัชนีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพ่ิมขึ้นด้วย  ส่วน
มูลค่าตลาด (MKC) มีค่าสัมประสิทธิ์มากสุดที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง โดยส่งผลในเชิงบวกดังนั้น  หากมูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้นจะท าให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ 

ส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อดัชนีอย่างไม่มีนัยส าคัญ  สาเหตุมาจาก
การเคลื่อนไหวของดัชนีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความผันผวนสูง เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารของนักลงทุนที่มี
ต่อตลาดหลักทรัพย์เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วงนั้นสูง โดยช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาดัชนีมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ -25 ถึงร้อยละ 94 
ดังนั้นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจุบันดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความผันผวนสูงมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย  โดยพบว่าปัจจัยมูลค่าตลาด (MKC) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ 

(PE) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งดัชนีรวมและรายอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก 

กว่าปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้ศึกษาหรือผู้ลงทุนควรศึกษาถึง 2 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาอย่างละเอียด เพ่ือประกอบ

การศึกษาหรือตัดสินใจลงทุน 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในแต่ละอุตสาหกรรม  พบว่า

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการ มี 6 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ   ซึ่งมากกว่า

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สะท้อนถึงดัชนีอุสาหกรรมกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมากกว่าทุก

กลุ่มอุสาหกรรม  ดังนั้นผู้ศึกษาหรือผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงผลกระทบหรือทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกับ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการอย่างละเอียด เพ่ือประกอบการศึกษาหรือ

ตัดสินใจลงทุน  
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บทคัดย่อ 
   

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงาน
ทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามในการลงเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ  สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 
ความถี่และร้อยละ สถิติเชิงอนุมานได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าความถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ  
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Abstract 
 

 The objectives of this research were studying about relationship and impact of Job 
Satisfaction and Organizational Commitment of employee in Seafood Processing Industry Pattani 
province. The selected sample is employees excluded Production line employee in Seafood 
Processing Industry, Pattani province. The collected data were based on 320 questionnaires. 
Statistics used for data analysis were descriptive statistics included frequency and percentage. 
Inferential statistics included Pearson’s Correlation Coefficient and Simple Linear Regression were 
used in this study. The result showed that job satisfaction was significantly correlated with 
organizational commitment at 0.05 level. Job satisfaction that rendered impact on the 
organizational commitment showed a 0.05 level of significance. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment  
 
บทน า 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขยายตัวได้ดี โดยเกิดจากการผลักดันจากการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นทั้ง
ประเภทสินค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2560 นั้น ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและ
การท่องเที่ยวในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560 มีมูลค่า 28,959.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 10.72 (รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560)  มูลค่าการส่งออกอาหารทะเล
แปรรูปของไทยในปี 2559 ที่มีมูลค่า 191,005 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของการส่งออกอาหารทั้งหมด
ของไทย อาหารทะเลกระป๋อง มีการผลิตเพ่ือส่งออกลดลงจากเดือนเดียวกันในปี2559 ร้อยละ 7.5 โดยเฉพาะ
ตลาดหลักตะวันออกกลางจากปัญหาการช าระเงินด้วยดอลลาร์ แต่การผลิตเพ่ือส่งออกไปยังตลาดอ่ืนขยายตัวได้ 
เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และสหภาพยุโรป ด้านอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ 2.7 ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวจะมีเพ่ิมข้ึนต่อไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  
 ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานีนั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ยางพารา และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล มีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้
และมีมูลค่าสัตว์น้ าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ สัตว์น้ าที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่งโดยน าไปใช้
บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า จึงจัดได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
จังหวัดปัตตานีนั้นมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นกัน  (ส านักงานจังหวัดปัตตานี, 2560) 
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 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนั้นทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญที่อุตสาหกรรมอาหารใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นองค์การจึงต้องวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ รีนา ต๊ะดี, 2558)  ในการท างานนั้น หากพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานจะท า
ให้พนักงานรู้สึกสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท างาน ซึ่งความพึงพอใจในการท างานอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน (Bakotic and  Babic, 2013) การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
มีความส าคัญกับการด าเนินงานขององค์การในปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานที่ผูกพันและทุ่มเทแรงกาย ความรู้ 
ความสามารถให้กับองค์การจะช่วยให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 
พนักงานจะรู้สึกมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ และมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551)  
โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาและพบว่า พนักงานที่รู้สึกพึงพอใจในงาน จะมีความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมขึ้น  
(Gunlu., 2009: Salehi and Gholtash., 2011: Fu and Deshpande., 2014: Almeida., 2015: Dhurupa et 
al, 2016: Kamaylar et al., 2018) 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
คุณภาพและความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานขององค์การขึ้นอยู่กับพนักงาน และองค์การจะไม่สามารถพัฒนา
องค์การให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดปัตตานี 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  
 แนวคิด ทฤษฎี และการวัดความพึงพอใจในงานมีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาและออกแบบ
เครื่องมือวัดผลของความพึงพอใจในงานของพนักงานไว้หลายรูปแบบ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแต่ละด้านที่มีความส าคัญ
และส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมมาดังนี้ Kinicki, Angelo J. el. (2002: 14-
32) กล่าวว่า Job descriptive index (JDI) ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้วัดความพึงพอใจในงานซึ่งก าหนดโดย 
Smith, Kendall, และ Hulin (1969) ได้คิดค้นและเสนอแนวคิดเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจในงาน ซ่ึง JDI เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการวัดความพึงพอใจในงานเป็นรายด้าน 5 ด้านย่อย ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในด้าน
ค่าตอบแทน 2. ความพึงพอใจในการมีโอกาสเลื่อนต าแหน่ง 3. ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงาน 4. ความพึง
พอใจในด้านผู้บังคับบัญชา และ 5. ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงานและท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน พบว่าการวัด
ความพึงพอใจในงานนั้น ส่วนใหญ่มาจากแนวคิดและทฤษฎีของ Smith, Kendall, และ Hulin (1969) ผู้วิจัยจึง
เลือกมาท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 แนวคิด ทฤษฎีและการวัดความผูกพันต่อองค์การนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาและ
ออกแบบเครื่องมือวัดผลของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานไว้หลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
รวบรวม พบว่าการวัดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การนั้น ส่วนใหญ่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีของ Meyer 
and Allen (1991: 61-89) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นบรรทัดฐานของสังคม เป็นความจงรักภักดีและ
เต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การซึ่งเป็นผลจากบรรทัดฐาน โดยตัวชี้วัดความผูกพันต่อองค์การถูกแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ดังนี้ 1. ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก 2. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ 3. ความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม ผู้วิจัยจึงเลือกมาใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
สมมติฐานในการวิจัย 

- ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 

  
 
 

ความพึงพอใจในงาน 

(Job Satisfaction)  

(Smith, Kendall and Hulin, 1969) 

- ด้านการจ่ายค่าตอบแทน  
- ด้านการมีโอกาสเลื่อนต าแหน่ง 
- ด้านลักษณะของงาน 
- ด้านผู้บังคับบัญชา  
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

ความผูกพันต่อองค์การ 

(Organization commitment) 

(Mayer and Allen, 1991) 

- ความผูกพันด้านความรู้สึก 
- ความผูกพันการคงอยู่  
- ความผูกพันท่ีเกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม  
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตในอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้แบ่งตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535)  ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจัดอยู่ในประเภทโรงงานหลัก 006 คือ โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ า ซึ่งมีบริษัทในจังหวัดปัตตานีที่จดทะเบียนอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) มีจ านวน 24 บริษัท แต่เมื่อได้ท าการลงเก็บข้อมูล
จริงพบว่า มีจ านวนบริษัทที่สามารถให้ข้อมูลได้ ทั้งหมด 10 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทได้ปิดกิจการ และไม่สะดวก
ให้เข้าเก็บข้อมูลได ้
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เนื่องจากประชากรที่เป็นพนักงานทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติการใน
สายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี  ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามข้อมูลจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท ท าให้ทราบถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1,084 คน 
สามารถค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973) 
โดยเป็นการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร 
 สูตรการค านวณ     n = N/(1 + N ( e )2) 
เมื่อ n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง  
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.05 
   แทนค่า  n = 1048/(1 + 1048 (0.05)2) 
    n = 292.18 = 293 คน 
 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วน (Proportional Allocation) จ าแนกตามจ านวนพนักงานในแต่ละบริษัท ดังนั้น 
ผู้วิจัยต้องท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 293 คน และท าการค านวณเพ่ือเก็บเพ่ิมอีกร้อยละ 20 เพ่ือ
ป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ต้องท าการเก็บแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 363 ชุด สุ่มแจกแบบสอบถาม
ให้แก่พนักงานตามความสะดวกจากการให้ความร่วมมือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่ละบริษัทเป็นผู้แจก
แบบสอบถามให้แก่พนักงาน สามารถเก็บแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้ทั้งหมด 320 ชุด โดยมีอัตราการตอบ
กลับอยู่ทีร่้อยละ 88.15 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการเก็บให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและส่ง
ต่อไปยังพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติและไม่จ าเป็นต้องเรียงไป
ตามล าดับรายชื่อจนครบจ านวน 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงพัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และ 
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาความความสัมพันธ์
ของตัวแปรด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
(Simple Linear Regression)  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยคิด
เป็นร้อยละ 64.4 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.2 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 30 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีระยะเวลาในการท างาน
เฉลี่ยที่ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานในแผนกควบคุมคุณภาพ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 17.8 และในล าดับสุดท้ายกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท างานในแผนกที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถใช้เป็นข้อคัดกรองแบบสอบถามว่าสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ระบุไว้คือพนักงานที่ไม่ได้ท างานอยู่ในสายการผลิต  

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การที่ (r = 0.565) ดังนั้น ตัวแปรความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนั้น มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 
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3. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 และการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ในการวัดผลกระทบของความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี โดย
ใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนั้นจะท าการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value น้อย
กว่า 0.05 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 สมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
 H0 ความพึงพอใจในงานไม่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
 H1 ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
  
 ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 

**. ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 *.   ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โดยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า มีค่าของความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.565 ความพึงพอใจในงานสามารถท านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 32 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 0.442 และเม่ือพิจารณาค่า p-value ซึ่งมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000 จึงสรุป
ได้ว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตัวแปร B SE β t p-value Tolerance VIF 

ความพึงพอใจในงาน 0.715 0.052 0.565 13.88 0.000** 1.000 1.000 

ค่าคงที่ = 0.866 ; SEest = ± 0.442 ; R = 0.565; R2 = 0.320; F = 192.542; p-value = 0.01 
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 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ที่
ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 สามารถสรุปผลได้ว่า ยอมรับ สมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานีนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gunlu (2009) ที่ท าการศึกษา 
ความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นต่อองค์การของผู้จัดการโรงแรมในตุรกี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Malik (2010) ที่ท าการศึกษาความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐของปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐของปากีสถาน  
 ในส่วนของสมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี พบว่าเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ท า มองเห็นโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ มีผู้บังคับบัญชาที่ดี 
และมีเพ่ือนร่วมงานที่ช่วยเหลือกันนั้น จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Aghdasi et al. (2011) ที่ท าการศึกษา ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันต่อองค์การ: การ
ทดสอบบทบาทไกล่เกลี่ยของความพึงพอใจในการท างานและความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจในงานมีผลกระทบโดยตรงในเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fu and 
Deshpande (2014) ที่ท าการศึกษาผลกระทบของการดูแลบรรยากาศในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และ
ความความผูกพันต่อองค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน บริษัทประกันภัยของจีน ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และยังสอดคล้องกับ รพี
พรรณ สุพรรณพัฒน์ (2554) ที่ท าการศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  
 ดังนั้นจากผลการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความพึงพอใจใน
งานมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าหากพนักงานนั้นมีความพึงพอใจใน
งานที่สูงขึ้น จะสามารถส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล หากมีผู้สนใจที่จะ

ท าการศึกษาต่อไป ควรท าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ในอนาคต หากมีผู้ที่ต้องการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในเขตจังหวัดที่แตกต่างกัน หรือฝั่งทะเลที่แตกต่างกัน เช่น ฝั่งทะเลอันดามัน เพ่ือ
ดูว่าพนักงานที่อยู่ต่างเขต มีความแตกต่างด้านฝั่งทะเลจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อกันในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้จึงท าให้มีการ
กล่าวถึงข้อมูล และสรุปผลในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งหน้าควรศึกษาผลแยกเป็นรายด้าน
เพ่ือให้มีความละเอียดและความชัดเจนในรายละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  (Artificial Neural Networks) 
เพ่ือชวยในการทํานายหาคาคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบผลิตน้ําประปา โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาของ
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการ
กําหนดขอมูลท่ีใชในการคํานวณ ประกอบไปดวยขอมูลคาพารามิเตอรตางๆท่ีมีผลตอคาคลอรีนอิสระคงเหลือ 
มีจํานวน 6 พารามิเตอร ไดแก 1) ความเปนดาง (Alkalinity) 2) ความเปนกรด-เบส (pH) 3) ความขุน 
(Turbidity)  4) ปริมาณสารอินทรียในรูป Oxygen Consumed 5) คลอรีน (Chlorine) 6) คาคลอรีนอิสระ 
(Free Residual Chlorine) 
 จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของการทํานายของแบบจําลองแบบสองชั้นซอนเปนท่ียอมรับได 
เนื่องจากใหคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย นอยกวาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดซ่ึงมีคาเทากับ ±5% (±
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0.045 mg/l) โดยเวลายอนหลังท่ีเหมาะสมคือ 12 ชั่งโมง และจํานวนโหนดเทากับ (55,95) โหนด โดย
แบบจําลองนี้จะใหคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ เทากับ 0.99 และคา Mean Absolute Error (MAE) 
เทากับ 0.03  mg/l 
 
คําสําคัญ: แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม    คาคลอรีนอิสระคงเหลือ   อนุกรมเวลา 

Abstract 
 The objective of this research is to apply Artificial Neural Network approach to predict 
Free Residual Chlorine in the waterworks production system. By using the time series data of 
Mahasawat water production plant from 1 January 2008 to 31 August 2017. By determining 
the data used in the calculation contains information on various parameters that affect the 
residual chlorine value. These are 6 parameters including 1) Alkalinity, 2) pH, 3) turbidity, 4) 
Organic content in the form of Oxygen Consumed, 5) Chlorine, and 6) Free Residual Chlorine. 

 The results showed that the predictive efficiency of the two hidden layers was 
acceptable. Because the error of Mean Absolute Error (MAE) is less than the error of the 
instrument which is equal to ± 5% (± 0.045 mg / l). The appropriate retrospective time is 12 
hours. And the number of nodes is equal to (55, 95) nodes. This model will give Coefficient 
of Determination (r²) equal to 0.99 and Mean Absolute Error (MAE) equals 0.03 mg / l. 

  
Keyword: Artificial Neural Networks, Free Residual Chlorine, Time Series 
 
บทนํา  

 กระบวนการผลิตน้ําประปาของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ เริ่มจากการรับน้ําดิบจากแมน้ําแมกลอง
บริเวณเหนือเข่ือนแมกลอง โดยจะไหลเขาสูคลองประปาโดยผานโรงสูบน้ําบางเลน น้ําจะไหลไปยังอางเก็บน้ํา
ดิบ เพ่ือเตรียมสําหรับใชในการผลิตน้ํา สวนถัดมาจะเปนในสวนของกระบวนการในการผลิตน้ําภายในโรงงาน 
เม่ือน้ําไหลเขาสูระบบจะมีการเติมสารเคมีเพ่ือชวยในการปรับสี กลิ่น และฆาเชื้อโรคท่ีติดมาในน้ําดิบ เม่ือผาน
การเติมสารเคมีตางๆ น้ําจะไหลเขาสูถังตกตะกอน เขาสูถังกรองน้ํา และมีการเติมปูนขาวและคลอรีนครั้ง
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สุดทายกอนท่ีน้ําจะไหลเขาสูถังเก็บน้ําใส เขาสูโรงสูบสงน้ํา/จายน้ํา เพ่ือใหบริการแกประชาชน ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 กระบวนการผลิตนํ้าประปาของโรงงานผลิตนํ้ามหาสวสัด์ิ (ท่ีมา : https://www.mwa.co.th) 

จากขอมูลขางตนคลอรีนท่ีถูกนํามาใชในกระบวนการและเติมเขาสูกระบวนการจากเจาหนาท่ีควบคุม 
โดยอาศัยความชํานาญการ แตยังไมสามารถควบคุมความเท่ียงตรงและความแมนยํา ซ่ึงในบางครั้งสงผลใหไม
สามารถนําคามาปรับใชไดทันทีในระบบผลิต จึงมีความจําเปนตองมีการจําลองโครงขายเพ่ือชวยในการหาตัว
แปรท่ีสงผลตอคาคลอรีนอิสระคงเหลือ เพ่ือชวยในระบบการผลิต  

วัตถุประสงค 

1. สรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  (Artificial Neural Networks) เพ่ือชวยในการพยากรณหา
คาคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบผลิต 

2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
คลอรีนอิสระคงเหลือในระบบการผลิต 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย   

 ทฤษฏีโครงขายประสาทเทียม 

 1. หลักการ 

 สําหรับในคอมพิวเตอรโครงขายประสาทประกอบดวยอินพุตและเอาตพุต ซ่ึงในการกําหนดตัวอินพุตมี
น้ําหนักเปนตัวกําหนด โดยโครงขายประสาทแตละหนวยจะมีคาเทรสโฮลด เปนตัวกําหนดวาน้ําหนักรวมของ
อินพุตตองมากขนาดไหนจึงจะสามารถสงเอาตพุต ไปยังโครงขายประสาทตัวอ่ืนได เม่ือนําโครงขายประสาท 
แตละหนวยมาตอกันใหทํางานรวมกันการทํางานนี้ในทางตรรกะแลวก็จะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดในสมอง 
เพียงแตในคอมพิวเตอรทุกอยางเปนตัวเลขเทานั้นเอง 
 2. การทํางาน 

 การทํางานของโครงขายประสาทเทียมคือเม่ือมีอินพุตเขามายังเครือขาย ก็เอาอินพุตมาคูณกับ 
น้ําหนักของแตละขา ผลท่ีไดจากอินพุตทุกๆขาของโครงขายประสาท จะเอามารวมกันแลวก็เอามาเทียบกับเท
รสโฮลด ท่ีกําหนดไว ถาผลรวมมีคามากกวาเทรสโฮลด แลวโครงขายประสาทก็จะสงเอาตพุตออกไป เอาตพุตนี้
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ก็จะถูกสงไปยังอินพุตของโครงขายประสาทอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมกันในเครือขาย ถาคานอยกวาเทรสโฮลดก็จะไมเกิด
เอาตพุต สิ่งสําคัญคือเราตองทราบคาน้ําหนักและเทรสโฮลด สําหรับสิ่งท่ีเราตองการเพ่ือใหคอมพิวเตอรรูจํา ซ่ึง
เปนคาท่ีไมแนนอน แตสามารถกําหนดใหคอมพิวเตอรปรับคาเหลานั้นไดโดยการสอนใหมันรูจักแบบแผนของ
สิ่งท่ีเราตองการใหมันจํา เรียกวา "back propagation" ซ่ึงเปนกระบวนการยอนกลับของการรูจํา ในการฝก 
feed-forward Neural Networks จะมีการใชอัลกอริทึมแบบ back-propagation เพ่ือใชในการปรับปรุง
น้ําหนักคะแนนของเครือขาย (Network Weight) หลังจากใสรูปแบบขอมูลสําหรับฝกใหแกเครือขายในแตละ
ครั้งแลว เอาตพุตจากเครือขายจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลท่ีคาดหวัง แลวทําการคํานวณหาคาความ
ผิดพลาด ซ่ึงคาความผิดพลาดนี้จะถูกสงกลับเขาสูเครือขายเพ่ือใชแกไขคาน้ําหนักคะแนนตอไป  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ศุภรกัษ แกวแสง, อดิชัย พรพรหมินทร และ สุรชัย ลิปวัฒนาการ ( 2559 ) การศึกษาปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในระบบทอจายน้ําประปา ผลการศึกษาพบวาอายุน้ํากับอัตราการไหลของน้ํา เขาพ้ืนท่ีเฝาระวังมี
ความสัมพันธผกผันอยางชัดเจน คือในชวงเวลากลางคืนท่ีอัตราการไหลมีคาลดลงและต่ําสุด ณ เวลา 4.00 น. 
นั้น อายุน้ํา จะมีคาเพ่ิมมากข้ึน โดย ณ จุดวัดคลอรีนไกลสุดภายในพ้ืนท่ีมีคาสูงสุดเทากับ 4.5 ชั่วโมง ณ เวลา 
5.00 น.รวมท้ังพบวาปริมาณคลอรีนท่ีจุดจายน้ํา เขาอยูในชวง 0.20-1.00 มก./ลิตร ไดสลายตัว และคงเหลือ ณ 
จุดวัดไกลสุดอยูในชวง 0.05-0.60 มก./ลิตร 
 Robert M. Clark and Mano Sivaganesan ( 2002 ) การสลายตัวของคลอรีนในน้ําดิบและน้ําดิบ
สามารถอธิบายไดโดยใชแบบจําลองท่ีมีปฏิกิริยาการแขงขันสองแบบ พารามิเตอรของแบบจําลองคือฟงกชัน
ของ TOC, UVA, อุณหภูมิ, ความเขมขนของโบรไมด, คาความเปนกรด – เบส ความเขมขนของคลอรีนเริ่มตน
และความเปนดาง โมเดลเหลานี้ไดรับการตรวจสอบโดยใชชุดขอมูลจากแหลงตางๆรวมท้ังน้ําท่ีผานการบําบัด
และน้ําดิบ การทดสอบความถูกตองของขอมูลไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลลัพธของการคาดการณ
แบบจําลอง ผลการวิจัยพบวาตัวแปรคุณภาพน้ําตามลําดับความสําคัญในการทํานายคาพารามิเตอรของ
แบบจําลอง ไดแก คลอรีนเริ่มตนการดูดซับรังสียูวีความเขมขนของ TOC ความเขมขนของพีเอชความเขมขน
ของโบรไมดและความเปนกรด – ดาง 
 DYPIET ( 2017 ) การศึกษานี้การพยากรณโครงขายประสาทเทียมท้ัง 32 แบบสําหรับคลอรีนท่ีตกคาง
ในการบําบัดน้ําเสีย จะเห็นไดวาการพยากรณโครงขายประสาทเทียมการถดถอยท่ัวไปแสดงใหเห็นการรวมกัน
ของการปอนขอมูลและเปาหมายตัวแปร ทุกรุนไดถูกพัฒนาข้ึนโดยใชขอมูลการวัด การแสดงความสามารถใน
การคาดการณแมนยําโดยใชขอมูลท่ีมีอยู โดยการเปรียบเทียบประสทิธภิาพของรูปแบบโครงขายประสาทเทียม 
มันเปนสังเกตโครงขายประสาทเทียมการถดถอยท่ัวไป 4 แบบ  มีรุน R² สูงสุด = 0.979 และ MSE ต่ําสุด = 
0.001 มิลลิกรัม/แสง และMAE = 0.019 มิลลิกรัม ในทํานองเดียวกัน พบวาประสิทธิภาพโครงขายประสาท
เทียมเพ่ิมข้ึนเปนการท่ีจํานวนอินพุตเพ่ิมข้ึน ทําใหทราบวาปริมาณคลอรีนท่ีตองการเปลี่ยนแปลงตามความขุน
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ของน้ํา แตในทางปฏิบัติจริงในสวนของการบําบัดน้ําเสียในอินเดีย ปริมาณคลอรีนจะถูกตั้งไวคงท่ี สําหรับการ
ประมาณการเวลาจริงของคลอรีนตกคางและปริมาณคลอรีนในการบําบัดน้ําเสีย โครงขายประสาทเทียมการ
ถดถอยท่ัวไป 4 แบบไดประโยชนมากข้ึนเปนการเปรียบเทียบกับแบบอ่ืน ๆ ของโครงขายประสาทเทียม และ
ทําการพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีคุณคาสําหรับผูตัดสินใจและการ
ดําเนินงานของการบําบัดน้ําสีย 
 G.J. Bowdena , J.B. Nixon , G.C. Dandiya , H.R. Maiera and M. Holmes ( 2006 ) การพยากรณ
ท่ีถูกตองเริ่มจากการเลือกขอบเขตการพยากรณท่ีเหมาะสม สวนของขอมูลท่ีมีอยูใน เซตยอยสําหรับการสราง
แบบจําลอง และการกําหนดอินพุตท่ีเก่ียวของกับการพยากรณคลอรีน เพ่ือตรวจสอบวาโครงขายประสาทเทียม
การถดถอยสามารถจับภาพความสัมพันธท่ีไมเปนเชิงเสนใด ๆ  ท่ีอาจมีอยูในชุดขอมูลหรือไมทําการเปรียบเทียบ
ระหวางโมเดล GRNN และโมเดลการถดถอยเชิงเสนหลายเสน (MLR) เม่ือทดสอบแลวในชุดขอมูลตรวจสอบ
อิสระแบบจาํลองโครงขายประสาทเทียมการถดถอยสามารถคาดการณระดับคลอรีนไดสูงระดับความแมนยํา
สูงสุด 24 ชั่วโมงลวงหนา โครงขายประสาทเทียมการถดถอยมีประสิทธิภาพเหนือกวาโมเดลการถดถอยเชิงเสน
หลายเสน อยางมากดังนั้นจึงแสดงหลักฐานการมีอยูของความสัมพันธแบบไมเชิงเสนในชุดขอมูล 
 HoHyun Lee , GangWook Shin , SungTaek Hong , JongWoong Choi and MyungGeun Chun 
 ( 2016 ) การศึกษาคาคลอรีนหลังกระบวนการควบคุมโดยแปรผันตามการพยากรณการไหล ผลการศึกษา
พบวาการปรับปรุงคลอรีนและคลอรีนเทากับ 1.75 เทาและ 1.96 เทาตามลําดับเม่ือมันถูกนําไปใชกับการ
ปฏิบัติการการบําบัดน้ําเสีย เปนผลใหมีการจัดหาน้ําดื่มท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะดวยการตอบสนองแบบ
การกําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนสําหรับการหนวงเวลาและลักษณะโดยธรรมชาติของการฆาเชื้อโรค
กระบวนการ 
 การพยากรณคาคลอรีนอิสระคงเหลือดวยโครงขายประสาทเทียม กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ําประปา
มหาสวัสดิ์ จะมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การเก็บขอมูล 

 การเก็บขอมูลท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหสําหรับโครงขายประสาทเทียม มีท้ังหมด 3 หัวขอ คือ การ
เก็บขอมูล การกรองและการจัดการขอมูล เพ่ือทําการโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.1  การเก็บขอ้มูล 
          ขอมูลท่ีจะมานํามาวิเคราะห ขอมูลดังกลาวถูกนํามาจากโรงงานผลิตน้ําประปามหา
สวัสดิ์ ซ่ึงเปนขอมูลรายวันระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยท่ีตัวแปร
ท่ีจะถูกนํามาวิเคราะหมีท้ังหมด 6  ตัวแปร ประกอบไปดวย ปริมาณสารอินทรียในรูป Oxygen Consumed 
ความขุน(Turbidity) ความเปนกรด-เบส (pH) ความเปนดาง (Alkalinity) คลอรีน (Chlorine) และคาคลอรีน

897



6 
 

อิสระ (Free Residual Chlorine) ขอมูลของโรงงานผลิตน้ําประปามหาสวัสดิ์ ถูกเก็บโดยผูปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการ (Laboratory) 
  1.2  การกรองและการจัดเก็บขอมูล 
   ในงานวิจัยนี้จึงไดมีการกําหนดคามากสุด (Maximum) และคานอยสุด (Minimum) 
เปนเกณฑสําหรับการคัดกรองขอมูลของแตละตัวแปร การวัดและการบันทึกขอมูลทุกๆ 4 และ 2 ชั่วโมง แตใน
การสรางแบบจําลองตองใชขอมูลท่ีมีการบันทึกดวยความถ่ีเทากัน ดังนั้นจึงไดมีการปรับการเก็บขอมูลจาก 4 
ชั่วโมงเปน 2 ชั่วโมง ท้ังหมด เพ่ือใหขอมูลของตัวแปรมีความสัมพันธกันกับคาคลอรีนท่ีจะนํามาใชในการ
พยากรณในแบบจําลอง โดยจะยึดหลักการท่ีวา ถาไมมีขอมูลใหมมาแทนชวงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็จะใชขอมูลเดิม
เปนคาในชวงเวลาใหมท่ีกําหนด 
  1.3  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
   โดยท่ัวไปการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีนิยมใช เชน คาเฉลี่ย และการกําหนดชวง
ของขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจในตัวแปรนั้นๆและสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เบื้องตนของตัวแปร 
ระหวางอินพุต และเอาตพุต โดยใชคาถดถอยเชิงเสนมาชวยในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว โดยจะใชคา
ดังกลาวเปนแนวทางในการเลือกตัวแปรอินพุตท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญกับตัวแปรเอาตพุต และเพ่ือ
เปนการปองกันการนําขอมูลรบกวนมาใช (Noisy Data) มาใช 
 2. การเตรียมขอมูล 

 ในการเตรียมขอมูลแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก การแบงขอมูล การเลือกกลุมขอมูล และการลด
ขนาดขอมูล  
 ในงานวิจัยนีใ้ช Autocorrelation Function (ACF) เปนเครื่องมือในการเลือกเวลายอนหลังท่ี
เหมาะสม (Time Lags) ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 เวลายอ้นหลงั (Time Lags) ของตวัแปรอินพุต 

 3. กระบวนการสรางแบบจําลอง 

 โดยแบบจําลองจะประกอบดวย 3 ชั้น คือ ชั้นอินพุต (Input Layer) ชั้นเอาตพุต (Output Layer) และ
ชั้นซอน (Hidden Layer) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 1. การกําหนดตัวแปรอินพุตของแบบจําลอง 
  1.1  ชนิดของตัวแปรอินพุต 

          การพิจารณาเลือกตัวแปรอินพุตสําหรับแบบจําลอง ถาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (R) ท่ีมีคานอยกวา 
0.5 จะถือวาตัวแปรดังกลาวมีผลนอยกับตัวแปรเอาตพุต และไมควรนําไปใชเปนตัวแปรอินพุตของแบบจําลอง 

ตารางท่ี 1 คาความสัมพันธระหวางคาคลอรีนอิสระคงเหลือกับตัวแปรตางๆท่ีใชในแบบจําลอง 
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  1.2  เวลายอนหลัง (Time Lags) ท่ีเหมาะสมในการเลือกแบบจําลอง 

   แบงออกเปนท้ังหมด 3 กลุม ไดแก 
  กลุมท่ี 1 (อนุกรมคลอรีนของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ) คา ACF 
ของอนุกรมเวลาจะลดลงไปตามลําดับ แตจะไมลดลงมาก และไมลดลงนอยเกินไป คือจะมาคาอยูท่ีระหวาง 0.5 
– 0.8 ในชวง 1- 4 ชั่วโมงแรก และ นอยกวา 0.5 – 0.1 ตั้งแตชั่วโมงท่ี 3 ถึง ชั่วโมงท่ี 40   
  กลุมท่ี 2 (อนุกรมเวลาของคาความขุน (Turbidity) ความเปนกรด-ดางในน้ํา (PH)  ความ
เขมขนของคลอรีน (Chlorine) คาความเปนดาง (Alkalinity) เม่ือพิจารณาขอมูลของกลุมท่ีมีคา ACF ลดลง
อยางมากใน1- 4 ชั่วโมงแรก และตั้งแตชั่วโมงท่ี 5 ถึง ชั่วโมงท่ี 40 จะเริ่มลดลงไปตามลําดับ   
             กลุมท่ี 3  (อนุกรมเวลาของปริมาณสารอินทรียในรปู (Oxygen Consumed) ) เม่ือพิจารณา
ขอมูลของกลุมท่ีมีคา ACF ลดลงนอยมาก แตขอมูลต่ํากวา 0.5 ท้ังหมด นั้นหมายความวาไมควรนํามาใชเปน
ขอมูลอินพุตเนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีสิ่งปลอมปน (Noise Data) 
             ดังนั้นจากการพิจารณาคา ACF ของขอมูลท้ังสามกลุมแลวจึงไมควรนําขอมูลยอนหลังไมเกิน 4 
ชั่วโมงมาใชเปนตัวแปรอินพุต อยางไรก็ตามในการแปรคาเวลายอนหลังจะทําการแปรคาจากเวลาปจจุบัน 
(Lags 0) จนถึงเวลายอนหลัง 12 ชั่วโมง (Lagsท่ี 6) เพ่ือใหสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการทํานายของ
แบบจําลองเม่ือมีคาเวลายอนหลังมากและนอยกวาชวงเวลายอนหลังท่ีเหมาะสม  

 2. การแบงขอมูลสําหรับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (ANN) 

 ในการสรางแบบจําลอง จะตองมีการแบงขอมูลเปน 3 ชุดดวยกันคือ Training Set, Test Set และ 
Validation Set โดยขอมูลชุด Training Set ทําหนาท่ีในการสอนแบบจําลองขอมูลชุด Test Set ใชในการ
เปรียบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง ประสิทธิภาพการทํานายบนขอมูล Validation Set ใช
ในการหยุดการสอนของขอมูล Training Set เพ่ือปองกันการเกิด Over Fitting ในงานวิจัยครั้งนี้ไดใชขอมูล
ท้ังหมด 3,516  ชุดขอมูล ไดทําการแบงขอมูลออกเปน 3 ชุด โดยมีอัตราสวนจํานวนขอมูล Training Set: Test 
Set: Validation Set เทากับ 4:1:1 ดังนั้นจะมีจํานวนขอมูลของชุด Training Set, Test Set และ Validation 
Set เทากับ 2,344 ชุดขอมูล 586 ชุดขอมูลและ 586 ชุดขอมูลตามลําดับ 
 3. การหาคาท่ีเหมาะสมของสถาปตยกรรมโครงขายประสาทเทียม 

 ในการหาคาสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสมของแบบจําลอง ANN จะแยกพิจารณาเปน 2 กรณี กรณีแรก
เปนแบบจําลอง ANN ท่ีมี 1 ชั้นซอน (Hidden Layer) และกรณีท่ี 2 จะเปนแบบจําลอง ANN ท่ีมี 2 ชั้นซอน 
(Hidden Layer)ในท้ังสองกรณีจะทําการแปรคาจํานวนโหนด (Node) จาก 5 ถึง 100 โหนด โดยทําการเพ่ิมท่ี
ละ 5 (5, 10, 15,...,100) การวัดประสิทธิภาพในการทํานายของแบบจําลอง ANN ทําโดยพิจารณาและ
เปรียบเทียบคา Mean Absolute Error (MAE) และคา Coefficient of Determination (r²) 
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  3.1  สถาปตยกรรมแบบชั้นซอน 1 ชั้น 
  สําหรับแบบจําลองท่ีมีชั้นซอน 1 ชั้น เวลายอนหลังท่ีเหมาะสมคือ 12 ชั่วโมง และจํานวน
โหนดเทากับ 85 โหนด โดยแบบจําลองนี้จะใหคา r² เทากับ 0.79 และคา MAE เทากับ 0.12 mg/l 
         เม่ือเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ของเครื่องวัดคลอรีนซ่ึงมีคาเทากับ 
±5% และคาคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีออกแบบ เทากับ 0.9 mg/L ดังนั้นคาความคาดเคลื่อนของการวัดจะมีคา
เทากับ ±0.045 mg/L ซ่ึงมีคานอยกวาคา MAE ของการทํานายดวยดวยแบบจําลอง ANN ท่ีมี 1 ชั้นซอน 
(0.12 mg/l) ดังนั้นประสิทธิภาพการทํานายของแบบจําลอง ANN ท่ีมีชั้นซอน 1 ชั้นไมสามารถยอมรับได 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ท่ีมี 1 ชั้นซอน 

 
 

  3.2  สถาปตยกรรมแบบชั้นซอน 2 ชั้น 
  สําหรับแบบจําลอง ANN ท่ีมี 2 ชั้นซอนเวลายอนหลังท่ีเหมาะสม คือ 12 ชั่วโมง และจํานวน
โหนดเทากับ (55, 95) โหนด โดยแบบจําลองนี้จะใหคา r²  เทากับ 0.99 และคา MAE เทากับ 0.03 mg/l 
  เม่ือเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ของเครื่องวัดคลอรีนซ่ึงมีคาเทากับ ±5% 
และคาคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีออกแบบ เทากับ 0.9 mg/l  ดังนั้นคาความคลาดเคลื่อนของการวัดจะมีคา
เทากับ ±0.045 mg/l ซ่ึงมีคามากกวาคา MAE ของการทํานายดวยแบบจําลอง ANN ท่ีมี 2 ชั้นซอน (0.03 
mg/l) ดังนั้นประสิทธิภาพการทํานายของแบบจําลอง ANN ท่ีมี 2 ชั้นซอนเปนท่ียอมรับได 
ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของแบบจําลอง ท่ีมี 2 ชั้นซอน 
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 4.การทดสอบในสนาม (In-Situ test) 

  4.1 การวิเคราะหทางสถิติของขอมูลท่ีทดสอบ 
  ในการพิจารณา และวิเคราะหการทดสอบ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเภท คือ การ
วิเคราะหขอมูลในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และการวิเคราะหผลการทดสอบแบบ
เจาะจงชวง จากตารางท่ี 4.1 พบวา ความขุน (Turbidity) เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนกับคาคลอรีน
อิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) มากท่ีสุด จึงนําพารามิเตอรนี้มาทําการวิเคราะห 
  4.2 ผลการทดลอง 
  4.2.1  ผลการทดลองในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 จากการทดสอบในสนามคาคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) มีคา Coefficient of 
Determination (r²) เทากับ 0.44 และคา Mean Absolute Error (MAE) เทากับ 0.201 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตารางท่ี 4 สรปุคาชวงขอมูลและคาเฉลี่ยระหวาง Training Set ของขอมูลในป พ.ศ. 2551กับขอมูลในเดือน
กันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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  4.2.2  การพิจารณาผลการทดลองแบบเจาะจงชวงขอมูล 

 
ภาพท่ี 4  ความสัมพันธระหวางคาความถ่ีและความขุน (Turbidity) ในป พ.ศ. 2551 

 จากรูปท่ี 4 คาของความขุน (Turbidity) ในป พ.ศ. 2551 แบงชวงทดสอบตามคาสถิติ (Quartile) โดย
แบงชวงทดสอบออกเปน 3 กลุมขอมูล  นําขอมูลมาทําการหาคา Coefficient of Determination (r2) และ
คา Mean Absolute Error (MAE) โดยจะทําการทดสอบกับขอมูลท่ีทําการแบงกลุมทีละกลุม เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบคาท่ีไดจากการทดสอบ ดังแสดงดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบแบบจําลองท่ีทําการสอนแลวตามการแบงกลุมขอมูล 

 
  

5. สรุปผลการทดลอง 

 พบวาประสิทธิภาพของการทายของแบบจําลองแบบท่ีสองเปนท่ียอมรับได เนื่องจากใหคาความ
ผิดพลาด Mean Absolute Error (MAE) นอยกวาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดซ่ึงมีคาเทากับ ±5% 
(±0.045 mg/l) โดยเวลายอนหลังท่ีเหมาะสมคือ 12 ชั่งโมง และจํานวนโหนดเทากับ (55,95) โหนด โดย
แบบจําลองนี้จะใหคา  Coefficient of Determination (r²) เทากับ 0.99 และคา Mean Absolute Error 
(MAE) เทากับ 0.03  mg/l 
ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากคุณภาพของดิบท่ีใชในการผลิตน้ําประปาแตละแหงมีความแตกตางกันคาตัวแปรในงานวิจัย
นี้จึงไมเหมาะสมกับการใชในโรงผลิตน้ําประปาแหงอ่ืนๆ ควรมีการตรวจสอบคาตัวแปรท่ีจะนํามาใชเพ่ือลดตัว
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แปรท่ีทําใหขอมูลเกิดความผิดพลาดลดลง แบบจําลองควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความสามารถ
ในการทํานายไดอยางถูกตอง ควรมีปริมาณของขอมูลท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงตัวแปรท่ีสงผลตอคาท่ีตองการ
ทํานาย การเลือกแปรเพียงตัวแปรเดียวจึงไมเพียงพอตอการนําไปทดสอบ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด จ านวน 400 ราย 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจากการศึกษาพบว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนมีระดับ
การบริการที่คาดหวังเฉลี่ยมากกว่าบริการที่ได้รับจริง โดยด้านความน่าเชื่อถือเป็นด้านที่มีความแตกต่างกันมาก
ที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 
ปัจจัยด้านการตอบสนอง ปัจจัยด้านความม่ันใจและปัจจัยด้านความเอาใจใส่ 
 
ค าส าคัญ :  

สหกรณอ์อมทรัพย์, ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ 
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Abstract 
 The purpose of this research was study to the services satisfaction and the factors were 
affecting for the services satisfaction of the Community Development Department Saving and 
Credit Cooperative Limited member. This study used the survey questionnaire and the sample 
was 400 members of the Community Development Department Saving and Credit Cooperative 
Limited. Statistical analysis was conducted by percentage, mean, standard deviation and T-
test. The results showed that the members have average of service expectation more than 
average of service actual which part of reliability had the most different. The factors affecting 
members satisfaction were the tangibles, the reliability, the responsiveness, the assurance and 
the empathy. 
 
Keywords  
 Credit Cooperatives, Satisfaction, Service Quantity  
 

บทความ  
บทน า 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการ
และลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจ านวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาท สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
จ ากัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด" เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2543 

ในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 9,896 ราย โดยสหกรณ์ฯ มีการแบ่งสมาชิกออกเป็นสองประเภท คือ สมาชิกสามัญซึ่งเป็นข้าราชการ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน 9,066 ราย และสมาชิกสมทบซึ่งเป็นพ่อ แม่ บุตร 
หรือคู่สมรสของสมาชิกหลัก จ านวน 830 ราย ดังแสดงได้ตามภาพ ที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
หน่วย : คน 

 
ที่มา : รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

จากภาพที่ 1.1 พบว่า สหกรณ์ฯ มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนสมาชิก
สามัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนสมาชิกสามัญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.63 ส่วนสมาชิกสมทบจ านวน
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนสมาชิกสมทบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.07 พ.ศ. 2560 มี
จ านวนสมาชิกสมทบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.08 

จากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกฯ ส่งผลให้รายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิของสหกรณ์ฯ เพ่ิมข้ึน ดังแสดงได้
ตามภาพท่ี 1.2 
ภาพที่ 1.2 รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ที่มา : รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

จากภาพที่ 1.2 พบว่า สหกรณ์ฯ มีรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2559 มี
รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.96 พ.ศ. 2560 มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.53 ด้านรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 มีรายจ่าย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.39 พ.ศ. 2560 มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.57 ด้านก าไรสุทธิปี พ.ศ. 2559 มีก าไรสุทธิ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.17 พ.ศ. 2560 มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.93 จะเห็นว่าทั้งรายได้ และก าไรสุทธิของ
สหกรณ์ฯ มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ   
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด มีการให้บริการสมาชิกอยู่สามด้าน ด้านที่หนึ่งคือด้าน
เงินฝาก เป็นรูปแบบการซื้อหุ้นและการฝากเงิน ซึ่งผลตอบแทนคือเงินปันผลและอัตราดอกเบี้ย ด้านที่สองคือ
ด้านสินเชื่อ เป็นรูปแบบเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยเกณฑ์การให้สินเชื่อจะมี
เงื่อนไขน้อยกว่าเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ ด้านที่สามคือด้านสวัสดิการ เป็นรูปแบบเงินสงเคราะห์และเงิน
ช่วยเหลือสมาชิกฯ เช่น เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น จากการ
ให้บริการข้างต้น มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกฯ กับสหกรณ์ฯ จึงส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิก
ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  

จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด มีการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ มากว่า 50 
ปี แต่ยังไม่เคยมีผู้ศึกษาหรือส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาก
ว่า 2 ปี จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด ในปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อ
สหกรณ์ฯ และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด จ านวน 
400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามถึงระดับความพึงพอใจที่คาดหวังและระดับความ
พึงพอใจที่ได้รับจริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test และก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยมีการตั้งสมมติฐาน คือ H0 : ระดับของความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังไม่แตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริง และ H1 : ระดับของความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่ได้รับจริง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์คุณภาพบริการ ทั้ง 5 ด้าน เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพบริการ ได้แก่ ด้าน
สิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านความเอาใจใส่ จากการศึกษาพบว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนมีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.06 และมีความพึงพอใจต่อบริการ
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ที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.57 แตกต่าง 0.49 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจทั้งด้านบริการที่คาดหวังและด้านบริการ
ที่ได้รับจริงอยู่ในเกณฑ์มาก โดยด้านความน่าเชื่อถือมีเป็นด้านที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด บริการที่คาดหวังมี
ค่าเฉลี่ย 4.05 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.50 แตกต่าง 0.55 รองลงมาคือด้านสิ่งที่สัมผัสได้ บริการที่คาดหวัง
มีค่าเฉลี่ย 4.00 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.47 แตกต่าง 0.53 ซึ่งมีรายละเอียดของความพึงพอใจในแต่ละ
ด้าน ดังนี้  
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.00 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.47 แตกต่าง 0.53 โดยได้
แบ่งปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มอัตราดอกเบี้ย และกลุ่มลักษณะทาง
กายภาพ ซึ่งกลุ่มอัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างมากที่สุด โดยมีปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเป็นปัจจัยที่มี
ความแตกต่างมากท่ีสุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.90 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.22 แตกต่าง 0.68 รองลงมา 
คือ ปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.84 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.17 แตกต่าง 
0.67 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีความแตกต่างมากที่สุด คือ บริการด้านสวัสดิการตรงตามความต้องการ มี
ระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.03 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.45 แตกต่าง 0.58 ในส่วนกลุ่มลักษณะทาง
กายภาพปัจจัยความสะอาดของห้องให้บริการสมาชิกมีความแตกต่างมากท่ีสุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.03 
บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.55 แตกต่าง 0.48 
 ด้านความน่าเชื่อถือ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.05 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.50 แตกต่าง 0.55 โดย
ปัจจัยความทันสมัยของอุปกรณ์ท่ีให้บริการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.50 บริการที่
ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.49 แตกต่าง 0.56 
 ด้านการตอบสนอง มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.08 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.62 แตกต่าง 0.46 โดย
ปัจจัยความรวดเร็วในการอนุมัติเงินสวัสดิการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.06 บริการ
ที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.48 แตกต่าง 0.58 
 ด้านความมั่นใจ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.11 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.74 แตกต่าง 0.37 โดยปัจจัย
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สวัสดิการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.09 บริการ
ที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.67 แตกต่าง 0.43 
 ด้านความเอาใจใส่ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.04 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.54 แตกต่าง 0.50 โดย
ปัจจัยการแจ้งข่าวสารผ่านแผ่นพับมีความแตกต่างมากท่ีสุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.85 บริการที่ได้รับจริง
มีค่าเฉลี่ย 3.25 แตกต่าง 0.60 และ รองลงมา คือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินฝาก มีระดับการ
คาดหวังเฉลี่ย 4.01 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.46 แตกต่าง 0.55 
 จากการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่
ได้รับจริงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยในกลุ่มอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มีค่า 
t มากที่สุด คือ 9.478 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยบริการด้านสวัสดิการตรงตามความต้องการ มีค่า t มากที่สุด 
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คือ 8.189 และกลุ่มลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยความสะอาดของห้องให้บริการสมาชิก มีค่า t มากที่สุด คือ 
6.272 
 ด้านความน่าเชื่อถือพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความน่าเชื่อถือระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ให้บริการ มีค่า t มาก
ที่สุด คือ 8.058 
 ด้านการตอบสนองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านการตอบสนองระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจยัความรวดเร็วในการอนุมัติเงินสวัสดิการ มีค่า t มาก
ที่สุด คือ 7.443 
 ด้านความมั่นใจพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความมั่นใจระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่ได้รับ
จริงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สวัสดิการ มีค่า t มากที่สุด 
คือ 6.242 
 ด้านความเอาใจใส่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความเอาใจใส่ระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจยัการแจ้งข่าวสารผ่านแผ่นพับ มีค่า t มากที่สุด คือ 
8.173 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีระดับการคาดหวังมากกว่าระดับที่ได้รับจริง ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพบริการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและท าให้เกิดความพึงพอใจของ
สมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน โดยแบ่งด้านที่ต้องปรับปรุงเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้สหกรณ์อาจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล และ
ชดเชยส่วนต่างดังกล่าวด้วยการลดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และหาช่องทางในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ขึ้น นอกจากนี้
สหกรณ์ควรเพ่ิมสวัสดิการให้แก่สมาชิกมากขึ้น และปรับปรุงความสะอาดของห้องให้บริการสมาชิก เพ่ือเพ่ิม
ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 
 ด้านความน่าเชื่อถือสหกรณ์จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้อุปกรณ์มีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบันด้วยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ เช่น   แอพลิเคชั่นสหกรณ์ 
เป็นต้น 
 ด้านการตอบสนองสหกรณ์จะต้องปรับปรุงด้วยการลดขั้นตอนการอนุมัติเงินสวัสดิการของสมาชิกให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น 
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 ด้านความมั่นใจสหกรณ์จะต้องปรับปรุงด้วยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และมีการ
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของสหกรณ์อยู่เสมอ 
 ด้านความเอาใจใส่สหกรณ์จะต้องปรับปรุงด้วยการปรับรูปแบบการแจ้งข่าวสารให้ถึงสมาชิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกระจายข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้หากส่งเอกสารไปตามที่อยู่สมาชิกควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ กรณีศึกษาประชาชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของการออมเพ่ือการเกษียณของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรอิสระ 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมและรูปแบบการออม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้ง
นี้  คือ แบบสอบถามเพ่ือวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พร้อมท าการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค
แบบทวิ (Binary Logistic Regression Analysis)   

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 176 คิดเป็นร้อยละ 44 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 ด้านพฤติกรรมและรูปแบบการออม พบว่ารูปแบบการ
ออมเพ่ือการเกษียณ 3 อันดับแรก ได้แก่ รูปแบบเงินฝาก กองทุนการออมเพ่ือการเกษียณ และกรมธรรม์
ประกันชีวิต ตามล าดับ โดยมีจ านวนเงินออมเพ่ือการเกษียณ น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 290 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 ความถี่ในการออมเพ่ือการเกษียณสูงสุดคือมีการออมทุกเดือน จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 
72 วัตถุประสงค์ในการออม 3 อันดับแรก ได้แก่ ออมเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ออมเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
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และออมเพ่ือใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ตามล าดับ ลักษณะการออมเพ่ือการเกษียณ ส่วนใหญ่มีลักษณะการ
ออมที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการ
เกษียณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านรายได้ ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการออม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายภาครัฐ และภาวะทางการเมือง  

 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factors affecting retirement savings: A case 

study in Bangkok. The objectives of research are to study 1) Saving pattern for saving of people 
in Bangkok 2) The relationship between effect on saving of people in the Bangkok with 3 
independent groups include 1) Personal factors 2) Behavioral factors 3) savings patterns, 
economic, political and social factors. The number of samples is 400. The target observations 
were selected using purposive sampling. The Binary Logistic Regression Analysis was adopted 
to analyze the collected data.  

The research found that Personal information that influences savings for retirement with 
statistical significance such as gender, age, education and total cost per month. The majority 
of respondents were female 202 persons, 50.50 percent, The age range less than or 30 years 
176 people, 44 percent. The Bachelor's degree or equivalent 200 students, 50 percent. Most 
of the expenses are 10,001 - 20,000 baht 161 people, 40.30 percent. Behavior and saving 
patterns that top 3 retirement savings patterns including deposit, Retirement savings fund and 
life insurance respectively. The amount of savings for retirement less than 10,000  baht, 290 
people, equivalent to 72 . 5 0  percent. The highest frequency of retirement savings is 288 
monthly savings, accounting for 7 2 percent. The first 3 savings objectives are saving for 
emergency spending, saving for daily spending and saving for spending in health care 
respectively. The most saving for retirement have none type of savings with 131 persons or 
32.80 percent. Factors influencing saving for retirement with statistical significance including 
Income, Risk, Economic, Exchange rate, Government policies and political.  
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บทน า 

การที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ประชากรวัยแรงงานของไทยมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับ
ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตรมากถึงร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ
แหล่งรายได้หลักจากการท างาน และจากเบี้ยยังชีพทางราชการ อยู่ที่ร้อยละ 31.0 และ 20.0 ตามล าดับ โดย
พบว่าแหล่งรายได้หลักจากการออมนั้นมีเพียงร้อยละ 2.3 จะเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุเกิดภาวะพ่ึงพิงบุตร
เพ่ิมข้ึน มีผลต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทยที่จะลดลงต่อไปในอนาคต (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  

จากผลการส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10,866 ครัวเรือนในทุก
ภูมิภาคของไทย เมื่อพิจารณาถึงการวางแผนทางการเงินเพ่ือใช้ในยามเกษียณของครัวเรือน พบว่าวัตถุประสงค์
ของการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่มีการออมเพ่ือฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37 รองลงมาเพ่ือ
ยามชราหรือยามเกษียณอายุอยู่ที่ร้อยละ 30 และเพ่ือบริหารรายรับ-รายจ่าย เพ่ือการศึกษา เพ่ือยานพาหนะ 
เพ่ือบ้าน และอ่ืนๆ อยู่ที่ร้อยละ 13, 8, 5, 4 และ 3 ตามล าดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)  

จากการออมเพ่ือเกษียณมีความส าคัญต่อประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลในปัจจุบันจึงควรให้ความส าคัญในการ
ออมผ่านการส่งเสริมการออมเพ่ิมมากขึ้น โดยงานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อการออม ได้แก่ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), นครินทร์  เจียวสว่าง (2558), อนงนาฎ  ศุภกิจวณิช
กุล (2558), สุภาพร  คล้ายเกต (2550) และ Nari Rhee (2013) ซึ่งอย่างไรก็ตามงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่ได้ท าการศึกษาการออมเพ่ือการเกษียณมากเท่าท่ีควร และเป็นการศึกษาท่ีมีขอบเขตจ ากัดอยู่โดยเฉพาะการ
ออมในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เช่น บางหน่วยงาน บางบริษัท บางพ้ืนที่ เป็นต้น ไม่ได้มีการครอบคลุมรูปแบบการ
ออมเพ่ือวัยเกษียณที่มีหลากหลาย อีกทั้งยังขาดการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมในบางปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยทางการเมือง และสังคม เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานที่ก าลังเข้าสู่
วัยเกษียณในอนาคตให้เตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ และให้หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนให้ความส าคัญในการส่งเสริมการวางแผนการการเงินและออมกับประชาชนมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของการออมเพ่ือการเกษียณของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้มี
ขอบเขตในการศึกษา โดยจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2542) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 สามารถก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
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ตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Simple random sampling) การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นในย่านที่มีคนวัยท างาน
อยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยแรงงาน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและ
หญิง อายุระหว่าง 23-60 ปี ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ใช้
เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย

อธิบายและน าเสนอผ่านตารางแจกแจงค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลผ่านสถิติไคสแควร์ (Chi-
Square) เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

3. แบบจ าลองที่ใช้ในงานวิจัย 
3.1 แนวคิดของการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ทางผู้ศึกษาจะใช้

แบบจ าลองโลจิตแบบ Binary Logistic โดยก าหนดให้ผลของการออมเพ่ือการเกษียณเป็นตัวแปรตาม (Y) ที่มี
ค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 

Y=1 คือ ตัดสินใจออมเพ่ือการเกษียณ 
Y=0 คือ ตัดสินใจไม่ออมเพ่ือการเกษียณ ในที่นี้หมายถึง การออมเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 

ซึ่งมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ โดย
สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 

𝑥 =  𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2𝐴𝑔𝑒 + 𝛽3𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝛽4𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽5𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 +
𝛽6𝐶𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟 + 𝛽7𝑇 + 𝛽8𝐶 + 𝛽9𝐸 + 𝛽10𝐼𝑁𝐶 + 𝛽11𝐸𝑋𝑃 + 𝛽12𝐷𝐸𝐵𝑇 +
𝛽13𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝛽14𝑆𝑂 + 𝛽15𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽16𝐸𝐶𝑂 + 𝛽17𝐼𝑁𝐹 + 𝛽18𝐸𝑋𝐶 +
𝛽19𝐺𝑂𝑉 + 𝛽20𝑃𝑂𝐿𝐼                                           

โดย เพศ คือ Gender, อายุ คือ Age, สถานภาพ คือ State, ระดับการศึกษา คือ Education, จ านวน
สมาชิกภายใต้การดูแล คือ Family, อาชีพ คือ Career, ระยะเวลาการท างาน คือ T, รายได้รวมต่อเดือน คือ 
C, ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน คือ E 

รายได้ คือ INC, ค่าใช้จ่าย คือ EXP, ภาระหนี้สิน คือ DEBT, ผลตอบแทนจากการออม คือ COMP, 
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ คือ SO, ความเสี่ยงจากการออม คือ RISK, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ECO, อัตราเงิน
เฟ้อ คือ INF, อัตราแลกเปลี่ยน คือ EXC, นโยบายภาครัฐ คือ GOV, ภาวะทางการเมือง คือ POLI 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่สองคือ

พฤติกรรมและรูปแบบในการออม ส่วนที่สามคือปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ส่วนที่สี่คือการ
วิเคราะห์โดยใช้ Chi-Square และส่วนที่ห้าคือการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ในส่วนนี้จะแสดงถึงผลการศึกษาของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา จ านวนสมาชิก ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน สรุปผลได้ดังนี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และเพศชาย 

จ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 49.50 คน  
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 176 คิดเป็นร้อย

ละ 44 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.20 และช่วง 51-60 ปี มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80  

สถานภาพ สถานภาพโสด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 สมรส จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.80 และหย่าร้าง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  

ระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ปริญญา
โท 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และสูงกว่าปริญญา
โท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

จ านวนสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแล ผลการศึกษาพบว่าไม่มีจ านวนสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลสูงสุด 179 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 มีสมาชิกท่ีอยู่ภายใต้การดูแล 1-2 คนจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 สมาชิก
ที่อยู่ภายใต้การดูแล 3-4 คน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลมากกว่า 5 
คนข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

ระยะเวลาในการท างาน มีระยะเวลาในการท างานอยู่ที่ 6-9 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 
ระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ระยะเวลาในการท างาน 1-2 ปี จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และระยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

รายได้รวมต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
รองลงมาคือมีรายได้อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 รายได้ 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รายได้มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18 รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมีรายได้ในระดับปาน
กลางถึงสูง โดยจะมีการออมที่เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นนั่นเอง 

ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.30 รองลงมาคือมีค่าใช้จ่าย 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ค่าใช้จ่าย
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40,001 – 50,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ค่าใช้จ่าย 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 และค่าใช้จ่าย
มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมี
ค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและรูปแบบในการออม 
ในส่วนนี้จะแสดงถึงผลการศึกษาของข้อมูลแสดงพฤติกรรมและรูปแบบในการออมของกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามพฤติกรรมและรูปแบบในการออม ได้แก่ รูปแบบการออม จ านวนเงินออม ความถี่ในการออม 
วัตถุประสงค์ของการออม ลักษณะการออม ผู้ที่มีอิทธิพลในการออม และการยอมรับความเสี่ยงในการออม 
โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการศึกษาได้ดังนี ้

รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณ โดยจัดอันดับ 3 แรก พบว่ารูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณอันดับ 1 คือ 
รูปแบบเงินฝาก มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92 อันดับ 2 คือ กองทุนการออมเพ่ือการเกษียณ มี
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และอันดับ 3 คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
17 

จ านวนเงินออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 290 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือมีจ านวนเงินออม 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.80 จ านวนเงินออม 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 จ านวนเงินออม 30,001 
– 40,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และจ านวนเงินออมมากกว่า 50,001 บาท จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซึ่งจากการส ารวจพบว่าจ านวนเงินออมเพ่ือการเกษียณของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวน
เงินออมเพ่ือการเกษียณที่ค่อนข้างน้อย โดยมีจ านวนเงินออมเพ่ือการเกษียณรวมต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 
บาท 

ความถี่ในการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการออมสูงสุดคือการออมทุกเดือน จ านวน 288 
คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือการออมปีละครั้ง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ออมรายไตรมาส
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ออมราย 6 เดือน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ออมทุกวัน จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอ่ืน ๆ คือไม่มีความถี่ที่แน่นอน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ซึ่งจากการ
ส ารวจพบว่าความถ่ีในการออมเพ่ือการเกษียณของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออมทุกเดือน 

วัตถุประสงค์ในการออม โดยจัดอันดับ 3 แรก พบว่าวัตถุประสงค์ในการออมอันดับ 1 คือ ออมเพ่ือใช้จ่าย
ยามฉุกเฉิน มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 อันดับ 2 คือ ออมเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน มีจ านวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และอันดับ 3 คือ ออมเพ่ือใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ มีจ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.08 

ลักษณะการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีลักษณะการออมที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน จ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมาคือการออมโดยมีการวางแผนการออมไว้ล่วงหน้าส าหรับอนาคต จ านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 การออมแบบใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยน าเงินที่เหลือมาเก็บออม จ านวน 81 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 20.30 การออมแบบน าเงินที่เหลือจากการออมไปใช้จ่าย โดยไม่ได้มีการวางแผนการออมไว้ล่วงหน้า
ส าหรับอนาคต จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 การออมโดยมีการวางแผนการออมอย่างเคร่งครัด โดย
จะไม่มีการน าเงินออมออกมาใช้จ่าย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  

ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมสูงสุดคือตัวเอง จ านวน 244 
คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือพ่อ-แม ่จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20.30 บุตรเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ออม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 คู่สมรสมหรือแฟนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออม จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3 และท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  

ระดับการยอมรับความเสี่ยง ส่วนใหญ่คือระดับปานกลาง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 
รองลงมาคือยอมรับความเสี่ยงได้น้อย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และการยอมรับความเสี่ยงได้สูง 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ 
ในส่วนที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

ด้านรายได้ในปัจจุบัน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการ
ออม ปัจจัยด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์การออม ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการออม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ทั้งนี้ในแต่ละปัจจัยมีการแยกประเด็นย่อยเพ่ือขยายความให้ชัดเจนในแต่ละปั จจัยมาก
ยิ่งขึ้น สรุปไดด้ังนี้ 

จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความส าคัญมาก ได้แก่ รายได้ (เงินเดือนจากการประกอบอาชีพหลัก, รายได้
จากการลงทุน), แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์การออม (ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน , ความ
สะดวก ท าเลที่ตั้งง่ายต่อการออม, การให้บริการของสถาบันการออม, การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการออม) 

จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความส าคัญปานกลาง ได้แก่ รายได้ (รายได้จากการท าธุรกิจหลัก, เงินโบนัส 
ค่าคอมมิชชั่น, ค่าท างานล่วงเวลา (OT), รายได้จากการประกอบอาชีพเสริม, รายได้อ่ืน ๆ), ค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่าย
ประจ า, ค่าใช้จ่ายด้านอาหารในชีวิตประจ าวัน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค, ค่าเครื่องนุ่งห่ม, ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน, ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา, ค่ายานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าประกันภัย, ค่าความ
สวยงาม), ภาระหนี้สิน (ค่าใช้จ่ายด้านบัตรเครดิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเงินผ่อน, ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน), 
ผลตอบแทนจากการออม (ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม, ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทน, สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากการออม, บริการเสริมอ่ืน ๆ จากการออม), ความเสี่ยงจากการออม (ความเสี่ยงจากการออมด้าน
ระยะเวลา, ระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการออม), อัตราเงินเฟ้อ, อัตราภาษีเงินได้, ภาวะทางเศรษฐกิจ, 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (นโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจ
, นโยบายภาครัฐ, การด าเนินงานของตลาดทุน, ภาวะทางการเมือง, ภาวะทางสังคม) 

จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความส าคัญน้อย ได้แก่ รายได้ (ค่าเดินทาง), ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย, ค่าภาษีสังคม) 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้วิธี Chi-Square Test 
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สมมติฐานหลัก Sig. การทดสอบสมมติฐาน 

เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.419 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

จ านวนสมาชิกภายใต้ความดูแลทีต่่างกันไม่มผีลต่อการออมเพื่อการเกษียณ 0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.527 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

ระยะเวลาในการท างานที่ต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.003* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

รายได้รวมต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.025* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ 0.021* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ตารางท่ี 1.1 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อปัจจัยส่วนบุคคลต่อการออมโดยใช้วิธี Chi-Square 
หมายเหตุ  *  ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

**  ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
จากผลการศึกษาดังตารางที่ 1.1 ได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ Pearson Chi-Square จากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิกภายใต้ความดูแล ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิกภายใต้ความดูแลของกลุ่มตัวอย่าง สามารถส่งผลท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการออมเกษียณท่ีแตกต่างกัน 

และระยะเวลาในการท างาน รายได้รวมต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการออมเพ่ือ
การเกษียณ ด้วยระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 ซึ่งหากท าการพิจารณาถึงสาเหตุที่บุคคลแต่ละคนมีรายได้รวม
ที่แตกต่างกันนั้น เป็นผลจากระยะเวลาในการท างานที่มีความแตกต่างกัน ระยะเวลาการท างานมากกว่าจะ
สามารถสร้างรายได้รวมที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า และเมื่อมีรายได้ที่สูง
กว่าก็จะมีโอกาสที่จะเก็บออมได้มากขึ้นตามไปด้วย ในด้านค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนผู้ที่มีค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนที่
สูงกว่ามีโอกาสที่จะเก็บออมได้น้อยกว่าผู้ที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี Logistic Regression จากข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามใน ส่วนที่ 1 และ

ส่วนที่ 3 เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลของข้อมูลเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ โดยคอลัมน์แรกเป็นผล
การศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกภายใต้การดูแล 
อาชีพ ระยะเวลาการท างาน รายได้รวมต่อเดือน และค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน คอลัมน์ที่สองเป็นผลการศึกษา
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน ผลตอบแทนจากการออม แหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการออม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายภาครัฐ และ 
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ภาวะทางการเมือง คอลัมน์ที่สามเป็นผลการศึกษาโดยรวมเอาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เข้าด้วยกันจึงได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1.2  

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยรวมทั้งหมด 

GENDER 
-0.69** 
(0.288)  

-0.98*** 
(0.349) 

AGE 
-0.98*** 
(0.278)  

-1.31*** 
(0.346) 

State 
-0.50 

(0.396)  

-0.46 
(0.483) 

Education 
-0.75** 
(0.320)  

-0.88* 
(0.386) 

Family 
-0.32 

(0.245)  

-0.12 
(0.280) 

Career 
-0.03 

(0.102)  

0.05 
(0.116) 

T 
0.12 

(0.166)  

0.13 
(0.202) 

C 
-0.20 

(0.173)  

-0.06 
(0.210) 

E 
0.50** 
(0.194)  

0.47** 
(0.242) 

INC 
 

0.29** 
(0.108) 

0.22* 
(0.128) 

EXP 
 

-0.13 
(0.109) 

-0.02 
(0.128) 

DEBT 
 

0.24** 
(0.120) 

0.27* 
(0.156) 

COMP 
 

0.35** 
(0.149) 

0.12 
(0.188) 

SO 
 

0.11 
(0.116) 

0.02 
(0.138) 

RISK  -0.93*** -1.28*** 
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(0.261) (0.336) 

ECO 
 

-0.62*** 
(0.172) 

-0.87*** 
(0.214) 

INF 
 

0.12 
(0.234) 

0.07 
(0.315) 

EXC 
 

0.25 
(0.226) 

0.53** 
(0.270) 

GOV 
 

0.91*** 
(0.199) 

1.03*** 
(0.231) 

POLI 
 

0.74*** 
(0.228) 

0.68** 
(0.266) 

B 
S.E. 

3.45*** 
(1.088) 

-5.34*** 
(1.060) 

1.23*** 
(1.907) 

ตารางท่ี 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณด้วยแบบจ าลอง Logistic 
Regression 

หมายเหตุ  *  ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยส าคัญท่ี 0.10 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
**  ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
*** ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

โดยผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง Logistic Regression นั้น พบว่าจาก
ข้อมูลจริง (Observed) ทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ 
(Predicted) ได้ถูกต้องเท่ากับ 332 ตัวอย่าง นั่นคือสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 83 ซึ่งอยู่ในค่าการ
พยากรณท์ี่ยอมรับได ้ 

โดยจากตารางที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติคด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือ
การเกษียณ โดยผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ เพศ เพศหญิงจะมีรายจ่ายสูงกว่าเพศชาย 
เนื่องจากเพศหญิงมีนิสัยชอบความรักสวยรักงาม ดูแลตัวเอง อาย ุหากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงวัยท างาน 
หรือในช่วงอายุที่มีครอบครัว จะมีรายจ่ายที่สูงกว่ากลุ่มอายุในช่วงอ่ืน ๆ ระดับการศึกษา หากมีระดับ
การศึกษาสูงจะมีความสามารถในการหารายได้ที่มากกว่าครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่ า ค่าใช้จ่ายรวมต่อ
เดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าใช้จ่ายหรือมีลักษณะนิสัยในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบความสบาย หรูหรา จะมีสัดส่วน
แนวโน้มในการออมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ สถานภาพ ครอบครัวที่มีการสมรสในปัจจุบันไม่นิยมมีบุตรหรือมี
บุตรน้อยลง อีกทั้งผู้หญิงก็มักจะหารายได้ภายนอกบ้าน จึงท าให้ฝ่ายหญิงไม่ต้องพ่ึงพิงรายได้จากฝ่ายชาย
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เหมือนดังในอดีต ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว คือ มีบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว 2-4 
คน จึงท าให้ไม่มีผลต่อภาระทางด้านรายได้หรือรายจ่ายมากนัก อาชีพ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ าเริ่มต้นอยู่ที่ 
15,000 บาทในวุฒิปริญญาตรี จึงท าให้ในกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีค่าแรงที่ไม่แตกต่างกันมากนักในช่วงเริ่มแรก
ของการท างาน ระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาในการ
สร้างครอบครัว ถึงแม้ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีรายจ่ายที่เพ่ิมข้ึนด้วย รายได้รวมต่อเดือน เมื่อ
รายได้เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ครอบครัวมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จากผลส ารวจพบว่ารายจ่ายมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 
50 ของรายได้รวมต่อเดือน 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย จะมีแนวโน้มการออมมากกว่าครอบครัวที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้
โดยเปรียบเทียบ ความเสี่ยงจากการออม หากมีการยอมรับระดับความเสี่ยงที่ต่ า จะส่งผลท าให้ผลตอบแทน
จากการออมมีระดับต่ าด้วย ในทางกลับกันหากต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูง ต้องยินดีรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมื่อการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จะส่งผลท าให้รายได้ภาคครัวเรือนต่ าลง อัตรา
การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ความเชื่อมั่นในการลงทุนก็จะลดต่ าลง รายได้มวลรวมของครัวเรือนจะลดลง ซึ่งจะส่งผล
ท าให้รายจ่ายภาคครัวเรือนลดลงและการออมของภาคครัวเรือนสูงขึ้น นโยบายภาครัฐ หากภาครัฐใช้นโยบาย
เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการออมเพ่ือเกษียณที่เพ่ิมมากขึ้น ก็จะท าให้ประชาชนเพ่ิมการออมเพ่ือ
เกษียณด้วย ภาวะทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความกังวลทางด้านความมั่นคงทางการเมืองที่ไม่แน่นอนอาจ
ส่งผลต่อสภาวะสังคมในอนาคต จะให้มีการออมเพ่ิมมากขึ้น ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการช าระ
เงินกู้ ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การออมในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิคส์ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถาบันการเงิน อัตราเงินเฟ้อ การออมเงินไม่สามารถได้
ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ จึงท าให้ผู้ออมหันไปให้ความสนใจกับการลงทุนทางด้านอื่น ๆ  

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ อัตราแลกเปลี่ยน การ
คาดการความผันผวนจากตลาดเงินตราต่างประเทศจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ กรณีศึกษาเขตพ้ืนกรุงเทพมหานครครั้งนี้ พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), นครินทร์  เจียวสว่าง (2558) และ อนง
นาฎ  ศุภกิจวณิชกุล (2558) พฤติกรรมและรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณ ได้แก่ รูปแบบการออมเพ่ือการ
เกษียณ ความถี่ในการออมเพ่ือการเกษียณสูงสุด วัตถุประสงค์ในการออม และลักษณะการออมเพ่ือการ
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เกษียณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558), 
สุรสีห์ ประสิทธิ์รัตน์ (2558) และ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557)  

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ โดย
ปัจจัยมีระดับความส าคัญ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนจากการออม และนโยบายภาครัฐ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สกุณา หวังเอียด (2558), ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล (2555), สุภาพร  คล้ายเกต (2550) และ
Nari Rhee (2013)  

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการออมเพ่ือการเกษียณที่ไม่มีแบบแผนที่นอน โดยมี 
ลักษณะการออมเพ่ือการเกษียณที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณสูงสุด  คือ 
ตัวเอง และมีระดับการยอมรับความเสี่ยงปานกลาง จึงอาจท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการออมที่ไม่สูงมากนัก 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ด้านนโยบายภาครัฐ และภาวะทางการเมือง ส่งผลต่อการ
ออมเพ่ือการเกษียณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าหากภาครัฐมีนโยบายเพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การออมเพ่ือเกษียณที่เพ่ิมมากขึ้น ก็จะท าให้ประชาชนเพ่ิมการออมเพ่ือเกษียณเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และการ
คาดการภาวะทางการเมืองในช่วงประเทศไม่มีความสงบทางด้านการเมือง จะท าให้ประชาชนเกิดความกังวล
ทางด้านความมั่นคงทางการเมือง จะให้ความสนใจต่อการออมเผื่อฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ้น และลดการลงทุนลง
เนื่องจากการเมืองที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อสภาวะฉุกเฉินทางสังคมในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุน
ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV และ กลุ่มประเทศ ASEAN+6 โดยใช้การประมาณแบบจ าลองของ Panel data 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2006-2017 จ านวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่าส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของผู้รับทุน และอัตราเงินเงินเฟ้อพ้ืนฐาน ใน
ส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยน และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศผู้รับทุน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วน
ของผลการใช้นโยบายการเปิดเสรีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรือ ACIA ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2554 
ผลการศึกษาพบว่านโยบายดังกล่าวมีส่วนท าให้มูลค่าการลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนทางตรงขาออกรัฐบาล
ควรส่งเสริมในแง่ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
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เพ่ือให้อัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป และติดตาม
การด าเนินงานด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วย 
 
ค าส าคัญ : การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ , อาเซียน , นโยบายการเปิดเสรีการลงทุน 
 

Abstract 
 

 This research aims to investigate the determinants of Thailand Outward foreign direct 
investment (OFDI) to AEC Member Countries and Comparison of determinants influencing of 
Thailand Outward foreign direct investment (OFDI) to CLMV and ASEAN+6 Countries. With the 
help of panel data for the most recent period 2006 – 2017 in 8 Countries. 
 The empirical results indicate that the determinants influencing of Thailand Outward 
foreign direct investment (OFDI) to AEC Member Countries are gross domestic product in the 
host countries and core inflection. The determinants influencing of Thailand Outward foreign 
direct investment (OFDI) to CLMV Countries are exchange rate. While the determinants 
influencing of Thailand Outward foreign direct investment (OFDI) to ASEAN+6 Countries are 
exchange rate and corporate tax rate in the host countries. In addition, further studies on the 
effect of investment liberalization policy in AEC Member Countries through the ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement or ACIA that became effective in 2011. The empirical 
results indicate that the policies significantly contribute to increase the value of Thailand 
Outward foreign direct investment to AEC Member Countries. Thus, the government should 
maintaining internal and external stability economics in order to keep the exchange rate at an 
appropriate level not to cause too much volatility and monitor the implementation of policies 
to promote Thailand Outward foreign direct investment. 

Keywords : Outward foreign direct investment, ASEAN, investment liberalization policy 
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บทน า 
 ในอดีตการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่หลายๆประเทศทั่วโลกนิยมใช้เพ่ือการ
กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมักจะถูกใช้ในประเทศที่ก าลังพัฒนาเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการออมและการสะสมทุนที่มากเพียงพอที่จะน าไปสู่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศที่จัดได้ว่าเป็น 
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ หรือประเทศพัฒนาแล้วที่มีเงินทุนเหลือเพียงพอที่จะน าออกแสวงหา
ประโยชน์ในต่างประเทศได้ หากพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจะพบว่าประเทศไทยเองมีการพ่ึงพา
เงินลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูง  

 

ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศและ เงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2560 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562) 
 

จากภาพที่ 1.1 พบว่าในช่วงปี 2550 – 2553 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มี
สัดส่วนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ก่อนที่ในช่วงปี  2554 เป็นต้นมา 
เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศกลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 30   โดย
สาเหตุที่ท าให้มูลค่าเงินลงทุนขาออกของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เป็นเพราะนโยบายการเปิดเสรีการ
ลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 การเกิดขึ้นของนโยบายดังกล่าวท าให้บริษัท
ภายในประเทศจ านวนมากสามารถออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศได้โดยเสรี มูลการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศของไทยจึงมีมูลค่าสูงขึ้น (นิพิฐ วงศ์ปัญญา , 2558) นอกจากนี้ การลงทุนทางตรงของประเทศไทย
ยังเป็นบทบาทของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ดังเช่นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังจ ากัดการ
ลงทุนอยู่ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม เป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) ยังคงไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้
จึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ไม่ได้มีเพียงประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่มีความสามารถมากพอที่จะเคลื่อนย้ายเงิน
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ลงทุนออกนอกประเทศเพ่ือไปแสดงหาผลประโยชน์ในกลุ่มประเทศต่างๆได้  แต่ประเทศที่ก าลังพัฒนาบาง
ประเทศเริ่มมีบทบาทในการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน ส าหรับในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มการ
ลงทุนออกสู่ต่างประเทศมากข้ึน แต่อาจมีการพัฒนาที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน  

ความจ าเป็นที่รัฐบาลหรือผู้มีอ านาจก าหนดนโยบาย ต้องสนับสนุนและให้ความส าคัญกับการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ จากบทวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงสาเหตุประการแรก 
คือ เป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าของไทยบนเวทีการค้าโลก จากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง
ของธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ประการต่อมาคือการสร้างสมดุลให้ตลาดเงินตราต่างประเทศมีความ
สมดุลมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของไทยจะเป็นด้านเงินไหลเข้าเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด หรือการไหลเข้าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างชาติ เป็นต้น ทั้งนี้
การสร้างความสมดุลดังกล่าวจะช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ภาค
การส่งออกและภาคการผลิตสามารถปรับตัวได้ อันจะช่วยให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 นอกจากนี้หากมองถึงประโยชน์ของภาคธุรกิจ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต  หลายธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องออกแสวงหาแหล่งลงทุนอ่ืนๆ ประกอบกับ ปัญหาการปรับตัวขึ้นของค่าแรงและต้นทุนการผลิต ทั้ง
จากปัจจัยภายในประเทศได้แก่ นโยบายของรัฐบาล และ ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ราคาพลังงาน ราคา
วัตถุดิบ การเปิดประเทศที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะ เมียนมาร์ เวียดนาม 
ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทย รวมถึง ยังเป็นประเทศที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากและมีค่าแรงต่ า จึงสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนในประเทศไทย ที่ยัง
ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมประมงแปรรูป ท าให้มีแรงกดดันใน
การย้ายฐานการผลิตมากขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ,2558) 

 
ภาพที่ 1.2   กราฟแสดงยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 
ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562) 
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โดยประเทศไทยเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการออกไปลงทุนภายใต้การท างานของ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีการปรับรูปแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุนให้เข้ากับบริบทและ
การพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านแผนการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทยโดยการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการ
ก าหนดให้การลงทุนขาออกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ BOI ในร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน
ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2558-2563) ประกอบการการเปิดเสรีการลงทุน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
2554 ที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนไทยที่มีเงินออมอยู่เป็นจ านวนมาก มีศักยภาพ และมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการลงทุน มีความพร้อมที่จะกระจายการลงทุนออกไปในต่างประเทศให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากภาพที่ 1.2 จะพบว่า มูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนซึ่งเป็นมูลค่าที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่า
เงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
ให้ว่าภาคเอกชนของไทยยังมีโอกาสเพ่ิมการลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้อีกมาก เพ่ือแสวงหาผลตอบแทน
ในระยะยาว 

 

ภาพที่ 1.3 สัดส่วนยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 จ าแนก
รายกลุ่มประเทศปลายทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน  
ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562) 

พิจารณาถึงสัดส่วนของยอดคงค้างเงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศ ดังภาพที่ 1.3 จะพบว่า
ระหว่างปี 2550-2560 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ถูกน าไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) เฉลี่ยร้อยละ 32 รองลงมาคือในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) เฉลี่ยร้อยละ 7 หากพิจารณาในส่วน
ของอัตราการเติบโตของเงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่ม
สหภาพยุโรป (EU) ที่ช่วงหลังจากปี 2556 เป็นต้นมา อัตราการเติบโตของมูลค่าคงค้างเงินลงทุนทางตรงจาก
ไทยเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 29 ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) มีอัตราการเติบโตของมูลค่าคงค้างเงิน
ลงทุนจากไทยร้อยละ 15 แต่อย่างไรก็ตามแม้อัตราการเติบโตของเงินลงทุนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมี

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

มูล
ค่า

กา
รล

งทุ
น 

(ล
้าน

ดอ
ลล

าร์
 ส

รอ
.)

ปี พ.ศ.

Other

EU

ASIAN

930



แนวโน้มที่ลดลง แต่หากพิจารณาในด้านของสัดส่วน ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทางตรง
ของไทยในกลุ่มประเทศ และประเทศอ่ืนๆ   
 งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนทางตรงขาออกจากไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน 
จ านวนรวม 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และ 
เวียดนาม ยกเว้นประเทศบรูไน เนื่องจากปัจจุบันเงินลงทุนจากประเทศไทยไปยังประเทศนี้ยังมีมูลค่าต่ าเมื่อ
เทียบกับมูลค่าเงินลงทุนจากไทยในประเทศอ่ืนๆ พร้อมทั้งศึกษาของนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียน แง่มุมของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนขาเข้า ( Inward FDI) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN)  โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นลักษณะ Panel Data ตั้งแต่ปี 2549-2560 รวม
ระยะเวลา 11 ปี ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณ  ด้วยวิธีก าลังสอง
สมบูรณ์ (Ordinary least squares) แบ่งปัจจัยการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตามแนวทางของ Dunning (1993) 
อ้างถึงโดย Buckley el at. (2007) ได้แก่ ปัจจัยด้านการลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด ประกอบด้วย ตัวแปร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปัจจัยด้านการลงทุนเพ่ือแสวงหาประสิทธิภาพการผลิตหรือเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ตัวแปรอัตราภาษีนิติบุคคล และ ปัจจัยการลงทุนเพ่ือแสวงหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต 
ประกอบด้วย ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ระดับการเปิดประเทศ และ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน  

งานศึกษานี้จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการก าหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการลงทุนทางขาออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือช่วยเสริมสร้าง
โอกาสให้นักลงทุนไทยให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีเศรษฐกิจของโลก 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงภาพรวมการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของไทย และนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
และ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทย ในกลุ่มประเทศ กลุ่ม
ประเทศ CLMV และ กลุ่มประเทศ ASEAN+6 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยก าหนดตัวแปรตามคือ 
มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน (OFDI) และ ตัวแปรอิสระได้แก่ ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ระดับการเปิดประเทศ (OPEN) อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (INF) อัตราแลกเปลี่ยน (EX) และ 
อัตราภาษีนิติบุคคล (TAX) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ปี จากตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาก าหนดเป็นแบบจ าลองซึ่งแสดงค่าความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ 
Log – linear Regression ได้ดังนี ้ 
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lnOFDIit = α0 + β1lnGDPit + β3lnOPENit + β4lnEXit + β5lnINFit + β6lnTAXit +εit 
 โดยที่ i คือ ข้อมูลภาคตัดขวาง ก าหนดให้ (i=1,2,…,8) 
 ซ่ึง i= 1 หมายถึง ประเทศมาเลเซีย 
  i= 2 หมายถึง ประเทศสิงคโปร์  
  i= 3 หมายถึง ประเทศอินโดนีเซีย 
  i= 4 หมายถึง ประเทศฟิลิปปินส์ 
  i= 5 หมายถึง ประเทศกัมพูชา 
  i= 6 หมายถึง ประเทศเมียนมาร์ 
  i= 7 หมายถึง ประเทศลาว 
  i= 8 หมายถึง ประเทศเวียดนาม 
 t คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา ( t=1,2,3,...,10) 
 OFDIit  คือ (log) มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศ i 
 GDPit  คือ (log) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศ i ณ เวลา t 
 EXit  คือ (log) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศของประเทศ i ณ เวลา t 
 OPENit  คือ (log) ระดับการเปิดประเทศของประเทศ i ณ เวลา t 
 INFit  คือ (log) ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศ i ณ เวลา t 
 TAXit  คือ (log) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศ i ณ เวลา t 

 α , β   คือ ค่าคงท่ีพารามิเตอร์ 
 εit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
สมมติฐานการศึกษา 
ตารางที่ 1 สมมติฐานการศึกษา 

ตัวแปร ทิศทาง (คาดการณ์) แหล่งที่มาของข้อมูล 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศผู้รับทุน (GDPit) ทิศทางเดียวกัน (+) IFS 

ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงิน
ภายในประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐ) (EXit) 

ทิศทางเดียวกัน (+) IFS 

ข้อมูลระดับการเปิดประเทศ (OPENit) ทิศทางเดียวกัน (+) World Bank 
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (INFit) ทิศทางตรงกันข้าม (+) World Bank 

อัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศผู้รับทุน (TAXit) ทิศทางตรงกันข้าม (+) World Bank 
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ขั้นตอนในการประมาณค่าแบบจ าลองศึกษา ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ทดสอบพาแนลยูนิทรูปของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ด้วยวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type 

Tests โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP โดยก าหนดให้มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (Individual Intercept 
and Trend) 

ส่วนที่ 2 ทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน หรือ การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรใน
แบบจ าลอง โดยทดสอบด้วยวิธี Pedroni Test และ Kao Test ซึ่งน าเสนอในรูปของตารางโดยแยกออกเป็น
ผลการทดสอบในแต่ละวิธี 

ส่วนที่  3 ตรวจสอบปัญหาทางเศรษฐมิติ  ได้แก่  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity) โดยใช้วิธีค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้วิธี Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation และ 
ปัญหาความไม่คงที่ของค่าความแปรปรวนคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) โดยใช้วิธี White’s General 
Test for Heteroskedasticity 

ส่วนที่ 4 เลือกวิธีประมาณค่าแบบจ าลองที่เหมาะสมระหว่าง Pooled Estimator , Fixed Effect 
หรือ Random Effect ด้วยวิธีของ Redundant Fixed Effect Test และ Hausman Test และท าการ
ประมาณค่าแบบจ าลอง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
lnOFDIit = 2.0114 + 4.1297dGDPit + 1.1936OPENit -0.8051EXit - 1.8543INFit + 0.0533TAXit   
  + 2.4138D1 
            (0.0001)*  (0.2368)       (0.4236)      (0.0680)**      (0.9576)       
    (0.0185)* 
R2 = 0.317219 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% / ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 10% 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ตัวแปร
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในประเทศไทยได้แก่ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุน และ อัตรา
เงินเฟ้อพ้ืนฐาน ซึ่งผลการศึกษาได้ระบุว่า ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุนมีความสัมพันธ์กับ OFDI 
ของไทยในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยอ้างอิงทฤษฎี Eclectic Theory Dunning ด้าน
การลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด ตัวแปรผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของ
ตลาดของประเทศ หากตลาดมีขนาดใหญ่การลงทุนตั้งโรงงานการผลิตสินค้าในประเทศนั้นๆจะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการสร้างการประหยัดจากขนาด (Economics of scale) ซึ่ง
ประเทศในประกลุ่มอาเซียนถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถขยายตลาดได้ โดยเฉพาะ
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กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างเช่น กลุ่ม CLMV ที่ยังคงมีช่องว่างทางด้านของศักยภาพในการผลิต รวมถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่มาก รวมถึงประเทศที่มีประชากรจ านวนมากอย่าง ฟิลิปปินส์ หรือ อินโดนีเซีย การเข้า
ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักลงทุนไทยได้ นอกจากนี้ในส่วนของตัวแปร
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน ยังมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไทยเช่นกัน จากการทดสอบพบว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือนักลงทุนจะมีความพึงพอใจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อที่
ระดับต่ าที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ดีในทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับทฤษฎี  Eclectic Theory Dunning 
ในด้านการแสวงหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต  
 

2. ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง กลุ่มประเทศสมาชิก CLMV  
lnOFDIit =  1.7324 + 0.4893GDPit - 1.3518OPENit + 1.8947EXit - 0.7900INFit + 1.4191TAXit   
  + 2.0955D1 

            (0.6287)          (0.1881)       (0.0693)*      (0.4367)         (0.1677)         
     (0.0460)* 
R2 = 0.423445       
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% 

3. ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+6 
lnOFDIit = 2.0518 + 0.3206dGDPit - 1.3558OPENit + 1.9997EXit + 0.7780INFit + 2.4076TAXit  
  + 2.0875D1 

           (0.7511)          (0.1868)          (0.0561)*     (0.4436)        (0.0235)*      
    (0.0468)* 
R2 = 0.432362       
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% 
 ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของทั้ง
สองประเทศมีผลต่อการตัดสินของนักลงทุนไทย ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น หรือ
เงินสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล USD นักลงทุนไทยจะสามารถแลกเงิน
สกุล USD เป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้มากขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าไปลงทุนในประเทศผู้รับทุน
นั้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การเกิดความได้เปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะท าให้นักลงทุน
สามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ า ซึ่งน าไปสู่การได้รับก าไรที่สูงขึ้น ขณะที่ตัวแปรอัตราภาษีนิติบุคคล
มีนัยส าคัญทางาสถิติที่ประเทศกลุ่ม ASEAN+6 เท่านั้น โดยจากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรดังกล่าวมีนัยส าคัญ
ต่อ OFDI ในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยให้
สิทธิพิเศษด้านภาษี ซึ่งมีการเรียกเก็บภาษีช่วงเริ่มต้นในการท าธุรกิจในอัตราที่ต่ า อัตราภาษีนิติบุคคลที่เพ่ิมขึ้น
อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไทยมากนัก 
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 นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของตัวแปรนโยบายการเปิดเสรีการลงทุนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement) หรือ ACIA ซึ่งแผนแม่บทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาครอบคลุมประเด็นหลัก 4 
ประการ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน (Liberalisation) การคุ้มครองการลงทุน (Protection) การส่งเสริมการ
ลงทุน (Promotion)  และ การอ านวยความสะดวกในการลงทุน (Facilitation)  (ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ,ม.ป.ป.) จากการทดสอบผลของการใช้นโยบายดังกล่าวทั้ง 3 แบบจ าลองพบว่านโยบายดังกล่าว
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้มูลค่าการลงทุนการลงทุนขาออกของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสูงขึ้น
ประมาณ 2.10% 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนตามแนวทาง
การศึกษาของ John H. Dunning พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศผู้รับทุน , ด้านอัตราแลกเปลี่ยน , อัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐาน และ อัตราภาษีนิติบุคคล และเพ่ิมเติมการศึกษานโยบายการเปิดเสรีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในช่วงปี 2554 ผลการศึกษาระบุว่า ประเทศที่มีสกุลเงินแข็งค่ากว่าจะไปลงทุนยังประเทศที่ มีค่าเงิน
อ่อนค่ากว่า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนของนักลงทุน ดังนั้น 
นอกจากรัฐบาลต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว ยังต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายนอกเพ่ือให้อัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เกิดความผันผวนมากจนเกินไป นอกจากนี้ตัว
แปรนโยบายการเปิดเสรีการลงทุนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความส าคัญมากเช่นกัน จาก
การศึกษาพบว่าการใช้นโยบายดังกล่าวมีผลต่อมูลค่าเงินลงทุนขาออกของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับแผนแม่บทดังกล่าวและติดตามผลการใช้นโยบายอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้จากข้อมูลที่ท าการศึกษายังพบว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ มักจะกระจุกอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนขา
ออกของไทยในธุรกิจ SME เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสของนักลงทุนของไทยให้เติบโตบนเวทีการค้าโลกมาก
ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องของข้อมูลจึงท าให้สามารถศึกษาข้อมูลย้อนหลังได้เพียงแค่ 11 ปี
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพ่ิมจ านวนปีการศึกษา หรือ ศึกษาเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ในส่วนของ
ตัวแปร ตัวแปรต้นบางตัวอาจจะยังไม่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจเพ่ิมตัวแปรต้นเพ่ือให้สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจแก้ไขวิธีการทดสอบให้อยู่ในรูปของ
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Term) เพ่ือให้สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา 
JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit พิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน และ   
2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor หลังเรียน
เทียบกับเกฑณ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (เกณฑ์ของโรงเรียน) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จ านวน 26 คน ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน 
เรื่อง การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor บอร์ด Micro:bit และแบบวัด
ความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit 
เครื่องมือทั้งหมดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่า IOC  มากกว่าเท่ากับ 0.50 
และแบบวัดผลความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor แบบทดสอบ
มีความความยากง่ายอยู่ระหว่าง (p)  0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยู่ระหว่าง 0.10-0.60 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย การจัดกระบวนการเรียนรู้ 10 คาบ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา  JavaScript Block Editor ในแต่ละแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block 
Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit พิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน  พบว่า หลังเรียนนักเรียนมี
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ความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor คิดเป็นคะแนนร้อยละ 76.79 
สูงกว่าความสามารถระหว่างเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 74.00 แสดงว่านักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 2) ผลเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
และการเขียนโปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor หลังเรียนเทียบกับเกฑณ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
(เกณฑ์ของโรงเรียน) รายบุคคล พบว่า จากนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีนักเรียน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
73.08 ของนักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ในขณะที่ นักเรียน 7 คน หรือคิดเป็น
คะแนนร้อยละ ต่ ากว่า 26.92  ซึ่งอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

ค าส าคัญ : การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor, การพัฒนาความสามารถ โดยใช้ 
บอร์ด Micro:bit 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1 )  to develop the ability to write and use JavaScript 

Block Editor program using Micro: bit board by considering peri-test and posttest scores, and 

2) to compare the posttest score on the ability to write and use JavaScript Block Editor 

program with the standard criteria at 70% out of full score( school’s criteria). The sample of 

this study was 26 grade 8 students at one private school in Lopburi.  The research instruments 

were five learning plans on Writing and Using JavaScript Block Editor Using Micro: bit Board 

and the Scale of Assessing of the ability to write and use JavaScript Block Editor program using 

Micro: bit board. The content validity of all instruments were examined by three experts. The 

results showed that IOC was over 0.50.  The difficulty power (p) of the assessment scale and 

the test was in the range of 0.20-0.80 and discrimination power was in the range of 0.10-0.60. 

Data were collected from 10 sessions of learning process using the proficiency scale of 

assessing the ability to write and use JavaScript Block Editor in each learning plan. Data 

collected were then analyzed to determine mean and standard deviation, compared with 70 

% standard criteria of the full score. 

The results of this research were as follows: 1) The results of developing the ability to write 

and use JavaScript Block Editor program using Micro: bit board by considering peri-test and 

posttest scores, the average posttest score of the sample was 76.79%, which was higher than 

peri-test score at 74.00%. This implied that the sample could improve the ability to write and 
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use JavaScript Block Editor program. 2) By comparing the posttest score on the ability to write 

and use JavaScript Block Editor program with the standard criteria at 70% out of full score( 

school’s criteria), it was found that of all 26 students, 19 students (73.08%) had excellent and 

very good level of ability, meanwhile 7 students (<26.92%)  only passed the standard criteria.  

Keywords: Writing and Using JavaScript Block Editor, Ability Development Using Micro:bit Board  

 

บทน า 
 การเตรียมความพร้อมที่ดีของผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดในปัจจุบันของประเทศไทยที่ก าลังมีการพลักดันระบบการเรียนรู้ Education 4.0 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนรู้  การออกแบบและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
การฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านกลศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับ STEM Education เพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (รังสรรค์ ไตรโลกา, 2561, p. 1) 
 
 การเรียนการสอนจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถและส่งผลการพัฒนาทางการเรียน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นควรพิจารณาถึงสื่อเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้  โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor มีรูปลักษณะเสมือนบล๊อก (Block) micro: bit 
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการศึกษามีขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการออกแบบพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาบล็อก แปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มี
เซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer) มีบลูทูธในตัว เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก หรือเข็มทิศ (Magnetometer) 
มีหลอด LED 25 ดวง และแสดงผลแบบ Dot matrix และสวิตซ์กดติดปล่อยดับ 3 ตัว ใช้การอัพโหลด
โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอย และ iOS (IOXHOP, 2561, p. 1) ภาษา Java 
Script ได้ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตและ Micro : bit  ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาวิทยาการค านวณและเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักสูตรและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการ
ค านวณโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการศึกษา 
  
 การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 
โดยใช้ บอร์ด Micro: bit  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
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ตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้   สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้/อุปกรณ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (K-P-A) กิจกรรมเสนอแนะ และบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้  และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้สอนอย่างเป็นขั้นตอน  
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามระดับชั้นเรียนใน
รายวิชาได้อย่างเหมาะสม จะท าให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการปฏิบัติการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนพร้อมทั้งให้ค าแนะน า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยการที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และวัดผลด้วยการทดสอบ
ระหว่างเรียนเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block 
Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ประกอบด้วย ส่วนประกอบของ บอร์ด Micro : bit และ ภาษา 
Java scrip Blocks Editor การเขียนโค้ดโดยการเล่นเกม การเขียนโค้ดวัดค่าความชื้นและรดน้ าต้นไม้ เข็มทิศ
และการเรียกใช้ส่วนเสริม และ iBit การเคลื่อนที่รถยนต์ ด้วยบอร์ด micro:bit 
  2)  แบบทดสอบเพ่ือวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา  
JavaScript Block Editor ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา 
JavaScript Block Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบปรนัย ระหว่างเรียน จ านวน 50 ข้อ และ 
ข้อสอบแบบปรนัยหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
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 2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  2.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหาในการ
ที่จะน ามาใช้จัดท าแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะท าขึ้น 
   2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
   2.1.3 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการเขียนโปรแกรมเพ่ือน ามาจัดท าเป็นแผนการ
สอน และจัดท าเป็น powerpoint เขียนอธิบายขั้นตอน เพ่ือง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียนเนื่องจาก ภาษาท่ีใช้
เขียนโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษและเพ่ือท าให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจ  
   2.1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    1) สาระส าคัญ 
    2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    4) สาระการเรียนรู้ 
    5) กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ 
    6) สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์ 
    7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (K-P-A) 
    8) กิจกรรมเสนอแนะ 
    9) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
    2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าชี้แนะ เพื่อ
ปรับแก้ไขให้มีความสอดคล้อง และน ามาแก้ไข 
   2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือสอบถามความ
เหมาะสมของเนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือที่น ามาใช้ จากนั้นน าผลการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
    +1  หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
    - 1  หมายถึง ไม่มีค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ ≥ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่ามีความเหมาะสมและมีค่าความ
สอดคล้องกับข้อค าถามในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
≥ 0.50 ทุกข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
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  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี 
  2) ผู้บริหารโรงเรียน 
  3) อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบและแก้ไขตามค าชี้แนะของผ้เชี่ยวชาญ 
   2.1.8 จึงน าน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
26 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript 
Block Editor บอร์ด Micro:bit เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยจัดการเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้  

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ 
วันที่สอน/จ านวน

ชั่วโมง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ที่ 1 เรื่อง 
ส่วนประกอบของ 
บอร์ด Micro : bit 

 1. ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของบอร์ด 
Micro : bit และการพัฒนาการด้านการเขียนโปรแกรม
ส าหรับ ไมโครคอนโทรเลอต่างๆรวมถึงบอร์ด Micro : bit  
 2. บอร์ด Micro : bit ด้านหน้า มีปุ่มกด A และ B 
เพ่ือตรวจจับการกดหรือการป้อนค าสั่งให้ท าอย่างอ่ืน มี LED 
ขนาด 5×5  เซ็นเซอร์วัดแสง ส่วนประกอบของ  I/O Pin 
(อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ) ด้านหลัง ช่องต่อ micro USB เสา
อากาศ 2.4 GHz  ส าหรับรับส่งคลื่นวิทยุสื่อสารระหว่างบอร์ด
ด้วยกัน ปุ่มรีเซต ช่องต่อไฟเลี้ยง ฯลฯ 
 3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเพ่ือท าให้ บอร์ด Micro : bit นั้น
ขยายสามารถของบอร์ด Micro : bit เอง 
 4. เรียนรู้ช่องทางการป้อนข้อมูลหรือการเขียนโค้ด
เพ่ือให้ บอร์ด Micro : bit ท างานตามค าสั่ ง ผ่านระบบ 
Internet Microsoft MakeCode   
 5.  เรียนรู้ การเขียนโค้ดด้วยภาษา JavaScript 
Blocks Editer  เบื้องต้น 
 6. แปลภาษา Java scrip Blocks Editer เป็นภาษา 
Block ในรูปแบบภาษาไทย อธิบายความหมายหน้าที่ค าสั่ง 
การใช้งาน ของ Blocks แต่ละตัว เป็นภาษาไทย 
 7. การเริ่มค าสั่งการเขียนโค้ด ค าสั่งพ้ืนฐาน 
 8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 

8 พฤศจิกายน 2561 
จ านวน 2 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 1 ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

แผน/เรื่อง เนื้อหาการเรียนรู้ 
วันที่สอน/จ านวน

ชั่วโมง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ที่ 2 เรื่อง 
การเขียนโค้ดโดย 

การเล่นเกม 

 1. ค าสั่งการเขียนโค้ดง่ายๆ เป็นชุดค าสั่งพ้ืนฐานที่
สามารถเรียกมาเพ่ือแสดงค่าที่หน้าจอ หรือแสดงตัวอย่าง 
อย่างง่าย  
 2. การเขียนค าสั่งเฉพาะ เพ่ือใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 3. ค าสั่งเกมที่สามารถเขียนแล้วโหลดลงเพ่ือท าการ
เล่นได้ทันที เช่น เกมเลี้ยงไข่ เขียนโค้ดค าสั่งเครื่องคิดเลข 
เป็นต้น 
 4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 

15 พฤศจิกายน 
2561 

จ านวน 2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ที่ 3 เรื่อง 
การเขียนโค้ดวัด
ค่าความชื้นและ

รดน้ าต้นไม้ 

 1. การใช้ค าสั่งที่นอกเหนือจากการเขียนโค้ดเพ่ือ
เรียนรู้ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริม เพ่ือทดลองหาค่าความชื้น
ในดิน และเขียนโค้ดใช้ในการจ าลองการรดน้ าต้นไม้ โดยใช้ค่า
หน่วงเวลาและความชื้นเข้ามาท าหน้าที่ให้บอร์ดท างานตาม
ค าสั่งและครูผู้สอนได้เตรียม อุปกรณ์ โมดูลต่างๆไว้ และ
อธิบายขั้นตอนการท าอย่างละเอียด โดยใช้บทเรียนส าเร็จ
ประกอบการสอน 
 2. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 

22 พฤศจิกายน 
2561 

จ านวน 2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ 4 เรื่อง 

เข็มทิศและการเรียกใช้
ส่วนเสริม 

    1. การเรียนรู้ทิศ เพ่ือบอกทิศได้ทั้ง 8 ทิศ โดย
อาศัยสนามแม่เหล็ก 
    2. การเรียนรู้ส่วนเสริมของอุปกรณ์ที่สามารถ
เพ่ิมความสามารถให้กับ บอร์ด micro:bit ได้จาก 
Add Package 
    3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 

29 พฤศจิกายน 
2561 

จ านวน 2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ที่ 5 เรื่อง 
iBit การเคลื่อนที่

รถยนต์ ด้วย
บอร์ด micro:bit 

    1. การประมวลผลการเรียนรู้และสามารถน าไปปรับ
ใช้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ส่วน
เสริม และการเขียนโค้ดพร้อมทั้งการดาวน์โหลดลงมาบน 
บอร์ด micro:bit แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เสริมด้วยการท าแบบทดสอบท้ายบทเพ่ือ
ประมวลผลการเรียนรู้  
2. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 

6 ธันวาคม 2561 
จ านวน 1 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 1  ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

แผน/เรื่อง เนื้อหาการเรียนรู้ 
วันที่สอน/จ านวน

ชั่วโมง 

 ทดสอบหลังเรียนเพ่ือประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมด
เพ่ือวัดผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและ
การใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 

ทางการเรียน 30 ข้อ 

จ านวน 1 ชั่วโมง 

 
  2.2 แบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา 

JavaScript Block Editor ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
  
 การเขียนและการใช้ โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor บอร์ด Micro:bit  เ พ่ือใช้ เป็นสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบปรนัย ระหว่างเรียน จ านวน 50 ข้อ และ 
ข้อสอบแบบปรนัยหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เนื่องมีระยะเวลาที่จ ากัดและสามารถน ามาวัดผลในการพัฒนา
ความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 
   2.2.1 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ทางการเรียน ลักษณะประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   2.2.3 การสร้างแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor ทางการเรียนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ระหว่างเรียน จ านวน 
50 ข้อ  และหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
   2.2.4 หาคุณภาพแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor ทางการเรียนการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript 
Block Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
   2.2.5 น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือปรับแก้ไข 
   2.2.6 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน ามาปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
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   2.2.7 น าแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา  JavaScript Block Editor ทางการจัดการเรียนรู้วัดค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยแบบประเมิน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ≥ 0.50 ทุกข้อ 
   2.2.8 น าแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา  JavaScript Block Editor ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 
โดยใช้ บอร์ด Micro: bit กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
 1. โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนและการใช้ของนักเรียนมีความสามารถหลังเรียนโดยใช้ บอร์ด Micro: bit  มีร้อยละของคะแนนสูง
กว่าระหว่างเรียน 16 คน ร้อยละ 61.54 มีนักเรียน 9 คน ที่มีร้อยละของคะแนนเต็มน้อยกว่าคะแนนระหว่าง
เรียน ร้อยละ 34.62 และมีนักเรียน 1 คน ที่มีคะแนนร้อยละของคะแนนหลังเรียนเท่ากับคะแนนระหว่างเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 3.85 แสดงว่า การใช้บอร์ด Micro: bit สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ของนักเรียนเป็นส่วนมาก  
 2. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor 
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (เกณฑ์ของโรงเรียน) รายบุคคล พบว่า นักเรียน 26 คน มี
ร้อยละคะแนนเต็มหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 ซึ่งถือว่ามี
ความสามารถในระดับดีเยี่ยม ในขณะที่ นักเรียน 7 คน มีคะแนนร้อยละ ต่ ากว่า 26.92  ซึ่งอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 11.54 และต่ ากว่าเกณฑ์ 4 คน ร้อยละ 15.38 
 
 ซึ่งเห็นได้ว่างานวิจัยที่ใช้สื่อการสอนทางด้านโปรแกรม สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดี
ขึ้นและท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนซึ่งเป็นสื่อที่จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันเนื่องมากจากเป็นกลุ่มที่เรียน
อ่อนในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การวัดด้วยข้อสอบปรนัยเป็นการ
วัดผลที่เห็นได้ชัดหลังจากการเรียน และเนื่องจากมีระยะเวลาที่จ ากัดจึงไม่สามารถท าการวัดผลด้วยการปฏิบัติ
ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 
  ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา  JavaScript Block 
Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้ 
   1. ครูหรือผู้ที่สนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนและใช้
โปรแกรม JavaScript Block Editor ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ารายวิชา
วิทยาการค านวณได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
   2. สามารถน าโปรแกรมภาษา  JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit ไปใช้
งานร่วมกับการเขียนโปรแกรม  Scratch ซึ่งจะสามารถน าไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ 
   3. ครูผู้สอนควรศึกษาข้อจ ากัดของความสามารถของโปรแกรม JavaScript Block Editor 
โดยใช้ บอร์ด Micro: bit เพ่ือที่จะได้สามารถน าไปต่อยอดและพัฒนาร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆที่จะท าให้นักเรียน
เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ 
   4. บอร์ด Micro: bit เป็นทางเลือกให้ช่วยให้นักเรียนที่สนใจในภาษา JavaScript สามารถ
เขียนได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาบล๊อคได้  
   5. ครูผู้สอนควรมีเวลาสอนเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเวลาเรียน เพราะการเรียนในชั่วโมง
เรียน นักเรียนจะสามารถเรียนได้แค่ค าสั่งพ้ืนฐาน และการเขียนค าสั่งทั่วไป หากครูผู้สอนมีเวลาสอนเสริมจะ
สามารถท าให้นักเรียนได้เพ่ิมความสามารถในการเขียนโปรแกรม Micro: bit ได้มากยิ่งขั้น 
   6. ครูผู้สอนต้องขยายเวลามากขึ้นส าหรับการจัดการการเรียนรู้ เรื่อง บอร์ด Micro: bit เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนและใช้โปรแกรม JavaScript Block Editor 
   7. ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการค านวณสามารถน าไปสอนในระดับชั้นอ่ืนได้ 
  8. หากต้องการที่จะวัดผลด้วยการปฏิบัติ ควรมีระยะเวลาที่มากขึ้นในการท าโครงงาน
เพ่ือที่จะสามารถวัดผลในการปฏิบัติได้โดยตรง 
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บทคัดย่อ 

 
ในปัจจุบัน Multipath TCP (MPTCP) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็ว

ของการรับ-ส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน ด้วยการเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทั้งการใช้
งานในโครงข่าย LTE หรือ WiFi ก็ตาม ซึ่งแนวทางที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบได้ดีอีกทางหนึ่งคือ
การใช้อัลกอริทึมควบคุมความคับคั่งในการจัดการและปรับอัตราการรับ -ส่งข้อมูลในละเส้นทางที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเครือข่ายจนถึงสภาวะที่ก่อให้เกิดความคับคั่งของข้อมูล  (Congested Network) เพ่ือให้
สอดคล้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ TCP-friendly โดยงานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การท างานของอัลกอริทึมแบบ Coupled (wVegas) และ Uncoupled (CUBIC) ในโครงข่าย MPTCP (LTE 
และ WiFi) ด้วยการจ าลองการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลจริงบนโปรแกรม NS3 ผลการวิจัยพบว่า ในสถานการณ์ที่มี
ความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลมากๆ ประสิทธิภาพการท างานของอัลกอริทึมแบบ Coupled 
(wVegas) มี Throughput ที่ใกล้เคียงกับ TCP (ฝั่งที่มี Throughput มากสุด) และ Coupled (wVegas) ให้ 
Throughput ที่สูงกว่าการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) 
 
ค าส าคัญ :  MPTCP, การควบคุมความคับคั่ง, wVegas, CUBIC, LTE, WiFi 
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Abstract 
 

Currently, Multipath TCP (MPTCP) is a system that increases the efficiency and speed 
of receiving and sending data at the same time by several paths on smartphone in an LTE 
network or WiFi. Well, another way is to use algorithms to manage and adjust the data-
transmission rate in the path that There is a change of the network to Congested Network in 
order to achieve TCP-friendly Internet deployment. This research studies and compares the 
functions of the Coupled (wVegas) and Uncoupled (CUBIC) algorithms. In the MPTCP (LTE 
and WiFi) network by simulating the real-time transmission of data files on the NS3 program. 
The work of the Coupled (wVegas) algorithm has a throughput close to TCP (Highest 
Throughput side) and Coupled (wVegas), providing a higher capacity than Uncoupled (CUBIC) 
algorithm usage. 

 
Keywords:  MPTCP, Congestion Control, wVegas, CUBIC, LTE, WiFi 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบไร้สาย  มีความก้าวหน้าและใช้งานกันอย่าง
กว้างขวาง การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
โครงข่ายหลัก คือ LTE และ WiFi โครงข่ายทั้งสองมีการท างานร่วมกันด้วยเทคโนโลยี LTE-WiFi Aggregation 
เป็ นการท างานร่วมกัน ในระดับ  TCP (Transmission Control Protocol ที่ เรียกว่า Multipath TCP 
(MPTCP)[1] เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง โปรโตคอล MPTCP บนอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย เป็นโปรโตคอลที่ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันบน
การเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทาง  MPTCP เป็นส่วนเสริมของ TCP ที่มีการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพ่ือสร้าง 
TCP-based หลายๆ เส้นทาง ที่เรียกว่า Subflow ดังภาพที่ 1 ส าหรับให้บริการการรับ-ส่งข้อมูลแบบ multi-
paths[2]  ในการรับ-ส่งข้อมูล การด าเนินการเพ่ิมการเชื่อมต่อย่อยเพ่ิมเติมจะท า three-way handshake 
เช่นเดียวกับการด าเนินการเริ่มต้นด้วย TCP เส้นทางใหม่ เพ่ือเป็นการเลียนแบบการเชื่อมต่อ TCP แบบปกติ 
บนเส้นทางของโครงข่าย เพ่ือช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ  ในการเชื่อมต่อนั้นหากมี
ปริมาณความหนาแน่นในการรับ-ส่งของข้อมูลบนโครงข่ายเป็นจ านวนมากเกินไป  จะก่อให้เกิดความคับคั่งของ
ข้อมูล (Congestion)  ซึ่งอาจท าให้ใช้เวลาในการรับ-ส่งข้อมูลนานขึ้น หรือข้อมูลสูญหายเนื่องจากการ drop 
packet ได้   
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ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมของ MPTCP 

 
 ปัญหาหลักในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ทั้งโครงข่าย LTE และ WiFi  คือการใช้งานและรับ-
ส่งข้อมูลบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการน าโปรโตคอล MPTCP มาใช้เพ่ือเพ่ิม Bandwidth  จะเป็นตัว
ช่วยให้ระบบสามารถเพ่ิม Throughput ได้แต่ถึงกระนั้น โปรโตคอล MPTCP ยังมีข้อจ ากัดซึ่งหลายคนจะ
มองข้าม คือ เมื่อมีการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ในกรณีที่ Throughput ต่างกันมากๆ ตาม
สมมติฐาน เมื่ อใช้  Congestion Control แบบ   Uncoupled (CUBIC)[3] จะเกิดปัญหา Throughput 
โดยรวมของ MPTCP แย่กว่า Throughput ของ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด  แต่การใช้ Congestion 
Control แบบ Coupled (wVegas)[4] ในกรณีที่ เลวร้ายสุดของ Throughput โดยรวมของ MPTCP เมื่อ 
Throughput 2 ฝั่งต่างกันมากๆ คือ ได้ Throughput ที่ใกล้เคียงกับฝั่งของ TCP ที่มีปริมาณ Throughput 
มากสุด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาว่าความต่างของ Throughput ทั้ง 2 ฝั่งที่จ านวนเท่าใดจึงส่งผลให้ 
Throughput MPTCP นั้นแย่กว่า Throughput TCP ในฝั่งมาก ทั้งนี้ในการท างานของ MPTCP นั้น มีการน า
หลักการของการควบคุมความคับคั่งของข้อมูล (Congestion Control) มาใช้ ซึ่ง Congestion Control 
ส าหรับ Multipath Path ในงานวิจัยนี้ น ามาทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Uncouple Congestion Control เป็น
รูปแบบที่ง่ายที่สุดของการควบคุมความคับคั่งส าหรับ MPTCP โดยมีการจัดการแต่ละ Subflows เหมือนการ
เชื่อมต่อแบบอิสระของ TCP ในรูปแบบของ TCP Congestion Control แต่เนื่องจาก Congestion Control 
ในแบบนี้มีการแชร์ทรัพยากรในจุดคอขวด จึงส่ งผลให้  Multi-path Flow เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม  
ตัวอย่างเช่น Vegas, Reno, CUBIC, BIC, H-TCP, Hybla, Westwood เป็นต้น อีกรูปแบบคือ  Coupled 
Congestion Control เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความไม่ยุติธรรมของ Uncouple Congestion Control 
บนการใช้ทรัพยากรร่วมกันบนจุดคอขวด  โดยการจับคู่ Congestion Windows  ของทุก Supflows บนการ
เชื่อมต่อของ MPTCP ด้วยหลักการรวมทรัพยากร  หลักการของ Coupled Congestion Control  ช่วยให้
โปรโตคอลในการขนส่งสามารถปรับเปลี่ยน Congestion Windows ของแต่ละ Subflow และตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจุดคอขวดบนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น LIA, OLIA, 
Balia, wVegas เป็นต้น 

950



4 
 

โปรโตคอล MPTCP[5] มีการใช้ Congestion Control เพ่ือปรับอัตราการรับ-ส่ง ข้อมูลในละเส้นทาง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะเครือข่ายจนถึงสภาวะที่ก่อให้เกิดความคับคั่งของข้อมูล โดยด าเนินการปรับ 
Congestion Windows ภายใน SubFlow เพ่ือควบคุมอัตราการรับ -ส่งข้อมูลของแต่ละ Subflow ให้
สอดคล้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ TCP-friendly บนมาตรฐาน 3 ข้อ ของ Congestion Control 
Goal เพ่ือให้เกิด Fairness กับจุดคอขวด และเป็นไปตามใช้หลักการของการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน  ในการส่ง
ข้อมูลแบบ Multipath Path Flow เมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีความคับคั่งน้อย ทราฟฟิคหรือการ
รับ-ส่งข้อมูลในเครือข่ายนั้น จะเคลื่อนที่ห่างจาก Congestion Area หรือ พื้นที่ที่มีความคับคั่ง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ Throughput ให้มากขึ้นอีกด้วย 
 ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะท าการทดสอบการใช้งานโปรโตคอล MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi โดย
จ าลองสถานการณ์ด้วยการใช้โปรแกรม NS3  ให้ MPTCP 2 ฝั่ง มีThroughput ต่างกันโดย ตั้งค่า MCS ฝั่ง 
WiFi แล้วท าการ Download file ที่มีขนาดประมาณ 20 MB จากไฟล์ข้อมูลจริง 720p (1280×720) บน
โครงข่าย MPTCP แบบ Couple และ Uncoupled  จากนั้นใช้โปรแกรม Wireshark ในการตรวจสอบโดย 
Export ออกมาเป็น Trace file เพ่ือวิเคราะห์ ด้วยพารามิเตอร์ Throughput  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาและจ าลองการท างานของ MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi ในกรณีที่มีความแตกต่าง
ของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ด้วยวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Uncoupled และ Coupled 
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโตคอล TCP และ MPTCP พร้อมหาขอบเขตความต่างของอัตรา
การรับ-ส่งข้อมูลที่ท าให้ MPTCP มี Throughput โดยรวมน้อยกว่า TCP 
 3. เพ่ือที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของ Congestion Control ระหว่าง Uncoupled 
และ Coupled บนโปรโตคอล MPTCP ในโครงข่าย LTE และ WiFi  ในกรณีที่มีความแตกต่างของอัตราการ
รับ-ส่งข้อมูล 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
ด้านฮาร์ดแวร์ 

1.  Acer Aspire E1-572G (15.6-inch) i7-4500U, CPU 1.8GHz with Turbo Boost up to 3.0 
GHz, AMD RadeonTM HD 8750M with 2 GB Dedicated VRAM, 4GB DDR3 L Memory 
เพ่ือวิเคราห์ผลด้วยโปรแกรม Wireshark 

2.  MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) 2.3GHz Quad-core Intel Core i7 Processor (Turbo  
Boost up to 3.3GHz) with 6MB L3 cache ,8GB of 1600MHz DDR3 Memory  เพ่ือจ าลอง
การทดสอบด้วยโปรแกรม NS3 
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ด้านซอฟท์แวร์ 
1. Program Parallels Desktop Control Center for MAC Version 13.0.0 เพ่ือใช้งาน Ubuntu 

Linux 14.04 Desktop 64 bit, CPU 2 Core, Memory 2 GB 
2. Program network simulator NS3 DCE Version 1.7 for Linux  
3. Program Wireshark version 2.0 4 for Windows 8.1 Enterprise N 

โดยด าเนินการติดตั้ง Program  Parallels Desktop ลงบน Mac Book Pro  แบ่ง CPU 2 Core, 
Memory 4 GB เพ่ือท าการติดตั้ง Ubuntu Linux 14.04 Desktop  64 bit  หลังจากที่ติดตั้ง
เสร็จ จึงด าเนินการ Install Program  network simulator 3 DCE Version 1.7  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ปัจจุบันมีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านระบบโครงข่าย  LTE  และ WiFi   โดยมีลักษณะการ

ใช้งานแบบสลับโครงข่ายไปมาตลอดเวลา ส่งผลให้ Application ที่ใช้งานมีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีแนวความคิดที่จะน าโปรโตคอล MPTCP  มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันระหว่างโครงข่าย 
LTE  และ WiFi  เพ่ือช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ให้ เกิดการขาดหาย และช่วยเพ่ิมความเร็ว
อินเตอร์เน็ตและการใช้งานให้สูงขึ้น แต่กระนั้นยังคงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดอีกอย่างคือ เมื่อมีการใช้โปรโตคอล 
MPTCP ส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ในกรณีที่  Throughput ต่างกันมากๆ ความต่างของ 
Throughput ทั้ ง 2 ฝั่ งที่นี้ อาจส่งผลให้  Throughput MPTCP นั้นแย่กว่า Throughput TCP ในฝั่ งที่ มี 
Throughput มากสุด (แทนด้วย TCPMax)  โดยในบทความนี้จะจ าลองระบบโครงข่าย โดยใช้โปรแกรม 
Network Simulator Version 3 (NS3)  ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานโปรโตคอล TCP และ 
โปรโตคอล MPTCP ที่มีการใช้งานผ่านทั้งโครงข่าย LTE และ WiFi   ด้วยการใช้ Congestion Control แบบ  
Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) เพ่ือหาขอบเขตและข้อจ ากัดข้างต้น โดยมีการออกแบบ
โครงข่าย LTE และ WiFi เพ่ือจ าลองการท างานดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบโครงข่าย LTE และ WiFi 
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ภาพที่ 2 โครงข่าย 4G LTE และ WiFi ที่ใช้ในงานวิจัย 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงโครงข่าย  LTE และ WiFi  ที่ใช้ในการทดสอบในงานวิจัยนี้จะประกอบ

ไปด้วย 2 โครงข่ายเชื่อมต่อกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 โครงข่าย LTE (Long Term Evolution) จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้ ใช้งาน (User 
Equipment – UE) เชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามรูปแบบการจ าลองทางโครงข่าย LTE ตามภาพที่ 2 โดย UE สามารถท่ีจะใช้บริการผ่านโครงข่าย LTE เพ่ือ
รับ-ส่งข้อมูลไปกับอุปกรณ์ปลายทางท่ีอยู่โครงข่ายอินเตอร์เน็ท 

1.2 โครงข่าย WiFi (Wireless Fidelity) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point – AP) 
ซึ่งเชื่อมต่อกับ UE โดยการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานนั้นจะเปลี่ยนแปลงระยะตามรูปแบบการจ าลองการทาง
โครงข่าย WiFi ตามภาพที่ 2 โดย UE สามารถที่จะใช้บริการผ่านโครงข่าย WiFi เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์
ปลายทางท่ีอยู่โครงข่ายอินเตอร์เน็ท 

การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายทั้ง 2 นั้นจะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอลของ TCP และ MPTCP 
ซึ่งจะค านึงถึงการเชื่อมต่อในการให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ Application  และไม่มีการ
เคลื่อนที่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน รวมถึงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในโครงข่าย  LTE และ WiFi  

2. การก าหนดค่าตัวแปรของโครงข่าย LTE และ WiFi 
 ในการออกแบบโครงข่าย LTE  และ WiFi  นั้นจะต้องมีการค านึงถึงค่าตัวแปรที่ใช้ในการทดลองการ
ท างานของโครงข่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาการใช้งาน บนโครงข่าย LTE โดยใช้ NS3 เป็นซอฟแวร์ในการจ าลองการท างาน  
 โดยก าหนดค่า LTE แบบ SISO, Bandwidth (20MHz)   
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ตารางท่ี 1 ตารางขนาดความจุของการเชื่อมต่อ และความล่าช้าระหว่างอุปกรณ์ในโครงข่าย LTE  
การเชื่อมต่อ ความจุของการเชื่อมต่อ 

(Mbps) 
ค่าความล่าช้าทางเวลา 

(msec) 
1.โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สถานีฐาน (eNB) 100 แปรผันตามระยะทาง 

2.อุปกรณ์สถานีฐานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ S/P-GW 1000 2 
3.อุปกรณ์ S/P-GW เช่ือมต่อกับเครื่องแม่ข่าย 1000 2 

 

2.2 ศึกษาการใช้งานบนโครงข่าย WiFi โดยใช้ NS3 เป็นซอฟแวร์ในการจ าลองการท างาน และเลือกใช้ WiFi 
มาตรฐาน 802.11ac  

  โดยก าหนดค่า WiFi แบบ MIMO, Spatial Streams (SS) = 1, Channel bonding = 80MHz,  
 Guard Interval (GI) = 400ns, Modulation and Coding Scheme (MCS) = 0-9 

ตารางท่ี 2 ตารางขนาดความจุของการเชื่อมต่อ และความล่าช้าระหว่างอุปกรณ์ในโครงข่าย WiFi 
การเชื่อมต่อ ความจุของการเชื่อมต่อ 

(Mbps) 
ค่าความล่าช้าทางเวลา 

(msec) 
1.โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้งานเช่ือมต่อกับอุปกรณ์สถานีฐาน 
(Access Point) 

แปรผันตามค่า mcs แปรผันตามระยะทาง 

2.อุปกรณ์สถานีฐานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BRAS 1000 2 

3.อุปกรณ์ BRAS เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย 1000 2 

 

2.3 ศึกษาการใช้งานบนโครงข่าย เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานโปรโตคอล  MPTCP และ 
TCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi ด้วยการใช้  Congestion Control แบบ Uncoupled (CUBIC) และ 
Coupled (wVegas) ควบคุมความคับคั่งของการรับ-ส่งไฟล์ขนาด 20 MB ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่าง
ของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลในโครงข่าย MPTCP ที่จ านวนไม่เกิน 40, 80, 120, 160, 200 และ 200 เท่าข้ึนไป 
 
3. ข้ันตอนในการทดสอบ  

ในการทดสอบงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การทดสอบเพ่ือหา Throughput ของ TCPMax โดยมีการทดสอบส่งข้อมูล LTE และ WiFi เพียงเส้นทาง
เดียว และเก็บค่า Throughput ของ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด เป็นค่า TCPMax 
2. การทดสอบการท างานของ MPTCP โดยการส่งข้อมูล LTE กับ WiFi พร้อมกัน และค านวณค่า Sum of 
Throughput ของ MPTCP ซึ่งนั่นก็คือค่า Throughput ของ MPTCP เพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง TCPMax 
เทียบกับค่า Throughput ของ MPTCP  
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โดยการใช้  Congestion Control แบบ Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) และ
ทดสอบด้วยขนาดของข้อมูลที ่20 MB 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ใน
สถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP โดยเทียบกับ Throughput ของ 
TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด (TCPMax) 
 
1. การประเมิน  Throughput ของ MPTCP เทียบกับ  Throughput ของ TCPMax โดยใช้  Uncoupled 
(CUBIC) 

 
 

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

 
จากผลการทดสอบพบว่า การใช้งาน Coupled (wVegas) ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตรา

การรับ-ส่งข้อมูล ที่ 1-40 และ 41-80 เท่า นั้น บนโครงข่าย MPTCP มี Throughput เฉลี่ย ที่สูงกว่า TCPMax 
โดย MPTCP มี Throughput เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 48 และ 57 Mbps และ TCPMax มี Throughput เฉลี่ยอยู่
ที่ประมาณ 43 และ 56 Mbps ตามล าดับ และตั้งแต่ 81 เท่าขึ้นไป MPTCP มี Throughput ที่ต่ ากว่า 
TCPMax 
 
3. การประเมิน Throughput ของ MPTCP ระหว่าง Uncoupled (CUBIC) เทียบกับ Coupled (wVegas)  
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จากผลการทดสอบพบว่า การใช้งาน Coupled (wVegas) ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตรา
การรับ-ส่ง บนโครงข่าย MPTCP มี Throughput ที่สูงกว่า การใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ทั้งหมด 

 
4. การประเมิน Throughput ของ MPTCP ระหว่าง Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) เทียบ
กับ TCPMax 

 

 จากผลการทดสอบพบว่าในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลบนโครงข่าย 
MPTCP การใช้งาน Coupled (wVegas) มี Throughput ที่สูงกว่าการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ทั้งหมด
และการใช้ งาน  Coupled (wVegas) มี  Throughput ที่ ใกล้ เคี ย งกั บ  TCPMax  ซึ่ งแตกต่ างกั บ แบ บ 
Uncoupled (CUBIC) ที่มีความก้าวร้าว (Aggressively) ใน Throughput ของ MPTCP ส่งผลให้ค่า Sum of 
Throughput ของ MPTCP ใน CUBIC ตั้งแต่จ านวนเท่าที่ 41 ขึ้นไปนั้น มีค่า Throughput เฉลี่ยที่ห่างไกล
จากค่า TCPMax   เพ่ิมมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การรับ-ส่งข้อมูลบน TCP เป็นแบบเส้นทางเดียว แต่บน MPTCP นั้นเป็นการรับ-ส่งแบบหลาย
เส้นทาง เมื่อเกิดความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลบนโครงข่ายมากๆ ในขั้นตอนการรวมแพ็คเก็ตของ
ข้อมูลที่ปลายทางจะต้องใช้เวลาในการรวมข้อมูลทั้งหมด จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ 
Throughput บน MPTCP ลดลงต่ ากว่า TCPMax  (หรือ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด) 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลบนโครงข่าย
ระหว่างบน MPTCP บนการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ที่สูงมากเกิน 41 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ MPTCP มี 
Throughput ที่ต่ ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด  เนื่องจากอัลกอริทึมแบบ Uncoupled (CUBIC) มี
การเติบโตของ window size ที่ไม่ขึ้นกับ RTT (Round Trip Time) ท าให้เกิดการรอแพ็คเก็ตของข้อมูลที่
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ปลายทาง(หรือจุดคอขวด) จนเกิด Congestion Area  ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ 
Throughput ให้ ลดล งไป และส่ งผล ให้ ค่ า  Sum of Throughput ของ MPTCP ใน  CUBIC นั้ น มี ค่ า 
Throughput ที่ มี ความก้าวร้าว  (Aggressively) ใน  Throughput ของ MPTCP ซึ่ งท าให้ค่ าเฉลี่ ยของ 
Throughput มีความห่างไกลจากค่า TCPMax  (หรือ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด) เพ่ิมมากขึ้นตามอัตรา
ความแตกต่างของการรับ-ส่งข้อมูล 

และ บนการใช้งาน Coupled (wVegas) เมื่อมีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงมากเกิน 
81 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้บน MPTCP มี  Throughput ที่ต่ ากว่า TCPMax ซึ่งแตกต่างจาก Uncoupled 
(CUBIC) เพราะมีการจัดการ Congestion Windows  ของทุก Subflows บนการเชื่อมต่อของ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจุดคอขวดบนเครือข่าย จึงท าให้ลดเวลาการรอเพ่ือรวมแพ็คเก็ต
ที่ปลายทาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ Throughput มากขึ้นกว่าแบบ Uncoupled 
(CUBIC) ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายสุดของ Coupled (wVegas) นั้น จะให้ Throughput ที่ใกล้เคียงกับ TCP ฝั่งที่มี 
Throughput มากสุดนั่นเอง 

 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ใน

สถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP ด้วยการรับส่งไฟล์ขนาด 20 MB  
ผลการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลบนโครงข่ายมากๆ เมื่อถึง
ขั้นตอนการรวมแพ็คเก็ตของข้อมูลที่ปลายทางจะต้องใช้เวลาในการรวมข้อมูลทั้งหมด จึงส่งผลให้ผลของ TCP 
ฝั่งที่มี Throughput มากสุด  มี Throughput มากกว่าผลรวมของ MPTCP  

ในการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) บนโครงข่าย MPTCP ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่ง
ข้อมูลบนมากเกิน 41 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ผลรวมที่มากจากค่า Sum of Throughput ของ MPTCP บนฝั่ง 
LTE และ WiFi มี Throughput ที่ต่ ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด โดยค่าเฉลี่ยของ Throughput 
จะมีความห่างไกลจากค่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด และเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราความแตกต่างของการ
รับ-ส่งข้อมูล 

ในการใช้งาน Coupled (wVegas) บนโครงข่าย MPTCP ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล
บนมากเกิน 81 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ผลรวมที่มากจากค่า Sum of Throughput ของ MPTCP บนฝั่ง LTE 
และ WiFi มี Throughput ที่ต่ ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด โดยค่าเฉลี่ยของ Throughput จะมี
ความใกล้เคียงกับค่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด  

และจากงานวิจัยนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าในกรณีของสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล
แตกต่างกัน การใช้งานวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled (wVegas)  ให้ประสิทธิภาพของ throughput ที่
ดีกว่าแบบ Uncoupled (CUBIC)  
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ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการทดสอบด้วย โปรแกรม NS3 มีข้อจ ากัดในบางส่วน ผู้วิจัยจึงจะขอเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนาต่อไป ดังนี้ 
1. ทดสอบระบบ MPTCP ผ่านระบบโครงข่าย LTE และ WiFi ที่สามารถท างานได้หลายผู้ใช้งานในช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถรองรับการท างานได้  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน 
2. ทดสอบระบบ MPTCP ผ่านระบบโครงข่าย LTE และ WiFi โดยการจ าลองที่โดยการท าการเคลื่อนไหวของ
ผู้ใช้งาน โดยเคลื่อนที่ เข้า - ออก จากผู้ให้บริการ และก าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ว่ามีผลกระทบต่อการ
ท างาน MPTCP ระดับใด 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 โดยใช้วิธีสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ และศึกษาสภาพทั่วไปทางการผลิตและการตลาด จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
ในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทย ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้า ระดับราคาสินค้า
ส่งออกจากประเทศไทย และจ านวนประชากร และผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
พบว่า จุดแข็ง คือ ประเทศไทยมีต้นน้ าของอุตสาหกรรมพลาสติกที่แข็งแรง คุณภาพสินค้าของไทยได้รับความ
เชื่อถือจากหลายประเทศ จุดอ่อน คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน ปัญหาการเมืองของ
ประเทศไทยที่ยังไม่ชัดเจน โอกาส คือ การพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
ผู้ประกอบการพลาสติกไทยเข้าไปลงทุนในตลาดอาเซียน และอุปสรรค คือ จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผู้ผลิตรายเล็กไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีส าหรับในการผลิตชั้นสูง 
ค าส าคัญ :  ศักยภาพ ,ส่งออก ,บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the potentiality of exporting packaging plastic 
bags and plastic sacks in Thailand. This research studied the factors influencing the export 
volume of plastic packaging in plastic bags and plastic sacks from Thailand to major trading 
partners, including the United States and Japan by using yearly secondary data between              
1998 – 2017. The analysis methods are multiple regression and in-depth interview for making 
SWOT analysis.  

The results of this research illustrated that the factors effecting the export of the 
considerating plastic products are exchange rate, selling price as well as the number of 
population. The SWOT analysis was applied to find the involving parameters. The results 
demonstrated that Thai plastic industry has a strong upstream business and the quality 
reliability of plastic good, considerating as a strength in SWOT Model. The weakness are lack 
of labor skills and the political problems. The opportunity are increasing in both value-added 
of plastic products and the investment of manufacturers in ASEAN. The threat are environment 
concerns and the lacking of high technology in the small size of manufacturers. 

 
Keywords :  Potential ,Export ,Plastics Packaging 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยรวมของประเทศ เพราะพลาสติกเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้อมูลของทางสถาบัน
พลาสติก ในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกของไทย มีมูลค่าสูงถึง 745,177 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยสามารถส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็น
มูลค่า 40,048 ล้านบาท (Global Trade Atlas ,2561) และมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาตลอด โดยมี
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในสัดส่วนที่สูงกว่าบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2560 ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกมีสัดส่วนในการส่งออกร้อยละ 51.42 ของ
มูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ส าหรับคู่แข่งขันหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศจีน  

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
เป็นมูลค่าที่สูง แต่แนวโน้มการเติบโตของการส่งออกเริ่มลดลง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  
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ผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวก มีฟังก์ชันที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สะอาดและปลอดภัย (บทความ 
Packaging ออกแบบดี มีแต่เพ่ิมก าไร,2560) แต่ประเทศไทยยังคงมีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในลักษณะ
ทั่วๆไป (General Packaging) ที่มีราคาถูก ซึ่งในอนาคตอาจจะท าให้ประเทศไทยมีการเติบโตไม่ทันกับคู่แข่ง
อ่ืนได้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตหรือทักษะของแรงงานไทย อีกท้ังในปี 2554 ประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย จาก
ความส าคัญในเบื้องต้นของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศจึงมุ่งเน้นศึกษา
ศักยภาพในการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยในประเภทของถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปทางการผลิต การตลาดและการส่งออก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกและด้าน
อ่ืนๆ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหรือพัฒนา ขีดความสามารถโดยรวมของ
ประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ
พลาสติกของประเทศไทย 

2. ศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประเทศคู่ค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเทศไทยประเภทถุงและกระสอบพลาสติก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา  

2. ใช้ข้อมูลที่มีเลขรหัสสินค้าตามระบบการแบ่งรหัสสินค้าแบบ Harmonized System Code  (HS 
Code) ซึ่งสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติก คือ รหัส 392321 โดยข้อมูลใช้สถิติเป็น
รายปี โดยพิจารณาในช่วงปี พ.ศ. 2541– 2560 เป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นการศึกษาในช่วงก่อนและหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งไทยและญี่ปุ่น โดยศึกษาเพ่ือจะท าให้เห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าว 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปในการด าเนินธุรกิจทางด้านการบริหารและการจัดการ 
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการศึกษา บทความ 
รวมถึงข้อมูลตัวเลขทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรม
ศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพลาสติก และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ภาวะการผลิตและภาวะการตลาดของอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพ่ือศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และการรวบรวมเอกสาร รายงานการศึกษาวิจัย วารสาร บทความและข้อมูลสถิติต่างๆที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ โดยท าการ
วิเคราะห์ ใช้แบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) ที่มีตัวแปรหุน (Dummy 
Variables) ดวยวิธีก าลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) โดยท าการวิเคราะหกอนและหลังที่
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2554 

แบบจ าลองที่ใชในการวิจัย  
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ

พลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้า เป็นแบบจ าลองทางเศรษฐมิติแบบถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression) ที่มีตัวแปรหุนเปนเครื่องมือในการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ที่ก าหนดปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระ
สอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้ากับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ทีไ่ดก้ าหนด ดังนี้ 

Xi     =     f (EXi, Pi, PTi, DUM)   

Xi     =     a1 - b1EXi + b2Pi - b3PTi - b4DUM + ℮ 
โดยที่ 

Xi = ปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก 
ของไทยไปยังประเทศ i มีหน่วยเป็น ล้านกิโลกรัม 

EXi  =   อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ i ในรูปจ านวนเงินสกุลของประเทศ i ต่อ 1 บาท 
Pi = จ านวนประชากรของประเทศ I มีหน่วยเป็น ล้านคน 
PTi =   ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของ 

ประเทศไทยไปยังประเทศ i  มีหน่วยเป็น บาทต่อกิโลกรัม 
 i   =  ประเทศผู้น าเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก 

จากประเทศไทย คือ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
a1 = ค่าคงที ่

b1,b2,b3,b4 = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวประอิสระ 
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DUM = ตัวแปรหุ่นวิกฤตเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้ DUM = 0 เป็นช่วงก่อนเกิดอุทกภัยปี  
2554 และ DUM = 1 เป็นช่วงหลังเกิดอุทกภัยปี 2554 

℮ = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
โดยคาดว่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติก

และกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ i จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยนและ
ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกจากประเทศไทยไปยังประเทศ i 
และ ในขณะทีป่ริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยไปยัง
ประเทศ i จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนประชากรของประเทศ i โดยที่ 

𝜕Xi

𝜕EXi
< 0  ,

𝜕Xi

𝜕PTi
< 0   ,

𝜕Xi

𝜕Pi
> 0  

 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้มีการ
ก าหนดให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทย ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญสามปัจจัย คือ 1) อัตราแลกเปลี่ยน 2) จ านวนประชากร 3) ระดับราคาสินค้าส่งออกจากประเทศ
ไทย 4) ตัวแปรหุ่น โดยช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 รวมเป็นระยะเวลา 20 
ปี โดยจากการทดลองท าให้ได้สมการที่ให้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น 

จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจ าลอง โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน โดยตัดและ
จับคตูัวแปรตางๆ ไดผลการศึกษาดังนี้และสมการที่ได้ คือ 

Xj     =     -131.377 + 27.569Pj + 0.431PTj - 0.094DUM  
       t-statistics            (-6.009)***  (6.048)***  (3.124)***   (1.817)* 
 

R2  =  0.862     R2 Adjust  =  0.836 
S.E.  =   0.070      F-statistics  =   33.351 
D.W.  =  1.431    N   =  20 

หมายเหตุ :     * หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดในสมการรวมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาณปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุ่นได้ร้อยละ 83.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากค่า D.W. เท่ากับ 1.431 ซึ่งไม่อยู่ระหว่าง 
1.5 – 2.5 จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการน าสมการไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทย 

ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว สามารถอธิบายได้ว่า จ านวนประชากรของประเทศ
ญ่ีปุ่นมีผลเชิงบวกต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 27.569 
หมายความว่าเมื่อจ านวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านคน จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้น 27.569
ล้านกิโลกรัม เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอิสระอ่ืนๆคงท่ี 

ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นมีผลเชิงบวกต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของ
ไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
เท่ากับ 0.431 หมายความว่าเมื่อราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้น 0.431  ล้านกิโลกรัม  เมื่อก าหนดให้ตัว
แปรอิสระอ่ืนๆคงท่ี 

ตัวแปรหุ่นวิกฤตเศรษฐกิจ มีผลเชิงลบต่อต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 0.094 หมายความว่า หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2554 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออก
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.094
ล้านกิโลกรัม เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอิสระอ่ืนๆคงท่ี 

โดยสาเหตุที่ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศ
ไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นมีทิศทางตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น อาจเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภททั่วไป ไม่มีกระบวนการผลิตซับซ้อนและมี
ราคาถูก ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีค่าแรงสูงของประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงอาจไม่คุ้มกับต้นทุนหากจะผลิต
ในประเทศเอง จึงเป็นเหตุผลท าให้ประเทศญี่ปุ่นมีการน าเข้าถุงและกระสอบพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแล้ว
การที่ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ิมขึ้น จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น 
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจ าลอง โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน โดยตัดและ
จับคตูัวแปรตางๆ ไดผลการศึกษาดังนี้และสมการที่ได้ คือ 

Xus     =     -499.550 - 21.502EXus + 2.027Pus  
               t-statistics            (-7.203)***  (-2.137)**  (7.339)***  

 
R2  =  0.877     R2 Adjust  =  0.854 
S.E.  =   8.88       F-statistics  =   38.003 
D.W.  =  1.048    N   =  20 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดในสมการรวมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ร้อยละ 85.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากค่า D.W. เท่ากับ 1.048 ซึ่งไม่อยู่
ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ดังนั้น จึงควรระมัดระวัง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการน าสมการไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทย 

ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว สามารถอธิบายได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีผลเชิงลบต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของ
ไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
เท่ากับ 21.502 หมายความว่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะ
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดลงประมาณ 21.502 ล้านกิโลกรัม เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอิสระอ่ืนๆคงท่ี 

จ านวนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลเชิงบวกต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 2.027 หมายความว่าเมื่อจ านวนประชากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น 1 ล้านคน จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึ้น 2.027 ล้านกิโลกรัม เมื่อก าหนดให้ตัว
แปรอิสระอ่ืนๆคงท่ี 
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3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย 

จากทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในบทที่ 2 สามารถน ามา
วิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การผลิตและสภาพทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและ
กระสอบพลาสติกของไทย ในบทที่ 3 เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งจะท าให้ทราบถึง            
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ
พลาสติกของไทย เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการวางแผนการตลาดเพ่ือพัฒนาและขยายตลาดของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยต่อไป 

จุดแข็ง 
1. ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตั้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าของอุตสาหกรรมพลาสติกที่แข็งแรง มี

การผลิตเม็ดพลาสติกท่ีเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตหลากหลาย จึงท าให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่า 
2. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกมีการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก  
3. เนื่องจากประเทศไทยมีความซื่อสัตย์ในทางการค้า มีการส่งสินค้าตรงต่อเวลา มีการให้บริการที่ดี 

จึงท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเป็นคู่ค้าที่ดีเสมอมา 
4. แรงงานไทยมีความช านาญในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ท าให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรายอ่ืนๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความละเอียดสูงซึ่งต้องใช้ความช านาญในการ
ผลิต  

5. ตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกในประเทศมีขนาดใหญ่ เนื่องจาก
สามารถตอบสนองได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมการเกษตร 

จุดอ่อน 
1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน เช่น ในระดับเทคนิค ช่างท าและออกแบบแม่พิมพ์ 

ช่างออกแบบเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค ส่งผลให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกยัง
ไม่เติบโตเท่าที่ควร 

2. ผู้ประกอบการพลาสติกไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ซึ่งส่งผลให้ ณ ปัจจุบันผู้ประกอบการยังมีข้อจ้ากัดด้านการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อการพัฒนาของคู่แข่ง 

3. ระบบการจัดการขยะพลาสติกในประเทศยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย รวมถึงสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกา รใช้
งานและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีถูกต้อง 

4. ปัญหาการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการจัดการน้ าท่วมยังไม่มีประสิทธิภาพ ที่เคย
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกอย่างรุนแรง จึงท า
ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
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โอกาส 
1. ผู้ประกอบการพลาสติกไทยเข้าไปลงทุนในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์

พลาสติกชนิดทั่วไปสูง เนื่องจากเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร และมีแรงงานส าหรับการผลิต
เพียงพอ ซึ่งการขยายการลงทุนไปสู่ตลาดอาเซียนจะเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกได้ 

2. การพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพที่ก าลังเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้นตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกมัน
ส าปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ 

3. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ท าให้
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการพัฒนาและแข่งขันในตลาดโลกได้มากข้ึน 

 
อุปสรรค 
1. คู่ค้ามีแนวโน้มน ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาใช้มากขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี

การตั้งก าแพงภาษีสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในการส่งออกของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรวดเร็ว มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกันความได้เปรียบด้าน
ภาษี และค่าแรงงานที่ต่ า ท าให้นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอุปสรรคต่อการขยายตลาดของ
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

3. จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้หลายประเทศท่ัวโลกเริ่มมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกลดลง 

4. เทคโนโลยีส าหรับในการผลิตชั้นสูงหรือที่มีความซับซ้อน ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และมี
มูลค่าที่สูงส่งผลให้ผู้ผลิตรายเล็กหลายรายไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกควร

ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และควรมีการฝึกอบรมแรงงานที่มีอยู่ให้มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้มี
ทักษะในด้านการผลิตเฉพาะด้าน 

2. ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้กับผุ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ือให้เข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและ
กระสอบพลาสติกมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้มากข้ึน  
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3. กระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมีการตื่นตัวมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการ
อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสนี้ จึงควรมีแผนเตรียมรับมือกับผลกระทบที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากระแสการลดใช้ถุงพลาสติกเริ่มรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออ
อกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยนั้น เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับเครื่องชี้วัด
สภาพเศรษฐกิจทางด้านมหภาคเป็นส่วนมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรหาตัวแปรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กัทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภคด้านจุลภาค 
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บทคัดย่อ  
 แม้ว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้พิจารณา และปัจจุบันอยู๋ใน
วาระที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความตามร่างฯ จะพบว่ามีปัญหามากมายในพระราชบัญญัตินี้1 ปัญหาที่มี
ผลกระทบมากที่สุดและยังไม่ได้รับการแก้ไข คือค าว่า “การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (UNCAT) หายไป2 
 การหายไปของค าดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติขึ้นหลายประการ 
ประการส าคัญที่สุดข้อหนึ่งคือ การบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติต่อการปรับปรุงวินัยทหาร3 แม้ว่าวิธีการ
ปรับปรุงวินัยทหารบางส่วนจะสามารถพิจารณาเข้าในเรื่องของ “การทรมาน” ได้ แต่วิธีการปรับปรุงวินัย
ทหารส่วนมากกลับเข้าองค์ประกอบในเรื่องของ “การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี”การไม่มีค าดังกล่าวปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ จะท าให้การปรับปรุงวินัยทหารไม่ถูก
ควบคุมด้วยกฎหมาย และเป็นช่องทางให้ทหารถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดสมควรถูก
กระท า 

                                           
1 เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา. (2019). ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระพิจารณาแล้ว. สืบค้นเมื่อ 12 
เมษายน 2562, จาก https://prachatai.com/journal/2019/03/81363 
2 (ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ..., 2562, น.23, http://web.senate.go.th/bill/bk_data/458-2.pdf) 
3 “การปรับปรุงวินยัทหาร” เป็นค าที่ผู้เขียนคิดขึ้นมาเอง สามารถเทยีบได้กับการ “แดก หรือซ่อม” ของทหาร หรือการ “ธ ารงวินัย” ของนักเรียน
เตรียมทหาร. 
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 อนึ่ง การปรับปรุงวินัยทหารนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบั ติระหว่างทหาร ต่อทหารด้วยกันเอง
บุคคลภายนอกจะทราบต่อเมื่อเกิดเหตุแล้ว จึงไม่มีแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถอ้างอิงได้ ผู้เขียนจึงใช้
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการอ้างอิง แต่จะอ้างอิงในเรื่องลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารเท่านั้น 
 
ค าส าคัญ : การปรับปรุงวินัยทหาร, การทรมาน, การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 
...., สิทธิมนุษยชน, ทหารไทย 
 
 

Abstract 
 

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

การปรับปรุงวินัยทหารมิใช่ทัณฑ์ทั้ง 5 สถาน5ที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 
2476 มาตรา 8 อีกทั้งมาตรา 9 วรรคท้าย ก็มิได้อนุญาตให้คิดทัณฑ์ขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอ่ืน6 หรือ

แม้แต่ข้อบังคับทหารที่ 
4/7536

2475
 เรื่อง ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจลงอาชญาโดยพลการ ก็มีเนื้อความไม่อนุญาต

ให้ใช้อ านาจลงอาชญาแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา ดังนั้น การปรับปรุงวินัยทหารย่อมเป็นความผิด ด้วยเป็นการ
กระท าท่ีขัดต่อทั้งพระราชบัญญัติ และข้อบังคับทหารข้างต้น 

ลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารมิได้มีก าหนดแบบแผนแน่นอนตายตัว เพราะเกิดขึ้นจากดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาโดยแท้ ผลของการปรับปรุงวินัยทหารจึงแตกต่างกันออกไปตามตามความร้ายแรงและ
จุดประสงค์ของการปรับปรุงวินัยทหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ7 คือ การปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงในระดับของ “การทรมาน” “การประติบัติ หรือลงโทษ
อ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม” “การประติบัติ หรือลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” และ “การละเมิดสิทธิโดยทั่วไป” 
แต่ในที่นี้จะศึกษาลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารใน 3 ประเภทแรกเท่านั้น เพราะในประเภทที่ 4 เป็น
พ้ืนฐานของการกระท าท้ังสามประเภทแรก  

ปัญหาแรกที่ปรากฏคือ นอกจากการไม่ก าหนดให้ “การประติบัติ หรือลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม” และ “การประติบัติ หรือลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายแล้ว ใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ กลับไม่มีค าดังกล่าวอยู่เลย การไม่ก าหนดดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาตามที่ได้กล่าวไว้ใน
เบื้องต้น อีกท้ังเป็นต้นเหตุของปัญหาที่สองด้วย กล่าวคือ ในปัญหาที่สอง แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พุทธศักราช... จะได้ก าหนดความผิดและโทษของการ
ปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักของ “การทรมาน” เอาไว้ แต่กลับไม่มีการก าหนดความผิดและโทษของการ
ปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน ความบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบัน ประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายใดก ากับการปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน  

                                           
4 ทวีศักดิ์ เกิดโภคา. (2560) “ศพสุดท้ายอีกกี่ครั้ง?: รวมกรณีซ้อมทรมาน-ตายแปลกในค่าย คุก บา้นพักนายทหาร,” สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2562 
5 (พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 8) 

“ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวด 2 นั้น ให้มีก าหนดเป็น 5 สถาน คือ 1) ภาคทัณฑ์  2) ทณัฑกรรม 3) กัก 
4) ข้ง 5) จ าขัง” 
6 (พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 9 วรรคท้าย) 
7 (สาระส่าคัญ อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบัติ หรอืการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่่ ายีศักดิ์ศรี, 2557, ข้อ 1 และข้อ 16 
www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International.../CAT.pdf) 
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แม้ว่าปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาญา ทั้งในส่วนของการกระท าผิดต่างๆที่
มีโทษก าหนดไว้ หรืออีกส่วนหนึ่งคือบังคับตามความผิดของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
157 เพราะทหารเป็นเจ้าพนักงานคนหนึ่งของรัฐด้วยเช่นกัน ทว่า การลงโทษตามความผิดในเงื่อนไขแรกกลับ
มิได้ก าหนดให้เจ้าพนักงาน ผู้ใช้อ านาจกระท าการในนามของรัฐ กลับกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เพิกเฉยต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์8ของทหารด้วยกันเองอย่างร้ายแรง ได้รับโทษที่มากกว่าบุคคลทั่วไปกระท า
ต่อบุคคลด้วยกันเองในประการใด  

และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 157 นั้น แม้จะมีก าหนดโทษจ าคุกกว้างตั้งแต่ 1-10 ปีก็ตาม แต่ประเทศ
ไทยยังคงไม่มีเกณฑ์เพ่ืออธิบายว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าทรมานหรือไม่  หากยังใช้เพียงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในคดีเพ่ือก าหนดโทษผู้กระท าผิด  ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการก าหนดโทษลดหลั่นตามความร้ายแรง
ที่เหมาะสม 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การก าหนดให้มีความผิดและโทษของการปรับปรุงวินัยทหารที่มี
ความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน ให้เป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะ และมีโทษรองรับ จะเป็นหนทางในส่วน
ของการออกกฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในเวลานี้ 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหมายและความแตกต่างระหว่าง “การทรมาน” และ “การประติบัติ หรือลงโทษ

อ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” ผ่านอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ และร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

2. น าผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ท่ี 1. พิจารณาประกอบการปรับปรุงวินัยทหาร เพ่ือศึกษาตัวอย่าง
การกระท าที่เข้าหลักตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ 

3. อภิปรายข้อบกพร่อง น าเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมาย รวมถึงก าหนดความรับผิดให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ 
 
อุปกรณ์ และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากต ารากฎหมาย 
แนวค าพิพากษาของศาลทหาร คู่มือ ระเบียบการฝึกทหาร บทความในเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ท่ีปลดจากเกณฑ์ทหารแล้ว เพ่ือน ามารวบรวม วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงอภิปราย
ในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และค้นหาแนวทางข้อเสนอแนะต่อไป 
 

                                           
8 จาก “ปัญหาในการก าหนดนยิามของการทรมาน และบญัญัติให้เป็นความผิดเฉพาะตามกฎหมายไทย,” โดย รณกรณ์ บุญมี, 2558, รพี 2558 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.51. กองบรรณาธิการหนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดความผิดและโทษของการปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักของ “การ
ทรมาน” เอาไว้ โดยมิได้ก าหนดความผิดและโทษให้แก่หลักที่เหลือ ความจ าเป็นประการแรกจึงต้องอธิบาย
ลักษณะของการกระท าต่างๆ ผ่านอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ว่ามีความแตกต่างจาก “การทรมาน” 
อย่างไร จากนั้นจึงประเมินลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักทั้งสามประการ และประการที่สองคือ 
การอธิบายข้อเสียของการไม่ก าหนดให้การกระท าที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมานเป็นความผิด และมี
โทษทางอาญา เพ่ือเสนอทางแก้ไขต่อไป 

1) ความแตกต่างของการทรมาน กับการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ไว้ในข้อบทที่ 169 ซึ่งบัญญัติว่า  

“ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะป้องกันมิให้มีการกระท าอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ 
หรือการลงโทษที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามที่นิยามไว้ในข้อบทที่ 1 เกิดข้ึนในอาณาเขตภายใต้
เขตอ านาจรัฐของตน เมื่อการกระท าเช่นว่าได้กระท าโดย หรือด้วยการยุยง หรือความยินยอม หรือความรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีทั้ง
ปวงในข้อบทที่ 10 ข้อบทที่ 11 ข้อบทที่ 12 และข้อบทที่ 13 ให้น ามาใช้บังคับ โดยการใช้แทนที่การกล่าวถึง
การทรมาน หรือการกล่าวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

ในส่วนนี้อาจอธิบายในเบื้องต้นได้ว่า มีการปรากฏตัวของกลุ่มการกระท าหนึ่งซึ่งมีความร้ายแรงน้อย
กว่าการทรมาน ถูกก าหนดเป็นหน้าที่เพ่ือให้รัฐภาคีรับว่าจะไม่เกิดกลุ่มการกระท าเช่นนี้ขึ้น ซึ่งในทางระหว่าง
ประเทศล้วนยอมรับว่า การกระท าทั้งสองมีความแตกต่างกัน และมีความพยายามในการก าหนดความแตกต่าง
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น10อย่างไรก็ตาม ความในเบื้องต้นย่อมไม่เพียงพออธิบายลักษณะของการกระท าดังกล่าว ผู้เขียน
จึงได้ท าการศึกษา และพบว่า แม้จะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการกระท าหนึ่งๆ จะเป็นการทรมานหรือไม่ แต่ก็มี
เกณฑแ์บ่งแยกการกระท าทั้งสองส่วนออกจากกันได้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 4 ประการ ได้แก่ 
 

1.1 องค์ประกอบภายใน 

                                           
9 เชิงอรรถที่ 7, เล่มเดิม ข้อ 16 
10 From The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(p. 114-115) by Burgers J. Herman and Danelius Hans, 1988, Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers. อ้างใน เกศกนก เข็มตรง, 
“การต่อต้านการทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศและปญัหาในการปฏบิัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” วิทยานพินธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555., หน้า 92 
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ประเด็นเรื่องเจตนา เฉพาะการทรมานเท่านั้นที่เรียกร้องให้การก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์
ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ ว่าจะต้องเป็นการกระท าโดยเจตนา11 และจะต้องเป็นการกระท าโดยมีมูลเหตุจูง
ใจในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ก าหนดไว้ในข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เท่านั้น 12 การ
กระท าโดยประมาทจึงไม่มีทางเป็นการทรมาน13 แต่การประติบัติหรือ การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น อาจกระท าได้ทั้งโดยเจตนา หรือจากการกระท าโดยประมาท14 ซึ่งจะต้องพิจารณาระดับ
ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ และพิจารณาว่า ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้หรือไม่ 

ดังนั้น ความแตกต่างของการกระท าทั้งสองในส่วนนี้จึงต้องพิจารณาจากเจตนาก่อนเป็นล าดับแรก 
กล่าวคือ หากการกระท าดังกล่าวมิใช่การกระท าโดยเจตนา การกระท านั้นจะไม่ใช่การทรมานเลย จะต้อง
พิจารณาในส่วนของการประติบัติหรือ การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือส่วนของการประติบัติ หรือ
การลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรีแทน ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันในส่วนของมูลเหตุจูงใจ กล่าวคือ ส่วนหลังนั้นมี
มูลเหตุจูงใจเพ่ือท าให้ผู้อ่ืนอับอายขายหน้า ในขณะที่ส่วนแรกนั้นอาจไม่มีมูลเหตจูงใจใดๆ เพียงกระท าเพ่ือ
สนองจริตของตนก็ได้15 แต่หากการกระท านั้นเป็นการกระท าโดยเจตนา จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้กระท ามี
มูลเหตุจูงใจประการใด หากเป็นเจตนาที่ก าหนดไว้ในข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ การ
กระท าดังกล่าวพึงพิจารณาได้ว่าเป็นการทรมาน แต่กรณีที่มูลเหตุจูงใจนั้นเป็นการกระท าให้อับอายขายหน้า 
พึงพิจารณาว่าเป็นการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และกรณีที่ไม่เข้าทั้งสอง กล่าวคือมีมูลเหตุจูง
ใจอ่ืน หรือไม่มีมูลเหตุจูงใจเลย ก็พึงพิจารณาได้ว่า เป็นการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม16 

 
1.2 ระดับความรุนแรงในการก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจ  
การทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น 

ก าหนดระดับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยการทรมานตาม
ความหมายข้อบทที่ 1 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯนั้น ก าหนดระดับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานว่ าต้อง
ร้ายแรง (severe) ส่วนข้อบทที่ 16 จะก าหนดว่า “ที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามที่นิยามไว้ในข้อ 1” ย่อม
แสดงให้เห็นว่าระดับความเจ็บปวดดังกล่าว มีระดับที่รุนแรงน้อยกว่าการทรมาน กล่าวคือ หากเรียงล าดับ

                                           
11 From Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies (p.4), by OHCHR, 
2011. Accessed April 22, 2019, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_en.pdf 
12Ibid. 
แม้จะแบ่งมูลเหตุจูงใจออกเป็น 5 กรณี แต่ยังเป็นเนื้อความเดียวกันกับมูลเหตุจงูใจในข้อบทที่ 1 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 
13Ibid. 
14 From Defining Torture (p.13), by Miller Gail. H., 2005, n.p., Copyright by Benjamin N. Cardozo School Of Law : Yeshiva 
University. 
15 คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์. “ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที๋โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ ายีศักดิ์ศรี” วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 น. 141 
16 ความหมาย การทรมาน และการประตบิัติหรือการลงโทษอื่นทีโ๋หดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ ายีศักดิ์ศร ี(น.148) เล่มเดิม. 
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ระดับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานแล้ว การทรมานจะอยู่ในจุดสูงสุด และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม จะมีระดับความร้ายแรงรองลงมา17 และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรีนั้น เรียกร้องระดับความร้ายแรงไว้น้อยที่สุด18 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการปรับปรุงวินัยทหารย่อมไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกกระท าได้รับ
ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องอาศัยพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีประกอบกับความ
แตกต่างอ่ืนๆ เพ่ือจ าแนกการกระท าต่อไป 

1.3 มูลเหตุจูงใจ และเจตนาพิเศษ 
มูลเหตุจูงใจของการทรมานตามความหมายของอนุสัญญามีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ  ได้แก่ 1) เพ่ือความ

มุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 2) เพ่ือความมุ่งประสงค์ท่ี
จะลงโทษบุคคลหรือบุคคลที่สาม ส าหรับการกระท าหรือการถูกสงสัยว่าได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 3) 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม 4) เนื่องมาจากเหตุผลใด 
ๆ ก็ตาม หรือบนพ้ืนฐานของการเลือกประติบัติ แต่นอกจากมูลเหตุจูงใจที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 ประการ หากเป็น
การกระท าโดยมูลเหตุชักจูงใจอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ก็อาจเป็นการทรมานได้19  

ในขณะที่การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้นจะต้องมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือท าให้ผู้อ่ืนอับอาย
ขายหน้า หรือลดคุณค่า หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 20โดยการกระท าดังกล่าวนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการ
กระท าท่ีท าให้บริบทปัจจุบันต้องสันนิษฐานว่า การใช้ค าหรือการแสดงออกนั้น จะต้องตั้งใจที่จะแสดงถึงบางสิ่ง
บางอย่างที่น่าอับอายอย่างจริงจัง มีการกระท าท่ีลดระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือดูถูกกันอย่างชัดเจนได้21 
และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมนั้น ไม่จ าเป็นต้องกระท าโดยมีมูลเหตุจูงใจ หรือ
มีเจตนาพิเศษเลย22 

                                           
17 From Grading Scale of Degradation: Identifying The Threshold of Degrading Treatment or Punishment under Article 3 
ECHR (p.387), by Yokoi Yutaka Arai, 2003. Accessed 5 May, 2019, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30903.pdf 
18 Ibid. See more, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 January 2008 (para.10), by UN 
Committee Against Torture (CAT), n.p. Accessed 5 May 2019, https://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html 
19 “ตามอนุสัญญาฯใช้ค าว่า “such purpose as” จึงอธิบายได้ว่า มูลเหตุจูงใจทัง้สี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจอื่นๆที่
ถูกตัดสินให้เป็นบรรทัดฐานในความผิดฐานกระท าทรมาน.” 
20 From Report of the Special Rapporteur, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1995/37 B, 
Question of the Human Rights of All Persons Subjected to any Form of Detention or Imprisonment, In Particular: Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (p.6), by Rodley Nigel S,1997,n.p. Accessed 13 May 2019, 
https://www.refworld.org/docid/3b00f4158.html 
21 From Separate Opinion Of Judge O' donoghue in Ireland v UK, no. 5310/71, Commission Report (Series B) Vol.23-I,1976, 
(para 27) by Council of Europe: European Court of Human Rights, 1977, n.p. Accessed 13 May 2019, 
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b7004.html 
22 Miller Gail. H. p.14 Op.cit. 
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ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากนักวิชาการส่วนใหญ่ว่า เป็นความแตกต่าง
ระหว่างการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีได้ดีที่สุด ซึ่ง
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและคณะกรรมการต่อต้านการทรมานก็รับรองแนวความคิดดังกล่าวเช่นกัน23 

หากสามารถสืบได้ถึงมูลเหตุจูงใจของผู้กระท า จะสามารถแบ่งประเภทของการกระท าได้ทันที แต่ด้วย
มูลเหตุจูงใจดังกล่าวเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในของผู้กระท า จึงสามารถสืบถึงมูลเหตุจูงใจได้เพียงกรณีที่ มี
พฤติการณ์ที่สามารถอธิบายมูลเหตุจูงใจได้ชัดเจนเท่านั้น 

1.4 การอ้างหลักความได้สัดส่วน  
เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการอันเป็นการริดรอนสิทธิประชาชนได้จากการใช้อ านาจรัฐที่ตนได้รับ แต่การ

กระท าการนั้นย่อมมีขอบเขตจ ากัด ขอบเขตในที่นี้คือหลักความได้สัดส่วน หรือความพอสมควรแก่เหตุ 
(Principle of proportionality) เป็นหลักการที่ถูกยกมาพิจารณาการกระท าที่เกิดขึ้น ซ่ึงหลักความได้สัดส่วน
จะไม่น ามาใช้กับการกระท าดังที่เป็นการทรมาน อันเป็นการกระท าที่คงสถานะเด็ดขาด24  และไม่อาจหยิบยก
สถานการณ์หรือเหตุผลใด ๆ มากล่าวอ้างความชอบธรรมได้เลย25  

อย่างไรก็ตาม การกระท าที่เป็นการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายี
ศักดิ์ศรี จะต้องถูกพิจารณาถึงความได้สัดส่วนต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการกระท าเช่นกัน หากใช้
ก าลังเกินสมควรแก่เหตุ เช่น การใช้ก าลังเกินขอบเขตเพ่ือปราบปรามการจราจล หรือการชุมนุม การกระท า
ดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดข้อบทที่ 16 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน26 

จากข้อความด้านบนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อ การทรมาน การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 

องค์ประกอบภายใน ต้องการ “เจตนา” จะเป็น “เจตนา” หรือ “ประมาท” ก็ได้ 

ระดับความรุนแรง
ในการก่อให้เกิด

ความเจ็บปวดหรือ

ต้องถึงระดับร้ายแรง 
(Severe) 

การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ทารุณโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม จะมีระดับความร้ายแรงรองลงมา

จากการทรมาน และ 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น 

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

เรียกร้องระดับความร้ายแรงไว้น้อยกว่าการประ
ติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ทารุณโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม 

มูลเหตุจูงใจ ต้องมีเจตนาพิเศษตาม
นิยามของค าว่า “ทรมาน” 

การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม ไม่จ าเป็นต้องกระท าโดยมีมูลเหตุจูง

ใจ หรือมีเจตนาพิเศษ 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น
จะต้องมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือท าให้ผู้อ่ืนอับอายขาย

หน้า หรือลดคุณค่า หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การอ้างหลักความ
ได้สัดส่วน 

คงสถานะเด็ดขาด ไม่อาจ
ยกสถานการณ์หรือเหตุผล
ใดๆกล่าวอ้างความชอบ

ธรรมได้ 

อ้างหลักความได้สัดส่วน หรือความพอสมควรแก่
เหตุได้ 

 
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ จะมีบทบัญญัติไม่เหมือนกับอนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานฯ อยู่จ านวนหนึ่ง แต่ในส่วนของการพิจารณาหลักของการทรมานนั้น มีความแตกต่างใน 2 
จุด คือ การลดมูลเหตุจูงใจเหลือเพียง 3 ประการ (ตัดมูลเหตุจูงใจในข้อ 4 ออกไป)27 และย้ายค าว่า “ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการ
ลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย” ไปไว้ในมูลเหตุจูงใจข้อ 228 เท่านั้น 

ด้วยเหตุผลที่ยังคงหลักของการทรมานเอาไว้ และเป็นร่างพระราชบัญญัติในราชอาณาจักรที่เกิดจาก
การอนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ29  ผู้เขียนจึงจะใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ เพ่ือศึกษาลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารต่อไป 

  
2) วิพากษ์การปรับปรุงวินัยทหาร ผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ 

การปรับปรุงวินัยทหารเป็นสิ่งที่ผู้เขียนใช้เรียกการลงทัณฑ์ทหารด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ทัณฑ์ 5 สถาน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 247630 การปรับปรุงวินัยทหารดังกล่าวเกิดขึ้นจากดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาโดยแท้ จึงไม่มีหลักเกณฑ์และผลจากการกระท าที่แน่นอนชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึกษาความ

                                           
27 (ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ..., 2562, มาตรา 5) (เปรียบเทยีบกับอนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน ขอ้บทที่ 1) 
28 แหล่งเดิม. 
29 ความหมาย การทรมาน และการประตบิัติหรือการลงโทษอื่นทีโ๋หดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ ายีศักดิ์ศรี (น.2) เล่มเดิม 
30 (พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 9 วรรคท้าย) 
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แตกต่างของการทรมาน กับการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีข้างต้น 
ย่อมท าให้ก าหนดลักษณะของการกระท าที่เข้าหลักหนึ่ง และไม่เข้าหลักที่เหลือได้ง่ายขึ้น แม้เป็นเพียงกรอบ
การอธิบายโดยสังเขปก็ตาม 

จากค านิยามของการทรมาน เราจะพบว่า การปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็น
การกระท าที่กอปรด้วยหลัก 3 ประการ คือ เป็นการกระท าโดยเจตนา ท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือทุกข์
ทรมานอย่างร้ายแรง ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ และมีมูลเหตุจูงใจตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น หลักทั้งสามจึงเป็นหลักประกันในกฎหมายอาญา31อีกโสตหนึ่งว่า หากการ
กระท าใดที่ไม่ครบองค์ประกอบข้างต้น การกระท านั้นจะไม่เป็นการทรมาน  

ภาพและคลิปวีดีโอการปรับปรุงวินัยทหารที่อาจพบเห็นได้ตามสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ มักมี
ลักษณะของเจตนา ที่ประสงค์ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจอยู่แล้ว หากสื่อ
ดังกล่าวปรากฏภาพของทหารที่ได้รับความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง และปรากฏมูลเหตุจูงใจ
ของผู้กระท าที่ตรงตามพระราชบัญญัติ ฯ ก าหนดไว้ ย่อมวินิจฉัยการกระท านั้นได้ว่าเป็นการกระท าทรมาน  
อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏองค์ประกอบประการหนึ่งๆ เช่น ใช้ก าลังท าร้ายทหารได้รับบาดเจ็บ และข่มขู่ให้
รับสารภาพว่ากระท าผิด แต่ไม่ปรากฏว่าทหารผู้นั้นได้รับความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง 32 หรือ
ใช้ก าลังท าร้ายทหารจนบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่ปรากฏว่ามีมูลเหตุจูงใจประการใด33 การกระท าดังกล่าวจะไม่ใช่
การกระท าทรมาน และไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ที่จะใช้ลงโทษได้เลย 

ทางออกในปัจจุบันของประเทศไทยต่อการปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน 
คือการพิจารณาลักษณะความผิด และก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เพราะหลักประกันใน
กฎหมายอาญาข้อหนึ่ง “กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน”34 ผู้เขียนจึงพบว่า หลายมาตราได้
ก าหนดระดับของความร้ายแรงไว้มากกว่า35 ระดับท่ีการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ ายีศักดิ์ศรเีรียกร้องไว้ และแม้ว่าบางมาตราจะเรียกร้องระดับความร้ายแรงที่ใกล้เคียงกับการประติบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีก็ตาม36 แตน่อกเหนือจากมาตรา 15737 แล้ว 
                                           
31 จาก กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป (น.81), โดย คณิต ณ นคร, 2554, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพว์ิญญูชน จ ากัด. 
32 เทียบตัวอย่างจากค าร้องที่ 102/2550  
จาก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการตรวจสอบค าร้องที่กลา่วหาวา่มีการกระท าทรมาน และปฏบิัติ หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หัวขอ้ “สรุปข้อเท็จจริงและค าชี้แจง”), โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต,ิ ม.ป.ท. เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562, library.nhrc.or.th/ULIB/dublin.php?ID=5608 
33 เทียบตัวอย่างจากค าร้องที่ 497/2551 (แหล่งเดิม) 
34 คณิต ณ นคร, เล่มเดิม 
35 มาตราที่เรียกร้องไว้มากกว่า คือมาตรา 289(4 และ 5)(ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง หรือโดยทารุณโหดร้าย) 290(ท าร้ายถึงตาย) 292(พยายามฆ่าตัว
ตาย หรอืฆ่าตวัตาย) 297(ท าร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส) และ 291(กระท าโดยประมาท เป็นเหตุให้ผูอ้ื่นถึงแกค่วามตาย)  
36 มาตราที่เรียกร้องระดับความร้ายแรงใกล้เคียงกับการประติบัติฯ คือมาตรา 295และ296 (ท าร้ายร่างกาย) 390 (ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ) 278 (กระท าอนาจารบุคคลอายกุวา่ 15 ปี) 309 (ขม่ขืนใจผู้อื่น) 310 และ 311 (หน่วงเหนีย่ว หรือกกัขังโดยประมาท) 
37(ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 157) 
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กลับไม่มมีาตราใดที่บัญญัติไว้ลงโทษเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ หรือมีโทษที่สูงกว่าโทษที่ก าหนดให้เอกชน เพ่ือ
ลงโทษผู้ใช้อ านาจกระท าการในนามของรัฐ ทีก่ระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเพิกเฉยต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษยข์องทหารด้วยกันเองอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดเลย38 

การพิจารณาลักษณะคดีและก าหนดโทษตามมาตรา 157 ที่มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี แม้จะเป็นโทษ
ที่ก าหนดขอบเขตโทษไว้กว้าง แต่การพิจารณาลักษณะคดีโดยไม่มีหลักของการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ที่เรียกร้องความร้ายแรง
ลดหลั่นตามล าดับลงมา และมีลักษณะของมูลเหตุจูงใจแตกต่างกัน ย่อมเกิดความสับสนในการก าหนดโทษ 
และพิจารณาผิดพลาดได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้วยเหตุทั้งปวงที่ได้กล่าวมา ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้อาศัยอ านาจในทางนิติบัญญัติเข้าแก้ปัญหา
ดังกล่าว39ด้วยการก าหนดให้ “การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และการประติบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” นั้นเป็นความผิดทางอาญา และมีมาตราที่มีโทษทางอาญารองรับ เพ่ือ
ก าหนดให้เป็นรากฐานความคิดในการก าหนดความผิดและโทษของผู้บังคับบัญชาทหาร ในนามของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ใช้อ านาจรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย และกระท าการละเมิดสิทธิ ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานต่อทหารภายใต้บังคับบัญชาของตนอย่างไม่กลัวเกรงต่อกฎหมาย 
  

                                           
38 รณกรณ์ บุญมี, หน้าเดิม 
39 เอกสารประกอบการพิจารณาอยู่ในล้ิงก์ดังกล่าว http://web.senate.go.th/bill/bk_data/458-2.pdf 
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace และ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 31 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,123 บาท ส าหรับด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace พบว่า มีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ย 1,489 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ อายุ รายได้ ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า ข้อมูลทางด้านราคา 
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ข้อมูลด้านตราสินค้า จ านวนสินค้าที่จ าหน่ายไปแล้วหรือจ านวนผู้ติดตาม การมีช่องทางพูดคุยกับผู้ขายบนเว็บไซต์ 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิต ข้อความรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการ การต่อรอง
ราคาสินค้ากับผู้ขาย การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express และโปรโมชั่นรหัสส่วนลด  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์, เว็บไซต์, E-Marketplace 
 

Abstract 

 
The objectives of this research is to study online purchasing behavior via E-marketplace 

website and factors affecting online purchasing behavior via E-Marketplace website. The data are 
collected from 400 customers who have online purchasing experience via E-Marketplace website. 
The data was analyzed by using multiple regression model and estimate the model by using 
Ordinary Least Square method. 

The results show that most of the samples groups were female, the average 31 years old, 
graduated in Bachelor Degree, private sector employees, and the average monthly income 30,123 
bath. In term of the consumer online purchasing behavior via E-Marketplace website results show 
that most consumer online purchasing in the frequency of 3 times a month and the average 
monthly expenses 1,489 baht. For the factors affecting online purchasing behavior via E-
Marketplace website, age, income, product quality information, price information, brand 
information, number of products sold or number of followers, channel to talk with seller, keeping 
personal data or credit card data, message reviews form consumers who had purchased or used 
the service, bargain, delivery service from Kerry Express, and discount code are significant factors. 
 
Keywords: Online Purchasing Behavior, Website, E-Marketplace  
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บทน า 
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้สะดวก

มากขึ้น โดยผลการส ารวจประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วง ปี พ.ศ. 2554-2560 พบว่า มีจ านวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ เช่น 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หรือธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์  เป็นการประยุกต์สื่อ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าซึ่งช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น (1) แบบโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) คือ การซื้อขายสินค้าผ่านโซเชียล
มีเดียโดยตรง เน้นการค้าผ่านรูปแบบการใช้บทสนทนาเป็นหลัก เช่น Instagram Facebook Twitter และ Line 
เป็นต้น และ (2) แบบ E-Marketplace คือ การซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
รวบรวมสินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้าจ านวนมาก เช่น Lazada 11Street Weloveshopping และ Shopee 
เป็นต้น (บริษัท เทคซอส มีเดีย จ ากัด,  2560) 

ส าหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace มีจุดเด่นที่แตกต่างจากช่องทางโซเชียล
คอมเมิร์ซ คือ โดยส่วนใหญ่เจ้าของเว็บไซต์ E-Marketplace เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ท าให้มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการสั่งซื้อสินค้าและระบบการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการช าระเงินผ่าน
บัตรเครดิตหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ยั ง
สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการและเปรียบเทียบราคาสินค้าในตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามผู้ขาย
ที่เข้ามาเปิดร้านค้าผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนเปิดธุรกิจในรูปแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการท าการตลาด การท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการได้  (กระทรวงอุตสาหกรรม,  2559) จากผลส ารวจของ EcommerceIQ ซึ่ง
เป็นผู ้รวบรวมผลการวิจัยและการรายงานเกี ่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ หรือ E-Commerce แห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ท าการส ารวจความนิยมในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ E-Marketplace ใน
ประเทศไทย พบว่า เว็บไซต์ E-Marketplace ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด คือ Lazada คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 รองลงมา 
คือ Kaidee คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 Shopee คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 11Street คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ใน
ส่วนของ Weloveshopping และ Tarad คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8  

จากผลส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจ E-Marketplace ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ
แต่ละรายได้ท าการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการหรือการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Shopee มีการออกโปรโมชั่นส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ โปรโมชั่น Flash Sale คือ การขายสินค้าในราคา
พิเศษ หรือการเล่นเกมส์สะสม Shopee Coins เพ่ือน าไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป และเมื่อวันที่ 11 
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เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 Shopee ยังมีการจัดแคมเปญมหกรรมการช้อปปิ้ง 11.11 โดยขายสินค้าราคา
ต่ าสุดเริ่มต้นที่ 11 บาท ส่งผลให้ Shopee มียอดค าสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จ ากัด,  
2560)  เช่นเดียวกับ Lazada ที่มีการจัดแคมเปญมหกรรมช้อปปิ้ง 11.11 โดยมีการแจกโค้ดส่วนลด ส่วนลดพิเศษ
จากพาร์ทเนอร์บัตรเครดิต และดีล Lazmall  (บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จ ากัด,  2560)   

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ธุรกิจ E-Marketplace ในประเทศไทยมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace จ าเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ของผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการและวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบการตลาด เนื่องจากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น อีกท้ังความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจึงเป็นส่วนส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ โดย Kotler 
(1997) ได้อธิบายกระบวนการซื้อของผู้บริโภคไว้ดังนี้ เหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมี
จุดเริ่มต้นมาจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคซึ่งเปรียบเสมือนกล่อง
ด า (Buyer’s Black Box) ที่ผู้ผลิตหรือนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้ เมื่อผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นและเกิด
ความต้องการจึงเกิดการซื้อสินค้าหรือการตอบสนองขึ้น ส าหรับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั้นจะได้รับอิทธิพลมา
จากลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริ โภค  (Buyer’s Characteristics) และเกิดการตัดสินใจ (Buyer’s purchase 
decision) ภายใต้ความรู้สึกนึกคิด ท าให้มีการตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s response) ออกมาในลักษณะ
ต่างๆ  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) 

Kotler (2004) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการไว้ว่า ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่
แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป เนื่องจากมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่จะน ามาใช้กับธุรกิจบริการจึงต้องมีการจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างจากตลาดสินค้าทั่วไป ดังนั้น 
ธุรกิจบริการจึงจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ลักษณะ ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่ง
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ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (2) ราคา (Price) คือ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่ากับราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาควรมีความ
เหมาะสมกับระดับการให้บริการ (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels)  (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ 
(5) บุคลากร (People) คือ ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการในหน่วยธุรกิจบริการนั้นๆ เพ่ือน าเสนอการบริการแก่ลูกค้า โดย
จะต้องผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรมการจูงใจต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแตกต่างจาก
คู่แข่งได้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการต่างๆ (6) กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือมอบบริการอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และ (7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือให้เกิดคุณค่ากับผู้ใช้บริการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Xu, Li, Peng, Hsia, Huang, and Wu (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง The impact of informational 
incentives and social influence on consumer behavior during Alibaba's online shopping carnival 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในงานเทศกาลซื้อสินค้าออนไลน์ของอาลีบาบา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีในประเทศจีน ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า การให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการขาย เช่น การเล่นเกมส์เพ่ือรับ
สิทธิพิเศษและส่วนลด โปรโมชั่นลดราคา การรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงการแสดงจ านวนสินค้า
ที่ขายไปแล้ว จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค  

Jiradilok, Malisuwan, Madan, and Sivaraks (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง The Impact of Customer 
Satisfaction on Online Purchasing: A Case Study Analysis in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ทั้งนี้ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยค านึงถึงปั จจัยด้านการก าหนดราคาที่
เหมาะสมและคุณภาพข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งมาจากการให้ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วนและระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์จะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยค านึงถึงปัจจัยด้านการตอบสนอง 
คือ การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อสินค้า
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ออนไลน์ต่างให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ คือ การรับประกันสินค้าและการเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ  

วิชุดา ไชยศิวามงคล (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินคุณภาพสารสนเทศ
ส าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาตัวบ่งชี้คุณภาพ
สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจบริการที่พัก รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์และ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ทั้งนี้ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับความ
น่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์หรือผู้ขายเป็นล าดับแรก โดยจะพิจารณาความมีชื่อเสียงของเว็บไซต์ เช่น ประวัติของ
เว็บไซต์ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (Trust Mark) มีช่องทางการติดต่อกับผู้ขาย มีการรีวิวสินค้าจากผู้ที่
เคยซื้อหรือใช้บริการ   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace   
2.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ส าหรับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานของแบบจ าลอง ได้แก่ ปัญหา Multicollinearity ปัญหา 
Autocorrelation และปัญหา Heteroscedasticity  
  
การทดสอบสมมติฐานของแบบจ าลอง 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบสมมติฐานของแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบปัญหา Muliticollinearity ผู้วิจัยได้ท าหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่า ตัวแปร
อายุกับตัวแปรรายได้มีความสัมพันธ์สูงที่ระดับ 0.79 จึงอาจเกิดปัญหา Multicollinearity อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาค่า R2 จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองทั้งสองในตารางที่ 5 พบว่า มีค่าที่ต่ า (0.115892 และ 0.111660) 
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อีกทั้งตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติส่วนใหญ่ยังมีเครื่องหมายหน้าค่าสัมประสิทธิ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึง
สามารถสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

2. การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการทดสอบ White Test พบว่า ค่า P-
value ของ R2 ในแบบจ าลองทั้งสองที่ค านวณได้มีค่าค่อนข้างต่ า (0.116663 และ 0.091666) ดังนั้น แบบจ าลอง
ทั้งสองนี้เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

3. การทดสอบปัญหา Autocorrelation ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Test พบว่า 
ค่า P-value ของ R2 ในแบบจ าลองที่ 1 ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10 (0.052054) 
ดังนั้น แบบจ าลองนี้เกิดปัญหา Autocorrelation ในส่วนของแบบจ าลองที่ 2 พบว่า ค่า P-value ของ R2 ที่
ค านวณได้มีค่าสูงกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10 (0.476673) ดังนั้น แบบจ าลองนี้ไม่เกิดปัญหา 
Autocorrelation 
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สรุปผลการวิจัย 
ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายและความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์                       

E-Marketplace อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับต่าง ๆ สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์                         
E-Marketplace หลังจากแก้ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation แล้ว 

ตัวแปร 
แบบจ าลองที่ 1 (Y1=ค่าใช้จา่ย) แบบจ าลองที่ 2 (Y2=ความถี่) 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. 
ปัจจัยส่วนบุคคล     
เพศ  28.62668 0.8476 0.021178 0.9000 
อายุ  1.173032 0.9028 -0.028524 0.0069*** 
รายได้ 0.008211 0.0375** 1.55E-05 0.0034*** 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  99.46580 0.4166 0.093403 0.5614 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  202.0334 0.1179 0.112312 0.5013 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     
ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า  487.1929 0.0026*** -0.053442 0.7334 
ข้อมูลด้านราคา  516.4981 0.0013*** - - 
ข้อมูลด้านยี่ห้อ  542.6902 0.0119** - - 
จ านวนสินค้าที่ขายแล้ว/จ านวนผู้ติดตาม  460.9899 0.0045*** - - 
การพูดคุยกับผู้ขายผ่านเว็บไซต์  254.7196 0.0749** -0.006037 0.9755 
การรับประกันสินค้า  -9.202555 0.9373 0.233175 0.1215 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล/บัตรเครดิต  -26.50416 0.8121 -0.295957 0.0486** 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลองที่ 1 (Y1=ค่าใช้จา่ย) แบบจ าลองที่ 2 (Y2=ความถี่) 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

ปัจจัยด้านราคา     
การต่อรองราคาสินค้า  247.0124 0.0272** 0.254761 0.0759* 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย     
เว็บไซต์  -17.40323 0.8917 -0.145591 0.4041 
การสมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี
Facebook และ Google 

170.3699 0.1994 0.085461 0.6512 

การจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย  2.261056 0.9850 0.029703 0.8475 
การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express -37.67948 0.8543 0.453451 0.0690* 
การจัดส่งสินค้าโดย Line man - - 0.352647 0.2753 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด     
โปรโมชั่นรหัสสว่นลด 272.4976 0.0147** 0.411363 0.0098*** 
ข้อความรีวิวสินค้า  -222.0641 0.0505* -0.320354 0.0295** 

ปัจจัยด้านบุคลากร     
การติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชม. 161.2466 0.2205 0.235359 0.1619 

ค่าคงที่  -61.96601 0.8531 2.034017 0.0000 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ *, ** และ *** คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
แบบจ าลองที่ 1 R2=0.115892, Adjusted R2=0.069237, Prob (F-statistic)=0.000457 
แบบจ าลองที่ 2 R2=0.111660, Adjusted R2=0.069692, Prob (F-statistic)=0.000292 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า R2 ของแบบจ าลองที่ 1 เท่ากับ 0.115892 หมายความว่า แบบจ าลองนี้สามารถ
อธิบายความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ได้ 11.59% ส าหรับค่า 
Adjusted R2  พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.069237 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า R2 และเม่ือพิจารณาค่า P-value ของ F-statistic 
พบว่ามีค่าน้อยมาก คือ 0.000457 ในส่วนของค่า R2 ของแบบจ าลองที่ 2 เท่ากับ 0.111660 หมายความว่า 
แบบจ าลองนี้สามารถอธิบายความแตกต่างของความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ได้ 
11.17% ส าหรับค่า Adjusted R2  พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.069692 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า R2 และเมื่อพิจารณาค่า                 
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P-value ของ F-statistic พบว่ามีค่าน้อยมาก คือ 0.000292 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองทั้งสองนี้สามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนได้จริง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน โดยซื้อมากสุดเท่ากับ 10 ครั้งต่อ
เดือน และซื้อน้อยสุดเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในเฉลี่ย 1,489.25 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายมากสุดเท่ากับ 
8,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายน้อยสุดเท่ากับ 100 บาทต่อเดือน ซ่ึงสะท้อนว่าเมื่อผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อ
สินค้าเพ่ิมขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการเว็บไซต์สามารถกระตุ้น
ยอดให้เพิ่มมากขึ้นโดยการจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เป็นประจ า  

ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square) พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ในทิศทางบวก หรือกล่าวได้ว่าผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้เพ่ิมขึ้นจะมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านความถี่หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนที่มีอายุและรายได้สูงจะมีอ านาจ
ในการซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุและรายได้น้อย ส าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(7Ps) พบว่า ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า ข้อมูลทางด้านราคา ข้อมูลด้านตราสินค้า จ านวนสินค้าที่จ าหน่ายไปแล้ว
หรือจ านวนผู้ติดตาม การมีช่องทางพูดคุยกับผู้ขายบนเว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต การ
ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express และโปรโมชั่นรหัสส่วนลด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ในทิศทางบวก หรือกล่าวได้ว่าเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะเสริม
ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการด้านค่าใช้จ่ายและความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace สูงตาม
ไปด้วย ในทางตรงข้าม ข้อความรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการกลับมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ในทิศทางลบ โดยสาเหตุหลักมาจากผู้ที่เข้ามาเขียนข้อความรีวิวสินค้าและ
บริการนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าประสบการณ์การซื้อสินค้าหรือใช้บริการผ่านข้อความได้อย่าง
ละเอียดทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น หากข้อความรีวิวจากผู้ที่เคยสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเป็นเชิงลบย่อมส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือและการตัดสินใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นั้น ๆ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1. ด้านลักษณะเว็บไซต์ ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าบน

เว็บไซต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและใช้
ประกอบการตัดสินใจเมื่อต้องการเทียบสินค้ากับเว็บไซต์อ่ืน ๆ นอกจากนี้ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีช่องทางการ
สนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้าและเพ่ือเจรจาต่อรอง
ราคากับผู้ขาย  

2. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญและชี้แจงนโยบายการเก็บรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เช่น ชื่อ Email เบอร์ติดต่อ หรือ ที่อยู่ เป็นต้น เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
และช่วยเพ่ิมความม่ันใจให้ผู้บริโภคท ารายการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรเน้นการจัดท าโปรโมชั่นรหัส
ส่วนลดเป็นประจ าเพ่ือกระตุ้นยอดขายและจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า ทั้งนีผู้้ประกอบการจ าเป็นต้อง
ให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นแก่สมาชิกโดยตรงผ่านทาง Line SMS และ Email หรือผ่านทางสื่อโฆษณาออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook fan page หรือ Instagrams เป็นต้น 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรอ านวยความสะดวกในการซื้อ
สินค้า เช่น มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเข้าใจง่าย มีระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้า มีความรวดเร็วในการจัดส่ง
สินค้าและให้บริการส่งสินค้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การ
จัดส่งสินค้าผ่าน Kerry Express มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรเน้นการจัดส่งสินค้าผ่าน Kerry Express เป็นหลัก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า อายุและรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-
Marketplace ดังนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปอาจท าการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-
Marketplace ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในแต่ละช่วงอายุหรือเลือกกลุ่มผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภค 

2. ควรศึกษาถึงปัญหาในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ทีอ่าจส่งผลต่อการพฤติกรรม
การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ใช้โปรแกรมการ

ฝึกตาราง 9 ช่องโดยเปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9 

ช่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาทักษะกีฬา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีจ านวน 30 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่

ใช้คือแบบทดสอบอิลลินนอยส์ (Illinois Agility Test) ท าการศึกษาหาความเชื่อมั่นกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งจ านวน 

20 คน โดยวิธีการ Test -Retest ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  ก่อนท าการทดลองได้ทดสอบความคล่องแคล่ว

ว่องไวของนักเรียน โดยวัดความคล่องแคล่วว่องไวจ านวน 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยของเวลา จากนั้นจึงเริ่มท าการฝึก

ความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง เมื่อฝึกครบ 6 สัปดาห์ได้ท าการทดสอบความ

คล่องแคล่วว่องไวอีกครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความ
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คล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังฝึกด้วยค่าสถิติ Paired t-Test ผลการวิจัยพบว่าหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 

ช่องค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งชั้นใช้เวลา 12.01 วินาที ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนจากค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกโดยรวม

ทั้งชั้นใช้เวลา 14.43 วินาที ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าหลังการฝึก

ด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ส่งผลให้ทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะในการเล่น

กีฬาบาสเกตบอลได ้

 

ค าส าคัญ :     โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง, ความคล่องแคล่วว่องไว, แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว  

                  อิลลินอยส์ 

 

Abstract 

 

This purpose of this study was to study the effects of the development of agility skills 

using nine-square training program by comparing the skills of agility before and after training with 

the nine-square training program of high school students. The sample group is students who 

choose to study sports skills. Grade 4-6 grade of a school in Pathum Thani Province, 30 people.  

Using simple random sampling methods. The research in struments were The Illinois Agility Test 

conducted a study of confidence among a group of 20 students by the Test-Retest method. The 

reliability was 0.98. Before the experiment, the students agility was tested. By measuring agility, 3 

times, average time. Then began to practice agility using nine-square training program. When 

practicing for 6 weeks, once again, tested agility. The researcher analyzed the data by finding the 

mean and standard deviation. Comparison of agility before and after training with Paired t-Test 

statistic. The results of the research were after training with nine-square program, the average 

value of the whole class took 12.01 seconds, which changed in a better way from the average 

before the training, including the class. It took 14.43 seconds, which is the difference. With 
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statistically significant differences at 0.01, indicating that after training with nine-square training 

program, increased agility skills. Can be used to improve basketball skills. 

 

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

บทน า 

 กีฬาบาสเกตบอลเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งทางพลศึกษา ที่สามารถพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา กีฬาบาสเกตบอลช่วยให้ผู้เล่นมีร่างกายที่แข็งแรง ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการออกก าลังกาย (เฉลี่ย พิมพันธุ์ , 2529, หน้า 1) ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้น

ทักษะด้านต่างๆทางกีฬาบาสเกตบอลดังนี้ ทักษะการสร้างความคุ้นเคยลูกบาสเกตบอล ทักษะการรับ -ส่งลูก

บาสเกตบอล ทักษะการป้องกัน ทักษะการยิงประตู รวมไปถึงการเล่นทีมและกฎกติกาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (2540, หน้า 2) กล่าวว่าการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอล เน้นทักษะขั้น

พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  ได้แก่การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล และการยิงประตู

บาสเกตบอล และน าทักษะที่ฝึกไปใช้ในการเล่นเป็นทีมต่อไป  

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการสอนกีฬาบาสเกตบอล เนื้อหาในหลักสูตรยังขาดเรื่องทักษะความ

คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นทักษะที่ส าคัญในกีฬาบาสเกตบอลและกีฬา

อ่ืนๆ เนื่องจากการเคลื่อนที่ต้องอาศัยความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวทั้งในการรุกและการป้องกัน ผู้เล่นที่มี

ทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีจะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วและได้เปรียบผู้เล่นที่มีทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ช้า

กว่า  ทีมที่มีนักกีฬาที่มีทักษะที่ดีครบทุกด้าน จะส่งผลให้ทีมมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งความ

คล่องแคล่วว่องไวเป็นความสามารถของร่างกายในการควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

และตรงเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่สูญเสียความเร็วและการทรงตัว เช่น การเลี้ยงลูกหลบสิ่งกีดขวาง   

นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคล่องแคล่วว่องไวไว้ดังนี้ เจริญ กระบวนรัตน์ (2538, หน้า 162) ซึ่ง

กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวรวมถึงความเร็ว ก าลัง การประสานการท างานของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายซึ่ง

มีความส าคัญในการท ากิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายได้โดยเร็ว การออกตัวได้เร็ว การหยุดได้เร็ว การกลับตัวและการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว โดยทักษะ

ความคล่องแคล่วว่องไวมีความส าคัญต่อการเคลื่อนที่ในกีฬาอย่างมาก ทุกประเภทกีฬาอาศัยการเคลื่อนไหวของ
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ร่างกาย การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ถ้าร่างกายมีสมรรถภาพทางกายที่ดีและมีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีจะ

ส่งผลให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้มีโอกาสประสบความส าเร็จสูง จะเห็นได้ว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบ

พ้ืนฐานของสมรรถภาพทางกายที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งจ าเป็นต่อการ

เล่นกีฬาชนิดต่างๆ ผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวดีจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจ าเป็นต้องมีความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวได้อย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งการทรงตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของการวิ่ง การยืน การป้องกัน การกระโดด 

การหลอกล่อ การหลบหลีก การเลี้ยงบอล ตลอดจนการท าประตูได้ทันทีและแม่นย า 

ส าหรับโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ฝึกเพ่ือพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอลนั้น เนื่องจากตาราง 9 ช่อง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและเด็ก การฝึกปฏิกิริยา

รับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาความเร็วที่ส าคัญส าหรับนักกีฬา ในการแข่งขันที่

ต้องใช้ความรวดเร็วแม่นย าในการเคลื่อนไหวและทักษะการกีฬา ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  ตาราง 9 ช่อง เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง

ของคนไทยซึ่งคิดค้นโดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์

การเรียนรู้และการรับรู้สั่งงานของสมองโดยเน้นให้มีการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาควบคู่กันไป (เจริญ กระบวน

รัตน์, 2550, หน้า 23-48) การฝึกตาราง 9 ช่องมุ่งเน้นการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยใช้การ

เคลื่อนไหวพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยเริ่มจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ง่ายไปสู่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้น และมี

ทิศทางที่หลากหลาย เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบ ซึ่งเป็นการก าหนดการท างานของสมองอย่างมี

ทิศทางและมีเป้าหมายตามเงื่อนไขที่วางไว้ ผลของการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และการพัฒนาของ

สมองเป็นผลให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น (เจริญ กระบวนรัตน์, 2550, หน้า 56)  ปัจจุบัน

ตาราง 9 ช่อง ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกในกีฬาหรือในการสอนในวิชาต่างๆ ซ่ึงมี

เป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาการรับรู้และการตอบสนองของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกการท างาน

ของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยถึงผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง เพ่ือให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (เจริญ กระบวนรัตน์, 2550, หน้า 21-23) 

 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความสามารถใน

การเล่นกีฬา ซึ่งทักษะความคล่องแคล่วว่องไวสามารถฝึกได้โดยวิธีการต่างๆ และหนึ่งในนั้นคือตาราง 9 ช่อง ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะน าโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง มาพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาทักษะกีฬาประโยชน์ที่ได้รับสามารถน าไปเสริมทักษะความ
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คล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอลส่งผลให้

นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน และสนุกในการเรียนรูปแบบใหม่ๆมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องโดย

เปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรคือนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาทักษะกีฬา(เพ่ิมเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 50 คน 
  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาทักษะกีฬา(เพ่ิมเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 

  1) แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 1-3) ร่วมกับการสร้างความคุ้นเคยลูก

บาสเกตบอล 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 1-3) ร่วมกับการประสานสัมพันธ์ 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 4-6) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลสอง

มือระดับอก 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 4-6) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลสอง

มือกระดอนพื้น 
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 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 7-9) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลมือ

เดียวเหนือไหล่ 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 7-9) ร่วมกับการทดสอบความ

คล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test 

          2) โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง 9 รูปแบบ ได้แก่ 1.ก้าวขึ้น-ลง 2.ก้าวออกด้านข้าง 3.ก้าวเป็น

รูปกากบาท 4.ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 5.ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า 6.ก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว 7.ก้าว

เฉียงเป็นรูปตัว V 8.ก้าวสามเหลี่ยม และ9.ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน (ระยะเวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ โดยรูปแบบที่ 

1-3 ฝึกสัปดาห์ที่ 1-2, รูปแบบที่ 4-6 ฝึกสัปดาห์ที่ 3-4 และรูปแบบที่ 7-9 ฝึกสัปดาห์ที่ 5-6) 

  3) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวอิลลินอยส์ ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึก

ด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องในสัปดาห์ที่ 1 และหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่ว

ว่องไว 

  2.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 

  2) ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน ตามขั้นตอนที่เน้นการสอนตาม

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional Model Based on Simpson’s Process for Psycho 

– motor Skill Development) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ 

  ขัน้ที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม   

  ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระท า จนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง      

  ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ  

  ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้  

  ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม       
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ในการท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยการใช้ โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องเป็นเครื่องมือ

ประกอบการสอนกีฬาบาสเกตบอลเรื่องการเคลื่อนไหวของเท้า จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะความคล่องแคล่ว

ว่องไวในการเคลื่อนที่ ระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 6 สัปดาห์  

  3) น าโปรแกรมฝึกตาราง 9 ช่องให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องของโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยหาค่า

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญหรือค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และค่าดัชนี

ความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 โดยตรวจสอบโปรแกรมการฝึกกับวัตถุประสงค์ของการฝึก 10 ประเด็น ซึ่งมีค่า

เท่ากับ 0.868 

               4) น าโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลในการวิจัย 

              5) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบความ

คล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลองผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

   (1) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 

คน โดยใช้การทดสอบซ้ า (Test-Retest) โดยระยะเวลาในการทดสอบห่างกัน 1 สัปดาห์ 

   (2) น าผลการทดสอบวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการค านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.989      

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  3.1 น าหนังสือจากวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการเก็บข้อมูลและทดลอง 

  3.2  ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง การ

ปฏิบัติและขอความร่วมมือนักเรียนในการทดลองตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยก าหนด 

  3.3  ท าการฝึกตามโปรแกรมของแต่ละกลุ่มดังนี้ 

  ฝึกโปรแกรมตาราง 9 ช่อง 3 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก 6 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาใน

การฝึก 2 ชั่วโมง (ฝึกรวมกับการฝึกปกติ) แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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  - วันอังคาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  - วันพฤหัสบดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  - วันศุกร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 วิเคราะห์ความคล่องแคล่วว่องไว จากโปรแกรมการฝึกด้วยตาราง 9 ช่อง โดยการทดสอบ

ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 6 

1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test 

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังฝึก สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 6 

ด้วยค่าสถิติ Paired t-Test 

** หมายเหตุเวลาในการทดสอบจะแปรผกผันกัน ยิ่งเวลาในการทดสอบน้อยลงแสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไว

เพ่ิมข้ึน 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ผู้วิจัยพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวโดยการใช้

โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องและทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบ Illinois Agility Test ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการวัดความคล่องแคล่วว่องไวน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ตารางที1่ แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง  

            ก่อนและหลังการฝึก 

ผลการฝึกด้วยโปรแกรม
ตาราง 9 ช่อง 

N Mean 
Mean 

Different 
Std. 

Deviation 
t 

Degree of 
Freedom 

P 

ก่อนการฝึก 30 14.43  
2.419 

0.91238  
61.869 

 
29 

 
P<0.01 หลังการฝึก 30 12.01 0.72807 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องของ

นักเรียนทั้งชั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าก่อนการฝึกเท่ากับ 2.419 วินาที 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกตาราง 9 ช่องมีค่าเท่ากับ 14.43 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีค่าเท่ากับ  0.91 และหลังการฝึกตาราง 9 ช่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.73 ซึ่งเวลาที่ลดลงแสดงว่านักกีฬามีความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ิมข้ึน 

สรุปและอภิปรายผล 

1. สรุปผลการวิจัย  

 การพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายโดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง พบว่า 

  1) โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ทั้ง 9 รูปแบบประกอบด้วย 1.ก้าวขึ้น -ลง 2.ก้าวออกด้านข้าง 

3.ก้าวเป็นรูปกากบาท 4.ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 5.ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า 6.ก้าวทแยงมุมแบบรัศมี

ดาว 7.ก้าวเฉียงเป็นรูปตัว V 8.ก้าวสามเหลี่ยม และ9.ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหว

หลักๆอยู่ 3 มิติ ได้แก่ หน้า – หลัง, ซ้าย - ขวา และ บน - ล่างได้ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวใน

การเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

          2) ค่าเฉลี่ยหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องโดยรวมทั้งชั้นมีค่าเฉลี่ยเวลา 12.01 

วินาที ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกโดยรวมทั้งชั้นมีค่าเฉลี่ยเวลา 14.43 วินาที ซึ่ง

เป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องสามารถพัฒนาทักษะความ

คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาได้ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้ 

2. การอภิปรายผลการวิจัย 

 โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง สามารถเพ่ิมทักษะความคล่องแคล่วว่องไวได้ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอย่าง

ต่อเนื่องจากโปรแกรมที่ก าหนดในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยที่ได้ศึกษามา ช่อพุทธรักษา หมายบุญ และวายุ กาญจนศร (2559 , หน้า 41) ได้ศึกษาผลของการฝึก

รูปแบบตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเนตบอล ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลังได้รับการฝึกด้วย

โปรแกรมตาราง 9 ช่องความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ิมข้ึน 
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จากสมมติฐานหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลังการฝึกมี

ความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ที่ใช้ใน

การวิจัยนั้นสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวได้   

 จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของสมรรถภาพทางกายท่ีมี

ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจรวมถึงกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน และยังเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญใน

การเล่นกีฬาบาสเกตบอล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีการฝึกที่จะเพ่ิมความคล่องแคล่วว่องไวและปัจจัยที่

เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคล่องแคล่วว่องไว 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ผู้ที่สนใจสามารถน าการฝึกโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือใช้ในการ

ฝึกซ้อมกีฬา เพ่ือพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวให้ดีขึ้น 

 2) หากน าการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้กับนักกีฬาบาสเกตบอล จะช่วยให้มีทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ิมขึ้น

ส่งผลต่อการเล่นบาสเกตบอลและการแข่งขันบาสเกตบอลด้วย 

 3) สามารถน าไปใช้ฝึกนักบาสเกตบอลที่เป็นนักเรียนได้ทุกกลุ่มหรือทุกชั้นเรียน 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ส าหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ

แถม)  โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน เพ่ือลดปัญหาการตรวจนับสต็อกสินค้าผิดพลาด  ลดระยะเวลาการ

ค้นหา และลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นระบบคลังสินค้าเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการ

เช่าและจัดการให้กับบริษัทจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย  วิธีด าเนินการประกอบด้วย 4 
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ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัญหา  วิเคราะห์สาเหตุปัญหา ออกแบบระบบ และการติดตั้งและใช้งานระบบ 

ตามล าดับ   เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ความเห็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  ระยะเวลาการค้นหา และนับ

จ านวนก้าวเดิน ที่ใช้ค้นหาสินค้าท่ีไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)  เพ่ือน ามาบรรจุกล่องตามค าสั่งซื้อ 

ผลการศึกษา เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า การน าหลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซนมาประยุกต์ใช้กับ

ระบบคลังสินค้าส าหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม)   ท าให้ความผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ใน

ระบบ (ของแถม )ลดลงอย่างมาก สามารถลดระยะเวลาการค้นหาได้ถึง 2 ชั่วโมง 21 นาที  และลดจ านวนก้าวเดิน

ได้ถึง 3,744 ก้าว เพ่ือไปค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) จ านวน 30 ตัวอย่าง (486 ชิ้น) และน ามาบรรจุ

กล่องตามค าสั่งซื้อ ท าให้ประหยัดต้นทุนได้ถึง 91.69 บาท 

ค าส าคัญ :  คลังสินค้า, สินค้าท่ีไม่อยู่ในระบบ, ของแถม, สต็อกการ์ด  

 
Abstract 

 
The objective of this research was to increase the efficiency of warehouse management 

of out-system goods (giveaways).  The stock-card method and specific zone were used to reduce 
cycle count error, searching time and worker movement distance. The target sample was a private 
warehouse which gives renting service to well-known e-commerce companies in Thailand. The 
research was conducted following four stages; study the problems, analyze the cause of the 
problems, design the systems and install and implement the systems respectively. The data was 
collected using an in-depth interview of related officers, searching period of time, and step 
counting of out-system goods search for packaging.  

The result revealed that officers in charge expressed that the stock-card method and 
specific zone applied to warehouse system for out-system goods was significantly decreasing cycle 
count error,  reducing time for 2 hours and 21 minutes as well as reducing walking step for 3,744 
steps for 30 samples (486 pieces) of out-system goods search followed by packaging, saving 91.69 
baht. 
 
Keywords : warehouse, out-system goods, giveaways, stock-card 
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บทน า 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงหลายปีท่ีผา่นหยดุชะงกั แมว้า่คลา้ยจะเร่ิมฟ้ืนตวัจากแผนกระตุน้ 
เศรษฐกิจที่ภาครัฐน ามาใช้ในปี พ.ศ. 2558   แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย   ทั้งปัจจัยทางลบ
ของราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศและตลาดโลก ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่
เอ้ือต่อการส่งออก รวมทั้งก าลังซื้อโดยรวมทั่วไปยังปรับตัวเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก ฯลฯ  ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2558)    ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหาวิธีให้ยอดขายเติบโตและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้    ซึ่ งการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ด้วยการแจกแถม เป็นวิธีการหนึ่งที่
ผู้ประกอบการนิยมใช้เพื่อเพ่ิมยอดขาย Gilbert & Jackaria (2002) 
 “ของแถม” จัดเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ไม่อยู่ในระบบ แต่สิ่งทีพ่บเสมอก็คือผู้ประกอบการจ านวนมาก มัก

ไม่ให้ความส าคัญกับจัดระเบียบและการบริหารจัดการของแถม   โดยจะน าสินค้าของแถมตัดออกจากระบบ

คลังสินค้าของบริษัท และน ามารวมกันโดยไม่มีการจัดการเบิก-จ่ายให้เป็นระบบ ทั้งท่ีแวดวงธุรกิจจะให้ความส าคัญ

กับการจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก และถือเป็นหัวใจหลักของภาคอุตสาหกรรม รติวัลย์ วัฒนสิน (2555)  จึง

ก่อให้เกิดต้นทุนการจัดการที่ค่อนข้างสูง ทั้งๆที่สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าหลัก พนักงาน

ประสบปัญหาค้นหาของแถมไม่พบ และใช้เวลาค้นหาค่อนข้างมาก ท าให้การจัดเตรียมสินค้าหลักและของแถมเพ่ือ

ขนส่งไปยังลูกค้าใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาสินค้าถึงมือลูกค้า  ผลตามมาก็คือ

ความประทับใจของลูกค้า และการกลับมาซื้อซ้ า    

 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะวิจัยจึงศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ส าหรับสินค้าที่ไม่

อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยน าหลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ซึ่งเป็นหลักและวิธีการที่ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี  ทั้งยังเป็นหลักการที่น ามาประยุกต์ใช้ได้งานค่อนข้างง่าย ใช้ต้นทุนต่ า  โดยการวิจัยครั้งนี้

จะทดลองกับบริษัท ABC ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ให้บริการเช่าคลังสินค้าให้กับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่

มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้กับบริษัทอ่ืนๆ ที่ต้องการจะแก้ปัญหาการ

จัดการสินค้าประเภทของแถม หรือสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า ลด

ต้นทุน และเพ่ิมยอดขาย ให้มากขึ้น  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน กับสินค้าประเภทที่

ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)   ในด้านต่อไปนี้ 
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1. การลดความผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) 
2. การลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) และน ามาบรรจุกล่องตามค าสั่งซื้อ    
3. การลดระยะทางการเดินของพนักงานเพ่ือเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การประยุกต์ใช้หลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน 
การน าหลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย บริษัท ABC ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการเช่า

คลังสินค้า ให้กับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย  ใช้ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  

วิธีการที่ใช้แต่เดิม  

วิธีการบริหารจัดการสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) 

- เมื่อสินค้าถูกตดัออกจากระบบเพื่อเป็นของแถม 

สินค้าจะถูกน ามาวางรวมกันไว้โดยไม่แบ่งชนิด หรือ 

ประเภทของแถมท่ีชัดเจน 

ปัญหาและอุปสรรค 

-  ยอดของสินค้า (ของแถม) ท่ีมีอยู่จริงไมต่รงกับใน  

   ระบบ 

-  ระยะเวลาในการค้นหาสินค้าเปน็เวลานาน 

-  ระยะทางไกลในการเดินเพื่อเบกิสินค้า 

-หลักการสต๊อกการ์ด 

-หลักการปา้ยบอกโซน 

- หลักการ 5 ส  
 

การบริหารคลังสินค้า ส าหรับสินคา้ที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) 

โดยใช้หลักสต็ดการ์ดและป้ายบอกโซน 

ประสิทธภิาพการบริหารคลังสินคา้ 

1. ลดความผิดพลาดการตรวจนบัสต็อกสินค้า(ของแถม) 

2. ลดระยะเวลาการค้นหาสินค้า (ของแถม) 

3. ลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงานเพื่อเบิกสนิค้า(ของแถม) 

- ระยะเวลาส่งถึงลูกคา้ 

-  ต้นทุนต่ าลง 

- ลูกค้าความพึงพอใจการบริการ มาก

ขึ้น 

1010



หน้า 5 
 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา  

ศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้าของบริษัท ABC เพ่ือหาสภาพปัญหา ตั้งแตข่ั้นตอนการรับสินค้าเข้า 

(Inbound)  ไปจนถึงข้ันตอนน าสินค้าออก (Outbound)  ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ Operations 

และ Customer Service ที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยใช้สังเกต

ลักษณะการจัดวางสินค้า (ของแถม) ที่ใช้อยู่เดิม (แสดงในภาพที่ 1)   สังเกตการท างานของ Operations ภายใน

คลังสินค้า   การสัมภาษณ์ Operations ที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือทราบว่าในแต่ละวันเกิดปัญหาใดขึ้นบ้าง จากนั้น

น าไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับแผนก Customer Service ซ่ึงมีหน้าทีดู่แลการออกเอกสารสั่งซื้อ อย่างไรบ้าง 

 

  

ภาพที่ 1 ลักษณะการจัดวางสินค้า(ของแถม) ก่อนการปรับปรุง 

  1.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทบันทึกไว้แล้ว เช่น ข้อมูลการ

นับสต็อกสินค้า ข้อมูลรอบช่วงโปรโมชั่นสินค้าในแต่ละเดือน และข้อมูลใบหยิบสินค้า (Picking List) เป็นต้น   

  1.3 น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และพบว่าการจัดวางของแถมดังที่ใช้อยู่แต่เดิมนั้น ท าให้ “การ

ค้นหาและหยิบสินค้าของแถมใช้เวลานาน”  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขั้นตอนต่อๆ ไป   

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุปัญหา 

ใช้เทคนิค ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 เพ่ือระบุสาเหตุของปัญหา 

“การใช้เวลาหยิบสินค้า(ของแถม)นาน”  ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 2 โดยแบ่งสาเหตุตามหลัก 4M1E คือ 

คน เครื่องจักร วัตถุดิบหรืออะไหล่ กระบวนการท างาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การแบ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด

ปัญหา ในแผนผังก้างปลาของบริษัทกรณีศึกษานี้ไม่น า เครื่องจักรเข้ามาเป็นสาเหตุของปัญหาเนื่องจากทาบริษัทมี

เครื่องจักรที่พร้อมน ามาช่วยสนับสนุนกระบวรการต่างๆ  
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ภาพที่ 2 ผังก้างปลาระบุสาเหตุของปัญหา 

 จากผังก้างปลา แม้จะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เวลานานในการหยิบสินค้า แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบก็

คือ ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ชัดเจนในการจัดเก็บสิ้นค้า ไม่มีการควบคุมสต็อก สินค้าวางซ้อนกันไม่เป็นระเบียบ โค๊ด

สินค้าตัวเล็กมองเห็นยาก และแสงน้อยยากต่อการอ่านโค๊ดสินค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักสต็อก

การ์ดและการแบ่งโซนสินค้า ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ (2557) 

ขั้นที่ 3 ออกแบบระบบ  

คณะวิจัยได้น าหลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สภาพพ้ืนที่ ปริมาณสินค้าของ

แถม ลักษณะสินค้าของแถม  ฯลฯ  ออกแบบระบบการบริหารสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม)  แล้วน าไปเสนอ

ผู้บริหารของบริษัท ABC เพ่ือตรวจสอบ แนะน า และปรับปรุง จนผู้บริหารเห็นชอบ  

ขั้นที่ 4  ด าเนินการติดตั้งและใช้งานระบบ  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งชั้นวางสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยค านึงถึงประโยชน์จากการใช้งาน สะดวก คุ้มค่า 

โดยแบ่งเป็นโลเคชั่นและแบ่งโซนในการวางสินค้าตามโปรโมชั่นของเว็บไซต์  

2. เคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ระบบ (ของแถม) จากนอกห้องควบคุมอุณหภูมิชั้นล่าง มาไว้ในพ้ืนที่ที่จัดไว้ 

ในห้อง ควบคุมอุณหภูมิ ชั้นสอง ณ บริเวณท่ีใกล้กับจุด Pack สินค้า  

3. จัดสินค้าของแถมตามแบบทฤษฎี ABC โดย Class A เป็นการวางสินค้าตามโปรโมชั่นของสินค้าแถมที่

มีการหมุนเวียนบ่อยที่สุด Class B เป็นการวางสินค้าตามโปรโมชั่นที่มีรอบการหมุนเวียนสินค้าไม่บ่อยนัก และ 

Class C เป็นสินค้าโปรโมชั่นที่มีการแถมหมุนเวียนน้อยที่สุด หรืออาจจะไม่ได้หมุนเวียนเลย 

4. จดรหัสสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และนับจ านวนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ(ของแถม)ทั้งหมด

ต่อ 1 รหัสสินค้า และลงชื่อผู้นับสินค้าลงใบสต๊อกการ์ดติดตัวกล่องสินค้า น าไปวางตามโซนที่ได้มีการจัดแบ่งไว้ 

5. ติดป้ายแบ่งโซนโปรโมชั่นของสินค้า ดังภาพที่ 3  
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6. เมื่อฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ออกใบเบิกสินค้า (Order Picking List) มาให้ฝ่าย

ปฏิบัติการ (Operation) ท าการเบิกสินค้า (Picking) สินค้าจะมีใบจดบันทึกยอดรวมของสินค้ารวมยอดจ านวน

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ทั้งหมดตามรอบการสั่งซื้อเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติการ เบิกสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน

ระบบตามรอบ เพ่ือน ามาตัดสต๊อกการ์ดตามจ านวนรอบการสั่งซื้อตามแบรนด์ และน ายอดคงเหลือที่ตัดจาดสต็อก

การ์ดมาบันทึกลงใบจดบันทึกยอดรวมของสินค้าและส่งคืนฝ่ายบริการลูกค้า จากนั้นจะจับเวลาการหยิบสินค้าที่

ไม่ได้อยู่ในระบบ ตามรหัสสินค้าที่แต่ละรหัสและจ านวน จับเวลา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดวางสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน

ระบบ เพ่ือท าการหยิบต่อไป 

7. บันทึกวันที่หยิบสินค้า จ านวนตัดสินค้า ออกลงสต็อกการ์ด สรุปจ านวนคงเหลือ และลงชื่อผู้หยิบสินค้า  

8. ฝ่ายปฏิบัติการ เดินไปหยิบสินค้าตามใบเบิกสินค้า โดยจะเดินหยิบสินค้าที่เป็นสินค้าหลักก่อน แล้วจึง

เดินไปหยิบสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) ที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงน ากล่องที่ใส่สินค้าไปวางรวมไว้เพ่ือท า

การบรรจุสินค้าต่อไป 

 

 

ภาพที ่3 การจัดวางสินค้าของแถม หลังการปรับปรุง 

2. การประเมินผล 
2.1 การประเมินผล การลดปัญหาในการตรวจนับสต็อกสินค้าผิดพลาด จะใช้วิธีสัมภาษณ์

เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เกี่ยวกับความเห็นเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหว่างก่อนและ

หลังใช้งานระบบ  

2.2 การประเมินผล การลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) และน ามา
บรรจุกล่องตามค าสั่งซื้อ จะใช้การจับเวลาการค้าหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) จ านวน 30 รายการ และ
น ามาบรรจุลงกล่องตามค าสั่งซื้อ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  
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 2.3 การประเมินผล การลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงานเพ่ือเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ 
(ของแถม) จะใช้การนับก้าวเดินไปค้นหาสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าในระบบ (ของแถม) เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
ใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ยการปลี่ยนแปลง (Percentage Change) จากสูตรค านวณต่อไปนี้ 

 

Percentage Change  =  
(𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑁𝑒𝑤 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒)

I 𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 I
 X100% 

โดยแทนค่า  New Value = ค่าท่ีเกิดขึ้นมาจากหลังการปรับปรุง, Old Value = ค่าท่ีเกิดขึ้นก่อนการปรับปรุง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

1. สรุปผลการประเมิน การลดปัญหาในการตรวจนับสต็อกสินค้าผิดพลาดท าให้สินค้าคงเหลือจริงในสต็อก

และสินค้าคงเหลือในระบบไม่ตรงกัน ภายหลังการด าเนินการปรับปรุงได้จัดย้ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบมาแยก

เป็นโซนโปรโมชั่น แยกรหัสสินค้า และจัดท าสต็อกการ์ดเช็คยอดคงเหลือปัจจุบันติดตัวกล่องสินค้าซึ่งท าให้สามารถ

เช็คยอดคงเหลือของสินค้าในกล่องบรรจุได้ทันที โดยผู้วิจัยน ายอดสินค้าคงเหลือครั้งสุดท้ายที่บันทึกในสต็อกการ์ด

หน้ากล่องบรรจุสินค้ามาตรวจสอบพบว่าสินค้าที่บันทึกและตัดยอดในโปรแกรม Microsoft Excel มียอดคงเหลือ

ตรงกันกับสต็อกสินค้าจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) ที่น า

การจัดท าใบบันทึกรายการสินค้า(Stock card) และทฤษฎี ABC Analysis เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บสต็อก

สินค้าและลดปัญหายอดจัดเก็บไม่ตรงกับในระบบ 

2. สรุปผลการประเมิน การลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และน ามาบรรจุ

ลงกล่องตามค าสั่งซื้อ พบว่าก่อนติดตั้งใช้งานระบบจะต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง 14 นาที (188.40 นาที) ส าหรับค้นหา

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) จ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ท าการเบิกสินค้าทั้งหมด 486 ชิ้น 

เพ่ือน ามาบรรจุลงกล่องตามค าสั่งซื้อ   แต่เมื่อติดตั้งและน าระบบมาใช้ ผลปรากฎว่าใช้เวลาในการเบิกเพียง 53 

นาที ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และน ามาบรรจุลงกล่องตามค าสั่ง

ซ้ือลง 2 ชั่วโมง 21 นาที คิดเป็น 72% ในการพัฒนาประสิทธิภาพ  ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  

 

เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ค้นหาสินค้า 

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

30 486 188.40 0.39 53 0.11 135.40 71.87

QtyOrder 
Before After Saving  

time(min.) 

Improvement 

percent
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เมื่อวิเคราะห์การประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเทียบกับค่าแรงการท างานวันละ 325 บาท หรือชั่วโมงละ 

40.63 บาท  ดังนั้นก่อนติดตั้งใช้งานระบบซึ่งใช้ระยะเวลาค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) ทั้งหมด 30 

ตัวอย่าง ใช้เวลาไปทั้งหมด 3 ชั่วโมง 14 นาที ซึ่งถ้าจ้างแรงงานคนต้องเสียค่าจ้าง 127.58 บาท  แต่ภายหลังติดตั้ง

ใช้งานระบบใช้เวลาเพียง 53 นาที ซึ่งถ้าจ้างแรงงานคนจะใช้ค่าจ้างเพียง 35.89 บาท  จึงเท่ากับว่าการติดตั้งใช้

งานระบบนี้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้า 30 ราย ได้ถึง 91.69 บาท ต่อ 30 รายการสินค้าที่เข้ามา 

3.  สรุปผลการประเมิน การลดระยะทางการเดินของพนักงานเพ่ือเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) 
พบว่าก่อนติดตั้งใช้งานระบบ ต้องใช้จ านวนก้าวทั้งหมด 3,960 ก้าว เพ่ือค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) 
จากรายการสินค้าทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ท าการเบิกสินค้าทั้งหมด 486 ชิ้น เพ่ือน ามาบรรจุลงกล่องตามค าสั่งซื้อ  
แต่เมื่อติดตั้งและใช้ระบบใช้ก้าวเดินเพียง 216 ก้าว หรือลดจ านวนก้าวเดินไปได้ถึง 3,744 ก้าว คิดเป็นการลดก้าว
เดินลง 94.55%  ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 

 
เปรียบเทียบจ านวนก้าวในก้าวที่ใช้ในการค้นหาสินค้า 

จากผลลัพธ์ของงานวิจัยฉบับนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อของงานวิจัยคือ ต้องการลดความ
ผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) ลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ
แถม) และน ามาบรรจุกล่องตามค าสั่งซื้อ และลดระยะทางการเดินของพนักงานเพ่ือเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ
แถม)   โดยการใช้สต๊อกการ์ดและป้ายบอกโซนส าหรับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ในการแบ่งโซนโปรโมชั่นเพ่ือให้
เป็นจุดสังเกตและง่ายต่อการค้นหาสินค้าเมื่อได้แบ่งตามโปรโมชั่นเรียบร้อย สต็อกการ์ดสามารถช่วยลดความล่าช้า
ในการนับสต็อกสินค้าในแต่ละครั้ง และการเรียงสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบตามทฤษฎี ABC เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะสินค้าของแถมแต่ละชนิดจะถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่ท าให้ ง่ายต่อการ
ค้นหาและหยิบสินค้าเพ่ือน าไปแพ็คหรือบรรจุลงกล่องในแต่ละครั้งผู้นับไม่เกิดการสับสนระหว่างการนับ เช่น นับ
แล้วไมห่ลงลืมเพราะมีการจดบันทึก และการจัดพ้ืนที่สินค้าตามแบบหลัก 5 ส. ช่วยในการจัดสินค้าให้สวยงาม ทั้งนี้ 
จึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
 
 
 

Before After

Step Step

30 486 3960 216 3744.00 94.55

Order Qty
Saving  

step(min.) 

Improvement 

percent
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ข้อเสนอแนะ  

การบริหารจัดการคลังสินค้านั้น สินค้าท่ีจัดเก็บในคลังสินค้าทุกประเภทถือเป็นสินค้าท่ีส าคัญเนื่องจาก 
สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในคลังนั้นเป็นสิ่งที่มีต้นทุนในการจัดการและดูแลรักษา ผู้ประกอบการสมควรที่จะให้
ความส าคัญและจัดการสินค้าในคลังทุกประเภทเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อ
ปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC 
Tools) มาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยตั้งเป้าหมายในการเกิดปัญหา
แมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นไม่เกิน 10 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต เครื่องมือคุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งหมด 
4 ชนิด ได้แก่ ใบบันทึกข้อมูล กราฟ แผนภูมิพาเรโตและแผนผังก้างปลา ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและค้นหา
ถึงสาเหตุหลักแต่ละประเด็นที่ท าให้เกิดปัญหา จากการวิจัยพบว่าหัววัด RF มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่และอันดับที่สามคือปัญหาพนักงานขาดการ
ตรวจสอบ โดยปัญหาหัววัด RF มีปัญหาท าการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าใบตรวจสอบและติดตั้งระบบล้างหัววัด
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อัตโนมัติ ส่วนปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ท าการปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้งระบบไอกวนในหม้อ
เคี่ยวเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้แมสควิทภายในหม้อเคี่ยวมีการกลับตัวเสมอ และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาพนักงาน
ขาดการตรวจสอบท าการปรับปรุงแก้ไขโดยอบรมพนักงานและมอบหมายให้หัวหน้ากะหมั่นตรวจสอบการ
เคี่ยวแมสควิท A ของพนักงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติในการเค่ียวแมสควิทอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการศึกษาพบว่าสามารถลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่
รูตะแกรงหม้อปั่นลงจากปีที่แล้ว ก่อนแก้ไขเกิดขึ้น 21 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต เมื่อท าการปรับปรุงลดลงเหลือ 10 
ครั้งต่อฤดูกาลผลิต ซึ่งลดลงจากเดิม 11 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถลดได้ 52.38% และคิดเป็นมูลค่าที่
กลับมาเป็น 22,426,605.27 บาท 
 
ค้าส้าคัญ : เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด, แมสควิท A, น้ าตาลทรายดิบ, หม้อเคี่ยว 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to reduce the problem of sieve holes blocking by 
A-Massecuite, which causes the centrifuge to not be able to extract molasses out of sugar 
crystals efficiently, by using the 7 QC tools to analyze and find the causes and plan the 
improvement. The goal was to reduce the problem of sieve holes blocking by A-Massecuite 
in the centrifugal process to not over 10 times per production season. There were 4 QC tools 
used, which are the data sheet, graph, Pareto diagram, and fishtail diagram, to collect the data 
and identify the main reasons for every related problem. According to the study, it was found 
that the RF probe is the most significant problem, and next is the Massecuite wasn’t moving. 
The third major problem is the employees’ lack of inspection. The RF probe problem can be 
solved by creating the inspection form and installing the automatic probe cleaning system. 
For the Massecuite wasn’t moving, the solution is to install the evaluation system in the 
vacuum pan to flip the A-Massecuite. For the last problem regarding the employees’ lack of 
inspection, the solution is to train the employees and appoint a supervisor to manage them 
and to coordinate with an external unit to provide training and knowledge about the 
instructions in operating the A-Massecuite efficiently. In conclusion, the problem of sieve holes 
blocking by A-Massecuite could be reduced from occurring 21 times per production season to 
just 10 times per production season, a reduction of 11 times or 52.38%. The return value 
amounts to THB 22,426,605.27 
 
Keywords: 7 QC tools, A-Massecuite, Raw Sugar, Vacuum Pan 
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บทน้า  
 อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกมากในประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศ
อันดับต้นๆที่มีการส่งออกน้ าตาลมากที่สุด รองจากประเทศบราซิล โดยในปัจจุบันมีการก่อตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตน้ าตาลเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับกับปริมาณอ้อยที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดอัตราการแข่งขันในแต่ละ
โรงงานสูงขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นหากแต่ละโรงงานสามารถหีบอ้อยได้มากขึ้น และหีบอ้อยได้เร็วขึ้นและต่อเนื่อง นั่น
หมายถึงจะช่วยลดเวลาในการที่เกษตรกรต้องรอเวลาเพ่ือน าอ้อยเข้าหีบ ท าให้เกษตรกรสามารถส่งอ้อยให้ทาง
โรงงานได้เร็วขึ้น ซึ่งท าให้โรงงานมีอ้อยเพียงพอต่อการผลิตน้ าตาลทรายดิบ เพ่ือการส่งออกและ/หรือเก็บไว้
เพ่ือละลายท าน้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (น้ าตาลรีไฟน์) ต่อไป รวมทั้งยังเพ่ิมภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับทางโรงงาน ท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและส่งอ้อยเข้าหีบกับทางโรงงานได้อย่างสม่ าเสมอ  
 โรงงานน้ าตาลในเขตภาคเหนือปัจจุบันมีทั้งหมด 10 โรงงาน โดยผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับโรงงาน
น้ าตาลคือ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโรงงานดังกล่าวมีก าลังการ
หีบอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 51,000 - 53,000 ตันต่อวัน ซึ่งแต่ละแผนกได้มีการก าหนดเป้าหมาย KPI ในการผลิต 
เพ่ือให้แต่ละกระบวนการผลิตสามารถผลิตน้ าตาลทรายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตการเคี่ยวน้ าตาล
ทรายดิบมีการก าหนด KPI เช่นเดียวกัน คือ จ านวนครั้งที่แมสควิทปั่นไม่ออกต้องน้อยกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลหีบ
อ้อย ซึ่งจากรายงานผลปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกระบวนการเคี่ยวน้ าตาลทรายดิบ พบว่าเกิดปัญหาการปั่น
แมสควิทไม่ออกเกิน 10 ครั้งต่อฤดูกาลหีบอ้อยตั้งแต่ปีการผลิต 58/59 จนถึง ปีการผลิต 60/61 โดยชนิดของ
แมสควิทที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาคือ แมสควิท A ดังแสดงในภาพที่ 1 และการสูญเสียที่เกิดจาก
ปัญหาดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเสียหายในแต่ละปีการผลิตซึ่งแสดงข้อมูลในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1  กราฟแสดงข้อมูลจ านวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิทแต่ละชนิดติดที่ตะแกรงหม้อปั่นตั้งแต่ปี 
2558-2561 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงข้อมูลมูลค่าการสูญเสียในการเกิดปัญหาแมสควิท A ติดที่ตะแกรงหม้อปั่นตั้งแต่ปี 2558-
2561 
 ซึ่งทางผู้วิจัยน าหลักการท าแผนภูมิก้างปลาเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน าหลักการท างานของ 
7 QC Tools  เพ่ือก าหนดแนวทางในแก้ปัญหาและลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นให้เท่ากับ
หรือน้อยกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น 
2. เพ่ือค้นหาสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นของแผนกหม้อเคี่ยว  

(น้ าตาลทรายดิบ A) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎี 

 เครื่องมือพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม

คุณภาพงาน คือ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการน าเครื่องมือคุณภาพมา

ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นแผ่นงานที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ มี 

จุดประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลส าคัญให้เป็นระบบ 

2. กราฟ (Graph) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถท าให้ง่ายต่อการ 

ท าความเข้าใจใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือสัดส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามล าดับเวลาของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเพ่ือใช้เสนอสถานภาพของปัญหาและน าเสนอผลการปรับปรุงโดย

การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลให้เห็นได้ง่ายและรวดเร็วกราฟมีหลายชนิด เช่น แบบแท่ง แบบวงกลม เป็นต้น 

3. แผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เป็นผังที่แสดง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากกล่าวถึงในส่วนของ

กระบวนการผลิต โดยส่วนมากจะใช้หลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่การแยกแยะ

สาเหตุต่าง ๆ 

4. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ใช้ในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุหลัก หรือปัญหาหลัก ที่ 

ส่งผลให้เกิดของเสีย หรือจุดบกพร่อง ซึ่งใช้หลัก 20/80 – ส่วนน้อย 20 % จะเป็นส่วนส าคัญ อีก 80 % จะ

เป็นส่วนไม่ค่อยส าคัญ (20% vital few, 80% trivial many) โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่ง ซึ่งกราฟแท่งที่สูง

ที่สุดคือ ปัญหาที่เกิดร่วมมากที่สุด (Most Common Problem) จ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ณิชกุล ไชยศร และคณะ (2555) ท าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

แบบอัตโนมัติ โดยน าแนวคิด 3G มาประยุกต์ได้แก่ Genba, Genbutsu, Genjitsu และเทคนิค ECRS ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่าบริษัทประสบปัญหาในขั้นตอนการหยิบจับชิ้นงานขนาดเล็กซึ่งใช้แรงงานคนในการขนย้าย

ชิ้นงาน ส่งผลให้อัตราการผลิตต่ า ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาจึงออกแบบถ้วยจับชิ้นงานแม่เหล็กเพ่ือใช้ในการจับยึด

ชิ้นงานขนาดเล็กแทนพนักงาน ผลที่ได้ถ้วยจับชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นสามารถจับชิ้นงานขนาดเล็กได้มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้อัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 313 ชิ้น/ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นเป็น 418 ชิ้น/ชั่วโมง หรือเพ่ิมขึ้น 33.55% และ

สามารถลดจ านวนพนักงานในขั้นตอนนี้จากเดิมใช้พนักงาน 6 คน ลดเหลือ 3 คน 

 จักรี อุดมดี (2557) ท าการศึกษาเรื่องการลดของเสียที่พบในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ โดย
ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ (7 QC Tools) เพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุของที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตและใช้เครื่องมือกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making หรือ MCDM) ผลจากการศึกษางานวิจัยพบว่า 
ปัญหาลักษณะของเสียที่พบมากท่ีสุด คือ เปลือกฝาแบตเตอรี่ไม่เท่ากัน 35.5% สาเหตุรองลงมาคือ เชื่อมไม่ติด 
24.4% ซึ่งพบมากที่สุดในแผนกประกอบ และได้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการจัดท ากิจกรรมกลุ่ม QCC 
เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไข โดยส่วนหนึ่งได้ใช้การพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญในการคัดเลือก
ผู้ผลิตวัตถุดิบ พบว่าปัจจัยคุณภาพมีความส าคัญเป็นอันดับแรกโดยมีน้ าหนักความส าคัญ 58% ปัจจัยที่สองคือ
การบริการหลังการขาย 24.8% ปัจจัยที่สามคือราคา 12.6% และปัจจัยสุดท้ายคือการส่งมอบมีค่าน้ าหนัก 
4.6% โดยบริษัท A  เหมาะสมที่สุด มีค่าน้ าหนักที่ 48.1% อันดับที่สอง คือ บริษัท C มีค่าน้ าหนักที่ 34.4% 
และอันดับสุดท้าย คือบริษัท B มีค่าน้ าหนักที่ 17.4% หลังปรับปรุงมูลค่าของเสียเฉลี่ยของเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ลดลงอยู่ที่ 0.63% ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของโรงงานที่ก าหนดไว้ที่ 0.80% เทียบกับ
น้ าหนักตะกั่วที่เสียจากการประกอบแบตเตอรี่ลดลงจากปี 2556 อยู่ที่ 413.03 กก. ต่อเดือนคิดเป็นต้นทุนที่
สามารถลดลงได้ 30,563.95 บาท ต่อเดือน หรือ 366,767.46 บาท ต่อป ี
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 ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2556) ท าการศึกษาเรื่องการลดของเสียประเภทจุดด าที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีด
พลาสติก โดยใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) โดยใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิตท าการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิต ใช้
แผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) แสดงความถี่ของปัญหาและใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข โดยผลการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดด าจากเดิม 0.23% ลดลง
เหลือ 0.07% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงจากเดิม 69.56% คิดเป็นมูลค่าท่ีลดได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี 

ไพสิฐ ชัยชาญ (2556) ได้ท าการทดลองลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหัวปากกาลูกลื่น 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานมีปัจจัยมาจาก คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการ และ

สภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่จะให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ จนเป็นสาเหตุที่ท าเกิดของเสียขึ้น

ภายในกระบวนการผลิต ซึ่งอัตราของเสียที่เกิดขึ้นมีร้อยละ 8.18 ของจ านวนหัวปากกาลูกลื่นที่เสีย เมื่อน า

วิธีการควบคุมคุณภาพโดยการน าเทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ของการเสียที่มีผลกระทบ

ต่อการควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือท าการลดของเสีย พบว่าอัตราของเสียที่

เกิดขึ้นจากระบวนการลดลงเหลือร้อยละ 5.29 หลังจากมีการปรับปรุงซึ่งลดลงถึงร้อยละ 2.89 ของจ านวนหัว

ปากกาลูกลื่นที่เสียในกระบวนการผลิต 

 พิพัฒพงศ์ ศรีชนะ และ พรประเสริฐ ขวาลา ธาร (2555) ศึกษาเรื่อง การลดของเสียในกระบวนการ

ผลิตอิฐบล็อก ซึ่งสรุปได้ว่าสาเหตุการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและหาแนวทางในการลด

จ านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการ

ด าเนินงานจะเริ่มจากการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา พบว่ามี

ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน มีการเกิดของเสียหรือข้อบกพร่องจากการที่ปูนเข้าไปเป็นส่วนผสมน้อย อิฐ

บล็อกขนาดไม่เท่ากัน และอิฐบล็อกก้นทะลุดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณของเสียใน

กระบวนการผลิตอิฐบล็อกโดยเสนอการฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงาน

ให้ถูกวิธีอย่างใกล้ชิด ท าให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทา 

ให้ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกลดลงได้อย่างชัดเจน ผลที่ได้รับจากการปรับปรุง

กระบวนการพบว่าความถี่ของของเสียจากเดิม 705 และลดลงเหลือ 564 

อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 มีวิธีการด าเนินการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการไหลของขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลสถิติย้อนหลังในการพบปัญหาแมสควิทอุดตันที่รู 

ตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้ ซึ่งพบว่า
ชนิดของแมสควิท A เป็นประเภทที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวมากสุดคือเกิดมากกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนครั้งที่เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ 
ท าให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้ ใช้หลักการ 5G ในเบื้องต้นคือ Genba 
สถานที่จริง , Genbutsu ชิ้นงานที่เป็นปัญหา และ Genjitsu สถานการณ์จริง โดยได้ท าการสอบถามถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและท าการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ 
แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause And Effect Diagram) ที่ท าการ 
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น 
 น าความถี่ของแต่ละปัญหาที่เกิดในแต่ละประเด็นมาจัดท าแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพ่ือ
ค้นหาปัญหาหลัก ซึ่งพบว่า รายการหัววัด RF มีปัญหามีจ านวนครั้งในการเกิดมากท่ีสุดคือ 20 ครั้ง หรือคิดเป็น 
34% ของจ านวนครั้งที่เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหม้อ
ปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได ้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลและสาเหตุจ านวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้ ในช่วงปีการผลิต 58/59 โดยท าการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือนพฤษภาคม 2561 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จ านวน

ครั้งท่ีเกิด 
จ านวนครั้งท่ีเกิด

สะสม 
เปอร์เซ็นต์จ านวน

ครั้ง 

1.หัววัด RF มีปัญหา  (RF Probe) 20 20 34% 
2.แมสควิทในหม้อเคี่ยวไมม่ีการเคลื่อนที่ (Movement) 17 37 29% 
3.พนักงานขาดการตรวจสอบ  (Lack of inspection) 9 46 16% 

4.พนักงานประจ าใหม่ ขาดความช านาญ (New staff) 5 51 9% 
5.การใส่ค่าในเครื่องช่วยเคี่ยวไมเ่หมาะสม (Set up) 4 55 7% 

6.ปริมาณเชื้อที่ป้อนในหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม (% Seed) 3 58 5% 

 
 รวบรวมข้อมูลและสาเหตุจ านวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาจัดท า
แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพ่ือค้นหาปัญหาหลัก พบว่าหัววัด RF มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ (Movement) และอันดับที่สามคือปัญหาพนักงาน
ขาดการตรวจสอบ  (Lack of inspection) รวมถึงปัญหาอื่น ๆที่เกิดขึ้นตามล าดับดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 สาเหตุของปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัด
โมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. น าปัญหาหลักสามอันดับแรกที่ได้จากแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ภาพที่ 5 ได้แก่ หัววัด  
RF มีปัญหา การออกแบบหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม และ พนักงานขาดการตรวจสอบ มาท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุย่อยที่ท าให้เกิดในแต่ละปัญหา ด้วยแผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause and 
Effect Diagram) ในภาพที่ 4 ซึ่งจากการวิเคราะห์จะได้ว่า 

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาหัววัด RF มีปัญหา (RF Probe) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน  
20 ครั้ง คิดเป็น 34% โดยการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดจากแมสควิทในหม้อเคี่ยวไปเกาะที่หัววัดท าให้ค่าที่อ่าน
ได้มีความผิดพลาด เนื่องจากหม้อเคี่ยวที่ทางโรงงานใช้เป็นแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะต้องมีการ
ป้อนตัวเลขบริกซ์ที่ใช้ในการเคี่ยวให้เหมาะสม หลักการท างานของเครื่องคือเมื่อตัวเลขบริกซ์แสดงผลที่
จอคอมพิวเตอร์มากกว่าค่าที่ตั้งไว้ วาล์วคอนโทรลน้ าเชื่อมดิบจะเปิดเพ่ือท าการลดค่าบริกซ์ให้เท่ากับที่ตั้งค่า  
ดังนั้นหากเกิดปัญหาแมสควิท A ในหม้อเคี่ยวไปเกาะที่หัววัด ค่าบริกซ์ที่ได้จะสูงกว่าค่าที่ก าหนดท าให้วาล์ว
คอนโทรลน้ าเชื่อมดิบเปิดตลอดเวลา จนเป็นสาเหตุที่ท าให้แมสควิทภายในหม้อเหลว หรือหากค่าบริกซ์ที่อ่าน
ได้น้อยกว่าค่าที่ก าหนดจะท าให้วาล์วคอนโทรลน้ าเชื่อมดิบไม่เปิดจนท าให้แมสควิทภายในหม้อมีความเข้มข้น
มากขึ้น จนเกิดเม็ดเล็ก ๆ แทรกท าให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้
หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ (Movement)ซ่ึงจากการเก็บข้อมูล 
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น 17 ครั้ง คิดเป็น 29% โดยการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดจากรูปแบบของหม้อเคี่ยวไม่
เหมาะสมท าให้เกิดปัญหาแมสควิท A ภายในหม้อไม่มีการเคลื่อนไหว ท าให้แมสควิทนอนก้นด้านล่างจนท าให้
เกิดเม็ดเล็ก ๆ แทรกท าให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อปั่นไม่
สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3 การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยปัญหาต่าง ๆ จะเกิดจากพนักงาน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึง 
น าหลักการ 5 G มาแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท า
ให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาโดยแต่ละวิธีการดังนี ้

1. ปัญหาหัววัด RF มีปัญหา ท าการแก้ไขโดยจัดท าเอกสารใบตรวจสอบบันทึกการล้างหัววัด RF  
และก าหนดความถี่ในการท าความสะอาด โดยก าหนดให้ล้างหัววัด RF ทุก 2 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องล้างหัววัด 
RF อัตโนมัติ (Auto Flushing) โดยสั่งงานทางคอมพิวเตอร์ให้ฉีดน้ าล้างหัววัดตามเวลาที่ก าหนด ดังแสดงใน
ภาพที่ 6  

 
 
ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลเครื่องช่วยเคี่ยวที่มีการติดตั้งระบบเครื่องล้างหัววัด RFอัตโนมัติ (Auto Flushing) 
 

2. ปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ ท าการแก้ไขโดยติดตั้งระบบไอกวน (Jigger  
Steam) เพ่ือให้แมสควิทที่นอนก้นในหม้อที่ไม่มีการเคลื่อนที่ มีหลักการท างานคือเมื่อสั่งงานทางคอมพิวเตอร์
ให้วาล์วไอกวนเปิด ตัวไอกวนจะเข้าไปกระท าต่อแมสควิท A ภายในหม้อเคี่ยว ซึ่งไอกวนจะมีหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้แมสควิท A มีการหมุนวนเคลื่อนที่ตลอดเวลาท าให้แมสควิทไม่นอนก้น และมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น 
ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ระบบไอกวน (Jigger Steam) แมสควิทที่ติดตั้งบริเวณหม้อเคี่ยว  
 

3. ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดจากพนักงาน เช่นพนักงานขาดการตรวจสอบ แก้ไขด้วยการมอบหมาย 
ให้หัวหน้ากะตรวจสอบการท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และสุ่มตรวจลักษณะแมสควิทที่เคี่ยวได้ว่า
คุณภาพของผลึกน้ าตาลที่เคี่ยวมีลักษณะอย่างไร หากพบปัญหาผลึกน้ าตาลมีปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทันที 
 จากการปรับปรุงแก้ไข มีการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวัดผลการศึกษา พบว่าสามารถลดปัญหาแมสควิท 
A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ 47.62% จากเดิมจ านวนครั้งที่เกิดทั้งหมดในปีการผลิต 2560/61 เกิดข้ึนทั้งหมด 21 ครั้งต่อ
ปีการผลิต เมื่อท าการแก้ไขในแต่ละหัวข้อพบว่าในปีการผลิต 2561/62 สามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวลง
เหลือ 10 ครั้งต่อปีการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ข้อมูลและสาเหตุจ านวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น ในช่วงปีการ
ผลิต 60/61 จนถึงปีการผลิต 61/62  (ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2562) 

ปัญหาท่ีเกิดขึ น 
จ้านวนครั งท่ีเกิด 

ปีการผลิต 2560/61 ปีการผลิต 2561/62 
หัววัด RF มีปัญหา 10 5 

การออกแบบหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม 7 0 
พนักงานขาดการตรวจสอบ 2 2 

การใส่ค่าในเครื่องช่วยเคี่ยวไม่เหมาะสม 2 0 
พนักงานประจ าใหม่ ขาดความช านาญ 0 2 

ปริมาณเชื้อที่ป้อนในหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม 0 1 
รวมปัญหาท่ีเกิดขึ น 21 10 
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการด าเนินการตามรายการที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่าปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อ
ปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท าการ
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังท าการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าวสามารถลดจ านวนครั้งที่เกิดเหลือ 
10 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต ซ่ึงจ านวนครั้งที่เกิดไม่เกินเป้าหมาย KPI ที่แผนกหม้อเคี่ยวน้ าตาลทรายดิบก าหนด จาก
การลดจ านวนครั้งที่เกิดปัญหาดังกล่าวได้ ท าให้สามารถผลิตน้ าตาลทรายดิบเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นปริมาณ
น้ าตาลทรายดิบที่เพ่ิมข้ึน 2,875.21 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 22,426,605.27 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการคิดมูลค่าน ้าตาลทรายดิบท่ีสูญเสียตั งแต่ปีการผลิต 58/59 ถึง ปีการผลิต 61/62 
  ปีการผลิต 58/59 ปีการผลิต 59/60 ปีการผลิต 60/61 ปีการผลิต 61/62 

1.เวลาที่เสยีไปจากการใช้เวลา
ในการปั่นเพิ่มขึ้น (ช่ัวโมง) 

76 82 84 28 

2.ปริมาณน้ าตาลที่หายไปจาก
ระยะเวลาการปั่นที่เพิ่มขึ้น (ตัน) 

3,902.07 4,210.12 4,312.81 1,437.60 

3.มูลค่าน้ าตาลที่หายไปจาก
ระยะเวลาการปั่นที่เพิ่มขึ้น 
(บาท) 

30,436,107.16 32,838,957.72 33,639,907.91 11,213,302.64 

 
หมายเหตุ  

เวลาในการปั่นแมสควิทปกติจะอยู่ที่ 3 ชั่วโมง/1 หม้อเคี่ยว 
โดยปกติใน 1 ชั่วโมง สามารถปั่นน้ าตาลทรายดิบได้ 51.34 ตัน/ชั่วโมง 
ต้นทุนในการผลิตน้ าตาลทรายดิบประมาณ 7,800 บาท/ตัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการประยุกต์น าเครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools) ในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจนสามารถลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้หม้อปั่นไม่
สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีปัญหาอ่ืนที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเคี่ยวน้ าตาลทรายดิบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วน ดังนั้นเครื่องมือคุณภาพ (7 
QC tools) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตได้ และพิสูจน์แล้วว่าเมื่อน ามาประยุกต์ใช้แล้วส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติในการให้บริการ
ผู้ใช้งานที่โทรเข้ามาติดต่อภายในองค์กร แต่การให้บริการของระบบตอบรับอัตโนมัติส่วนใหญ่นั้น ผู้ใช้งานจะ
เสียเวลารอคอยเพ่ือฟังระบบให้กดหมายเลขตามที่โปรแกรมไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงระบบการค้นหาเบอร์
โทรศัพท์และต่อสายอัตโนมัติโดยการระบุชื่อ จึงเป็นต้องสอบถามจากพนักงานรับสาย เ พ่ือแก้ปัญหานี้จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง (Development of Automatic IP 
Phone System Using Voice Command) เพ่ือลดภาระงานของพนักงานรับสาย และอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการผู้ใช้งาน  
 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียงใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ 
Asterisk ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) โดยการท างานของระบบจะท างานตามแผนการหมุนเลข
หมายโทรศัพท์ (Dial Plan) เริ่มการให้บริการด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ ( Interactive Voice Respond) 
ต้อนรับและสอบถามผู้ใช้งานว่าต้องการติดต่อบุคคลใดในองค์กร จากนั้นระบบจะท าการแปลงเสียงพูด
เป็นข้อความ และสามารถอ่านข้อความในฐานข้อมูลตอบกลับผู้ใช้งานได้ โดยการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
(Python) เพ่ือเรียกใช้งาน Google Cloud Speech API ซึ่งข้อความที่ได้จากการสั่งด้วยเสียงจะผ่านขั้นตอน
การเปรียบเทียบเพ่ือค้นหาเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูล MariaDB และต่อสายให้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งการท างาน
ของ Asterisk จะเรียกการท างานผ่านช่องทาง AGI (Asterisk Gateway Interface) โดยใช้ PHP AGI ซึ่งมี 
Class PHP ช่วยในการสั่งงาน Asterisk ให้ท างานตามโปรแกรมที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมในงานวิจัยนี้ 
 จากการทดสอบการท างาน ระบบสามารถแปลงเสียงการสอบถามชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่อ  
เป็นข้อความโดยการสั่งงานด้วยเสียง และน าข้อความไปผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบในฐานข้อมูล โดยท าการ
ทดสอบด้วยเสียงพูดภาษาไทย ส าเนียงภาคกลาง ส าเนียงภาคเหนือ ส าเนียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
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ส าเนียงภาคใต้ ซึ่งระบบสามารถค้นหาเบอร์โทรและต่อสายอัตโนมัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 95.89 บรรลุ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของสารนิพนธ์ที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ: ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ, การสั่งงานด้วยเสียง, แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ, แอสเทอริค, 
ไพธอน  
 

Abstract 
 
 Many organizations both government and private sector currently use automatic 
answering phone systems to service the customers. In most current auto responder services, 
users are forced to listen to the information as programmed and does not have the capability 
to auto-dial via using voice commands. As a result, users are required to ask the operator 
manually. This problem is addressed by developing an automatic IP phone system by voice 
commands to reduce the workload of employees to answer calls and facilitate the service of users. 
 The Development of Automatic IP Phone System Using Voice Command uses open 
source software, Asterisk, installed on the Linux operating system. The system works according 
to the Dial Plan written. Start the service with an automatic answering system. The system will 
ask the user to say the name of a person within the organization. Then the system will convert 
speech into text and read messages from the database and respond to users. By writing 
a Python program using the Google Cloud Speech API, text from the voice command will go 
through the comparison process to find the phone number in the database (MariaDB) and 
automatically dial the user. Asterisk will run through the AGI channel (Asterisk Gateway 
Interface) using PHP AGI, which has Class PHP to assist in the implementation of Asterisk to work 
with the program that has been developed in this research. 
 From the test results, the system is able to convert the speech to text by voice 
commands and use the comparison process to finding the phone number in the database 
and automatically dial the user. Testing was conducted by using Thai Central accent, Northern 
accent, North Eastern accent and Southern accents. The system is able to find the telephone 
number and automatically dial correctly 95.89 Percent which surpasses the objectives and 
scope of the thematic paper. 
 
Keyword:  Interactive Voice Respond, Voice Command, Speech to text, Asterisk Gateway 
Interface, Python 
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1.  บทน า 
 
 เนื่องจากในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมใช้งานอย่าง
แพร่หลายการใช้งานระบบโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP  มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากการวาง
เครือข่ายอีเธอร์เน็ตภายในองค์กร ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ซึ่งจะมาทดแทนระบบโทรศัพท์ แบบ Analog 
เนื่องจากช่วยลดความซ้ าซ้อนในการวางสาย และมีฟังก์ชันการท างานที่มากกว่าตอบสนองต่อการใช้งานในยุค
ปัจจุบันได้ดี การออกแบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk เป็นระบบโทรศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มของ
ซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open Source) สามารถน ามาใช้ และพัฒนาได้ฟรีเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
(กิตติพงษ์ สุวรรณราช, 2551) เมื่อน ามาประยุกต์ใช้งานจะท าให้ในองค์กรมีชุมสายโทรศัพท์ย่อยราคา
ประหยัดเป็นของตนเอง สามารถช่วยลดต้นทุนการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่าง
ดี ตัวระบบสามารถพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบตอบรับ
อัตโนมัติ  ระบบฝากข้อความเสียง ระบบบริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับส่งแฟกซ์ เป็นต้น เนื่องด้วย
ปัจจุบันในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้บริการผู้ใช้งานที่โทรเข้ามา
ติดต่อภายในองค์กร ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานของพนักงานรับสายได้ แต่การให้บริการของ
ระบบตอบรับอัตโนมัติส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานจะเสียเวลารอคอยเพ่ือฟังระบบให้กดหมายเลขตามที่
โปรแกรมไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงระบบการค้นหาชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่อแบบอัตโนมัติ และในกรณีที่ผู้ใช้งาน
ไม่ทราบเบอร์ภายในของผู้ติดต่อปลายทางยังจ าเป็นต้องสอบถามจากพนักงานรับสาย ซึ่งเป็นการไม่สะดวกต่อ
การให้บริการผู้ใช้งาน 
 ด้วยเหตุที ่กล่าวมาข้างต้นนี ้ผู ้พัฒนาจึงได้ท าการพัฒนาระบบตู ้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัต ิแบบ 
Asterisk ที่สั่งงานด้วยเสียงโดยระบบจะท าการเชื่อมต่อเลขหมายภายในผ่านระบบค้นหาชื่อบุคคลโดยต่อสาย
อัตโนมัติด้วยค าสั่งเสียงเมื่อผู้ใช้พูดชื่อบุคคลที่ต้องการ ซึ่งเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และการให้บริการผู้ใช้งาน อีกท้ังยังช่วยลดภาระของพนักงานรับสายในการให้บริการอีกด้วย 
 การออกแบบระบบผู้พัฒนาใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk ที่ได้รับความนิยมใช้งาน 
และมีความยืดหยุ่นสูงในการท างานร่วมกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ 
Linux โดยการท างานของระบบจะท างานตาม Dial Plan ที่เขียนไว้โดยจะมีเสียงพูดต้อนรับและสอบถาม
ผู้ใช้งานว่าต้องการติดต่อบุคคลใดในองค์กร ระบบจะท าการแปลงเสียงพูดผู้ใช้งานเป็นข้อความด้วยการเขียน
โปรแกรมภาษา Python เรียกใช้งานโมดูล Google Speech Recognition (Google Cloud, 2018) และน า
ข้อความไปผ่านขั้นตอนวิธีค้นหาเบอร์โทรในฐานข้อมูล MySQL โดย Asterisk จะเรียกการท างานผ่านช่องทาง 
AGI (Asterisk Gateway Interface, 2019) ที่สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษาเช่น PERL, 
PHP, JAVA, C/C++, Python (สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์ , 2561) โดยผู้พัฒนาเขียนใช้ PHP AGI 
(Fertig, 2010) ซึ่งมี Class PHP ช่วยในการเขียนโปรแกรมสั่งงาน Asterisk 
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง ผ่านการสื่อสารโทรศัพท์

ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Asterisk (IP PBX) 
 2.2  เพ่ือให้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ ค้นหาเบอร์โทรผู้ที่ต้องการติดต่อภายในองค์กรและต่อสาย
อัตโนมัติโดยการระบุชื่อบุคคลด้วยเสียงได ้
 2.3  เพื่อศึกษาการท างานของระบบโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP)  
 2.4  เพื่อศึกษาการติดตั้งและใช้งาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux 
 2.5  เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา PHP Python SQL ติดต่อกับระบบ Asterisk 
 
3.  อุปกรณ์และวิธีด าเนินงานวิจัย 

รูปแบบการทดสอบงานวิจัยการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง มีรายการ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการทดสอบและพัฒนาระบบดังนี้ 

3.1  อุปกรณ์และรูปแบบการทดสอบระบบ 
รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ 

 1.  คอมพิวเตอร์จ าลองการท างานเป็น Asterisk Server จ านวน 1 เครื่อง และอีก 2 เครื่องใช้
ส าหรับจ าลองเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้ในองค์กร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
 - LENOVO Think Centre M70E 
 - Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU  Q9500  @ 2.83GHz 
 - Ram 4 GB, HDD 500 GB 5400 RPM 
 2.  การ์ด X100P Module FXO จ านวน 1 card (Digium, 2011)   
 3.  Switch 100/1000 และสาย UTP ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
 4.  โทรศัพท์ Analog ยี่ห้อ Panasonic Model: KX-TS840MXW จ านวน 2 เครื่อง โดยก าหนด
เป็นเบอรโ์ทรศัพท์ภายในองค์กรเบอร์ 5511 และเบอร์ 5543 
รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบ 
 1.  Linux Cent OS 7 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้รัน Asterisk server 
 2.  Asterisk Version 15.7.2 เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ท า IP PBX (Joseph, 2017) 
 3.  Maria DB Version 5.5.60 (Database server) ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ 
 4.  Apache Version 2.4.6 (Web server) ใช้เป็น Web server ส าหรับเรียกใช้งานหน้าเว็บ
จัดการข้อมูล phpMyAdmin 
 5.  phpMyAdmin Version 4.4.15.10 ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ 
 6.  PHP Version 5.4.16 ใช้ในการประมวลผลค าสั่งโปรแกรมท่ีพัฒนา 
 7.  Python Version 3.6.7 ใช้ในการประมวลผลค าสั่งโปรแกรมท่ีพัฒนา 
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 8. Soft phone (Zoiper) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้แทนโทรศัพท์ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์จ าลองการ
ท างานเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ผู้ใช้ปลายทางบนระบบปฏิบัติการ Windows 

 
ภาพที่ 3.1  รูปการเชื่อมต่อ Asterisk Server โดยทดสอบจากตู้สาขาโทรศัพท์ในองค์กร 

จากรูปการเชื่อมต่อ Asterisk Server ภาพที่ 3.1  จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการวางระบบ IP-PBX เพ่ือให้ 
Asterisk Server มีความสามารถในการรับสายโทรศัพท์จากภายนอกได้ โดยผู้เรียกสายนั้นจะใช้เครื่องโทรศัพท์
แบบธรรมดา หรือจะใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเรียกสายเข้ามายัง Asterisk Server ที่ต่อ Asterisk Card (X100P) 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น FXO สามารถรับสายโทรศัพท์หรือการเรียกสายจากภายนอก เปรียบเสมือนเป็น Co-Line 
ของตู้สาขาโทรศัพท์ที่ต่อกับหมายเลขภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เบอร์ 5543 ส่วนอีกเลขหมายใช้
หมายเลขภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เบอร์ 5511 ซึ่งจะใช้โทรทดสอบไปยังเบอร์ 5543 หากใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์สาธารณะโทรทดสอบอาจจะต้องเสียค่าโทรศัพท์จ านวนมาก จึงได้ประยุกต์น าเอาหมายเลข
โทรศัพท์ภายในจากตู้สาขาโทรศัพท์ที่อยู่ภายในองค์กรมาทดสอบก่อน หากต้องการโทรทดสอบจากภายนอก
สามารถก็สามารถท าได้ โดยโทรเข้าเบอร์ 02xxx5543 เมื่อโทรเข้ามาทดสอบระบบจะมีเสียง IVR ตอบรับ
ผู้ใช้งานซึ่งระบบรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพ่ือท าการต่อสายภายในให้อัตโนมัติ โดยเบอร์ผู้ใช้งานระบบ
โทรศัพท์ไอพีที่ลงทะเบียนไว้กับ Asterisk Server ก าหนดอยู ่ในช่วงเบอร์ 10xx ซึ ่งได้จ าลองเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Soft Phone มาเป็นเบอร์โทรศัพท์แบบไอพีส าหรับทดสอบการโอน
สายของเครื่อง Server ไปยังผู้ใช้อัตโนมัติ 
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  จากภาพที่ 3.2  แสดงภาพ Asterisk server with X100P card ขณะก าลังท างานสังเกตว่ามีแสงมีน้ าเงิน
ส่องออกมาจาก Asterisk card X100P ซึ่งแสดงถึง Asterisk server สามารถมองเห็น Asterisk card X100P แล้ว 

 
ภาพที่ 3.2  ภาพ Asterisk server with X100P card 

  3.2  ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 ขั้นตอนการท างานของระบบที่พัฒนาสามารถอธิบายได้จากรูปแบบ Flow chart และ Sequence 
diagram ดังภาพที่ 3.3 และภาพท่ี 3.4 ตามล าดับ 
 สามารถอธิบายการท างานได้ดังนี้ เริ่มต้นเมื่อมีบุคคลภายนอกโทรศัพท์เข้ามาติดต่อในองค์กรระบบตอบ
รับจะท างานโดยจะพูดว่า “สวัสดีครับที่นี่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต ท่านสามารถพูดชื่อบุคลที่ท่านต้องการติดต่อหลังเสียงสัญญาณ Beep จากนั้นกดเครื่องหมาย
สี่เหลี่ยม” จากนั้นระบบจะบันทึกเสียงเพ่ือน าไปค้นหาในฐานข้อมูลที่ขั้นตอนการค้นหาเบอร์โทรจากเสียงพูด 
การท างานของระบบจะท าการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech to Text) แล้วจึงไปค้นหาใน
ฐานข้อมูล ซึ่งแบ่งประเภทการค้นหาออกเป็น เจอชื่อคนเดียว เจอชื่อซ้ ากัน ไม่เจอชื่อที่พูด 
 กรณีค้นหาชื่อผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อ เจอ 
 1.  เจอชื ่อคนเดียว ระบบจะท าการอ่านเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูลให้ฟัง และต่อสายให้
อัตโนมัติ 
 2.  เจอชื่อซ้ ากัน ระบบจะตอบกลับว่า “ชื่อผู้ที่ท่านต้องการติดต่อมีมากกว่า 1 คน” จากนั้นจะ
อ่านชื่อ-นามสกุลจากฐานข้อมูลให้ฟังดังนี้ 
“เลือกชื่อล าดับที่ 1 คุณ……………”  กด 1 
“เลือกชื่อล าดับที่ 2 คุณ……………”  กด 2 
“เลือกชื่อล าดับที่ 3 คุณ……………”  กด 3 
หากไม่มีชื่อที่ท่านต้องการติดต่อระบบจะท างานในล าดับต่อไป ซึ่งเป็นการท างานในกรณี ค้นหาชื่อผู้ใช้ 
ที่ต้องการติดต่อ ไม่เจอ  
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ภาพที่ 3.3  Flow chart ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 กรณีค้นหาชื่อผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อ ไม่เจอ ในครั้งแรกระบบจะตอบกลับว่า  “กรุณาพูดชื่อผู ้ที่
ท่านต้องการติดต่ออีกครั้งเสียงสัญญาณ Beep” ผลการท างานแบ่งได้เป็น 2 กรณี 
 1.  ค้นหาเจอ จะกลับไปท างานในขั้นตอนตรวจสอบชื่อ ว่าซ้ ากันหรือไม่ 
 2.  ค้นหาไม่เจอ ระบบจะตอบกลับว่า  “ขออภัยไม่เจอชื่อผู้ที่ท่านต้องการติดต่อในระบบ เราก าลัง
โอนสายไปยัง operator” 
  3.3  ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ 
  ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียงอธิบายโดยใช้ 
Sequence Diagram ในภาพที่ 3.4  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานของฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบซึ่ง
จะประกอบด้วย ส่วนผู้ใช้งาน ส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์ ส่วน  Asterisk Server ส่วนการท างานของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือติดต่อกับโปรแกรม Asterisk สามารถอธิบายการท างานของระบบได้ดังนี้ (1) เมื่อผู้ใช้โทรมา
จากเครือข่ายระบบโทรศัพท์สาธารณะ PSTN (Public Switch Telephone Network) เข้ามาที่เบอร์ตู้สาขา
โทรศัพท์ Asterisk Server ซึ่งเชื่อมต่อด้วยการติดตั้งการ์ด X100P เป็นการ์ดแบบ FXO จะท าการแปลง
สัญญาณ Analog เป็น Digital (2) การท างานของระบบจะถูกท าตามล าดับที่ได้เขียนไว้ใน Dial Plan ซึ่งเก็บ

บุคคลภายนอกโทรติดต่อ 
เข้ามาภายในองค์กร 

ระบบตอบรับอัตโนมัติท างาน 

ระบบการค้นหาเบอร์โทรจากเสียงพูด 

ค้นหาชื่อ กรุณาพูดชื่ออีกครั้ง 

ค้นหาชื่อ 
 

อ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ฟัง 
และต่อสายให้อัตโนมัต ิ

  โอนสายไปยังพนกังานรับสาย 

อ่านชื่อ-นามสกุล
ให้เลือก 

ค้นหาเจอ 
 

เร่ิมต้น 

เจอชื่อซ้ า 
 

จบ 

เจอ 
เจอ 

ไม่เจอ 

ชื่อซ้ า 

ชื่อไม่ซ้ า 
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อยู่ในไฟล์ /etc/asterisk/extensions.conf (3) จะเริ่มการท างานด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ และแจ้งผู้ใช้ว่า
กรุณาพูดชื่อบุคคลที่ท่านต้องการติดต่อ (4) เมื่อผู้ใช้ออกค าสั่งด้วยเสียงแล้ว Dial Plan จะท าการบันทึกไฟล์เสียง
เก็บไว้ที่ /var/lib/asterisk/agi-bin/uservoice.wav (5) จากนั้นจึงท าการเรียกไฟล์ phppython.php ซึ่งเป็น
ส่วนการท างานที่ติดต่อกับ Asterisk Gateway Interface ด้วย PHP AGI จากนั้น (6) จะท าการแปลงไฟล์
เ สี ย ง ที่ บั น ทึ ก ไ ว้ เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ด้ ว ย ค า สั่ ง ภ า ษ า  Python เ รี ย ก ไ ฟ ล์  / var/lib/asterisk/agi-
bin/speechtotext.py เพ่ือแปลงเสียงซึ่งถูกแปลงด้วยการเรียกใช้ google speech recognize (Zhang, 2018) 
(7) ส่งค่ากลับมาที่ไฟล์หลัก phppython.php (8) จากนั้นจึงน าข้อความที่ได้เข้าสู่กระบวนการค้นหาเบอร์โทร
ด้วยการเรียกค าสั่งภาษา Python ด้วยไฟล์ /var/lib/asterisk/agi-bin/classify.py ซ่ึงเป็นส่วนของการ
ท างานของโปรแกรม (9) ตรวจสอบรายชื่อในฐานข้อมูลแบ่งการค้นหาข้อมูลออกเป็น 4 ล าดับความส าคัญ 
ล าดับการค้นหาที่ 1 คือข้อความที่ถูกแปลงมาเหมือนกันทุกตัวอักษรกับชื่อของผู้ที่ต้องการค้นหา ล าดับการ
ค้นหาที่ 2 คือ ข้อความที่ถูกแปลงมาเหมือนกับชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหาบางส่วน ล าดับการค้นหาที่ 3 คือ 
ค้นหา 5 ตัวอักษรแรกของชื่อที่แปลงมาเหมือนกับส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหา ล าดับการ
ค้นหาที่ 4 คือ ค้นหา 5 ตัวอักษรท้ายของชื่อที่แปลงมาเหมือนกับส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหา 
(10) เมื่อเจอชื่อผู้ที่ต้องการค้นหาจะส่งค่าเบอร์โทรกับมาที่ไฟล์ classify.py (11) จากนั้นส่งข้อมูลไปยังท างาน
ต่อที่ไฟล์ phppython.php (12) ท าการอ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ฟัง และต่อสายให้อัตโนมัติ ถ้าเจอชื่อซ้ าจะท า
การแปลงข้อความ ชื่อ นามสกุล เป็นไฟล์เสียงเก็บไว้ และส่งค่าเบอร์โทร พร้อมจ านวนที่ซ้ ากลับมาให้ไฟล์ 
phppython.php (13) จากนั้นจึงตอบกลับไปหาผู้ใช้ว่ามีชื่อซ้ ากรุณาเลือกชื่อที่ต้องการติดต่อ (14) เมื่อผู้ใช้
เลือกแล้วระบบจะท าการโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ หากไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยจะโอนสายไปยัง Operator 

 
ภาพที่ 3.4  ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ (Sequence diagram) 
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากการด าเนินการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง เพ่ือให้บริการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติค้นหาเบอร์โทรภายในองค์กรและโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ จากการระบุชื่อบุคคลที่
ต้องการด้วยเสียงพูด ให้มีความถูกต้องมากกว่า 80% ซึ่งข้อมูลของการพัฒนาระบบต้นแบบในบทวิจัยนี้ใช้
รายชื่อของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม จ านวน 32 คน โดยการโทรเข้าผ่านตู้สาขา
โทรศัพท์ในองค์กร มายังระบบโทรศัพท์แบบไอพีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการสั่งงานด้วยเสียง ดังรูปแบบการ
เชื่อมต่อในภาพที่ 3.2 ซึ่งได้ท าการทดสอบด้วยเสียงพูดด้วยส าเนียงภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้ 
 ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกต้องการค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูล โดย
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการเรียกใช้งาน Google Speech Recognition เพ่ือแปลงเสียงชื่อบุคคลที่ต้องการ
ติดต่อเป็นข้อความ (Speech to Text) มีความถูกต้องเฉลี่ย ร้อยละ 83 และเมื่อผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ
รายชื่อที่ได้เขียนไว้ใน ไฟล์ classify.py แล้วท าให้ระบบมีความถูกต้องเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 95.89 

ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกต้องการค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูล 

ทดสอบระบบการค้นหา
ชื่อและต่อสายอัตโนมัติ 
(จ านวน 31 ชื่อไม่ซ้ ากัน) 

รายชื่อที่ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ พบ 
(จ านวนชื่อ) 

ความถูกต้องการค้นหา 
เบอร์โทรศัพท์ พบ (ร้อยละ) 

ค้นหาชื่อทันที 
ผ่านขั้นตอน
เปรียบเทียบ 

ค้นหาชื่อ
ทันที 

ผ่านขั้นตอน
เปรียบเทียบ 

 ภาคกลาง 26 30 83.87 96.67 

 ภาคเหนือ 25 29 80.65 93.55 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 30 83.87 96.67 

 ภาคใต้ 26 30 83.87 96.67 

ค่าเฉลี่ย 25.75 29.75 83.06 95.89 

 
ผลการท างานของระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  สามารถพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง ผ่านการสื่อสารโทรศัพท์
ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Asterisk (IP PBX) ได ้
 2.  ระบบสามารถให้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ ค้นหาเบอร์โทรผู้ที่ต้องการติดต่อภายองค์กรโดยการ
ระบชุื่อบุคคลที่ต้องการด้วยเสียงพูดได้ 
 3.  สามารถต่อยอดการพัฒนาระบบโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ได ้
 4.  สามารถติดตั้งและใช้งาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux ได ้
 5.  สามารถเขียนโปรแกรมการท างาน ภาษา PHP และ ภาษา Python เพ่ือท างานร่วมกับระบบ Asterisk ได ้
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 สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ระบบสามารถแปลงเสียงการสอบถามชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่อเป็นข้อความ (Speech to Text) เพ่ือ
น าข้อความไปผ่านขั้นตอนวิธีค้นหาเบอร์โทรบุคคลที่ต้องการติดต่อจากฐานข้อมูลโดยผลทดสอบมีความถูกต้อง 
95.89% บรรลุขอบเขตที่ตั้งไว้ที่ความถูกต้องมากกว่า 80% 
 2. ระบบสามารถแปลงชื่อผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเป็นเสียง (Text to Speech) (Pndurette, 2018) ให้ผู้ใช้งาน
ฟังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของการพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง สามารถแยก
ข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้คือ 
  1.  ระบบต้นแบบที่พัฒนารองรับสายตอนนอกที่มาจากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) 
ได้เพียง 1 คู่สาย หากต้องการให้สามารถรองรับได้หลายคู่สายควรเปลี่ยนอุปกรณ์ FXO ให้มีความสามารถ
รองรับตามจ านวนที่ต้องการ หรือขอใช้บริการแบบ IP SIP Trunk จากผู้ให้บริการ โดยสาย 1 เส้น สามารถรองรับ
การโทรเข้า-ออก ได้พร้อมกันทีละหลายคู่สายซึ่งในอนาคตคู่สายแบบ E1 จะค่อย ๆ หมดไปเพราะผู้ให้บริการ 
มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาให้บริการแบบ SIP Trunk แทนเพราะว่าคู่สายแบบ E1 จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ให้บริการ และต้องใช้งานกับอุปกรณ์จ าพวก Card Telephony หรือ Voice Gateway ที่มีราคาค่อนข้างสูง 
ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการ และขนาดองค์กรผู้น าไปใช้ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
  2.  ระบบที่ต้นแบบนี้ยังไม่ได้พัฒนาให้มีความสามารถรองรับบริการเสริมอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เช่น บริการฝากข้อความเสียง บริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับส่งแฟกซ์ เป็นต้น 
ควรเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการท างานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างอัจฉริยะโดยสามารถ
สอบถามข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ได้ 
  3.  ควรพัฒนาเว็บเซอร์วิสส่วนของการตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบเพ่ือให้การใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น 
และสามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยา โดย

ปัจจัยที่น ามาศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด การศึกษางานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายในร้านขายยาที่กลุ่มตัวอย่างซื้อมากที่สุด และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด เรื่อง บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ราคายา/ผลิตภัณฑ์ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด ร้าน

ขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน การแจกของแถม การบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ ป้ายร้านขายยา

โดดเด่นสะดุดตา การมีพ้ืนที่ให้เลือกซื้อสินค้าเอง ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขาย

ยา  

 

ค าส าคัญ : ร้านขายยา /ความภักดี 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the Factors Influencing Consumer Loyalty to 
Drug Store,   including demographic factors, personal behavior factors and marketing mix 7P’s. 
400 samples living in the Pathum Thani Province who used drug store services provided data 
through questionnaires.  Statistical analysis was conducted by Multiple Regression Analysis, the 
results showed that occupation, products in drug store that the sample chooses to buy, product 
packaging is beautiful, drug price / product cheaper compared to the market, the drug store has 
a certain date - opening time, giveaway, regular record of drug use history, the drug store sign is 
outstanding, space to buy products themselves affecting the average level of loyalty points in 
the use of drug store services. 
 
Keywords: Pharmacy / Drug Store/ Loyalty 
 
บทน า 

ตลาดร้านขายยาถือเป็นตลาดที่มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่

ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ท าหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทส าคัญเปรียบเสมือนเป็น  “ที่พ่ึง

ด้านสุขภาพของชุมชน” เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น 

นอกจากนี้ ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพตนเอง การแนะน าและส่งต่อไปยังแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมอีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านยาจ านวนมาก และกระจายในเขตต่างๆทั่ว

ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข (ส านักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม , 2561)  โดย

ส่วนมากร้านขายยาจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจากร้านขายยาได้

โดยง่าย ร้านขายยาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วย โดยพบว่า ผู้ป่วยใน

ชุมชนไปซื้อยาตามร้านขายยามากขึ้น เพ่ือที่จะน ามารักษาตนเอง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงหรือเรียกว่า 

การใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) ซึ่งสามารถกระท าได้อย่างสะดวกสบาย (ส านักยา , 2559)  โดยในปี 

2560 ตลาดร้านขายยามีมูลค่าตลาดกว่า 40,000 ล้านบาท และเติบโตขึ้นในทุกปี (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและ

เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561) สอดคล้องกับรายงานสถิติใบอนุญาต ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาส าหรับ

สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และทั่วประเทศ  
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ภาพที่ 1  สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา (สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค

และท่ัวประเทศ ปี 2546 ถึง 2556  

ที่มา: ส านักยา (2560) 

 

ดังภาพที่ 1 แสดงถึงแนวโน้มผู้สนใจประกอบธุรกิจขายยาแผนปัจจุบันมีมากขึ้น อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ท าให้การ

แข่งขันในธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และทั่วประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 

ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยาต้องเร่งสร้างกลยุทธ์ เพ่ือที่จะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้มากที่สุด ตลอดจน

วิธีการบริหารจัดการจะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ทันกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน วางแผนในการด าเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อันจะเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยั่งยืนและเกิดความภักดี

ของลูกค้า ก่อให้เกิดผลก าไรแก่ธุรกิจร้านขายยาในระยะยาว 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านยาในจังหวัดปทุมธานี 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4832 4,829 5,186 5,186
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7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
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 งานวิจัยนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยา
ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านยาใน
จังหวัดปทุมธานี 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม จ านวน 400 คน  

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ร้อยละและค่าเฉลี่ย ในการพรรณนาข้อมูล และใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานและความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 70.75 
และเป็นเพศชายร้อยละ 29.25 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะภาพโสด ร้อยละ 70.25 และมีอายุอยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี จ านวนปีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ 13–16 ปี อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาชีพ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 26.50   

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยา ได้แก่ ผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้บริการร้าน
ขายยาในจังหวัดปทุมธานีภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.25  ผลิตที่
ภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อจากร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ยารักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 81.25 
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกเข้าใช้บริการร้านขายยามากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลา  18.01- 24.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 57.75 บุคคลที่ท าให้ตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ตัวเอง คิด
เป็นร้อยละ 74.25 สถานที่ตั้งร้านขายยาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย เช่น 
บ้าน หอพัก คิดเป็นร้อยละ 60 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ในรูปแบบของ
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) จากการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา ได ้R-squared เท่ากับ 0.1992 กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด สามารถอธิบายค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 
19.92 อีก 80.08 เกิดจากปัจจัยอื่นๆ แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 : ผลการทดสอบทางสถิติปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี  
 Model No. 

1 2 
Dependent Variable SumLoyalty SumLoyalty 

Independent Variable   
occupation2 -.4890696* 

(.2883973) 
-.5493185** 
(.2320836) 

occupation8 -.4753244 
(.5148641) 

-.4410198** 
(.2154321) 

buywhat1 .3174836** 
(.1350919) 

.2353871* 
(.1221447) 

buywhat4 .8157174*** 
(.2273291) 

.5892772*** 
(.1704445) 

product4 .0976371 
(.0758609) 

.1254158* 
(.0679117) 

price1 .2384339*** 
(.0825221) 

.2098013*** 
(.074095) 

Place4 .1796081** 
(.0838514) 

.1424804* 
(.0738376) 

Promotion3 -.1704774 
(.1043717) 

-.0812274* 
(.0432716) 

Process3 .1425937** 
(.0648203) 

.1781623*** 
(.0663253) 

Physical2 .1600835* 
(.0865981) 

.1374764* 
(.0734303) 

Physical7 -.127109* 
(.0722881) 

-.1503584** 
(.0700737) 

R-squared 0.2681 0.1992 
Observation 400 400 

Prob > F 0.0000 0.0000 
หมายเหตุ : ***  แสดงถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 , ** แสดงถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ,       
* แสดงถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90, ไม่ได้รวมผลตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติไว้เนื่องจากเนื้อที่มีจ ากัด แต่ในการวิเคราะห์
รันผลตัวแปรเหล่านั้นด้วย 
ที่มา: จากการค านวณ 
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จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการ

ใช้บริการร้านขายยา คือ อาชีพ (occupation) ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อจากร้านขายยา (buywhat) บรรจุภัณฑ์มีความ

สวยงาม (product4) ราคายา/ผลิตภัณฑ์ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด (price1) มีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน 

(Place4) มีการแจกของแถม (Promotion3) มีการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ (Process3) ป้ายร้าน

ขายยาโดดเด่น สะดุดตา (Physical2) มีพ้ืนที่ให้เลือกซื้อสินค้าเอง (Physical7)  

ตัวแปรอิสระท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับต่างๆ สามารถท าการวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เรื่องอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ (occupation2) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ

ภักดีในการใช้บริการร้านขายยา น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (occupation7) (ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนอง

เท่ากับ -0.5493185 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เรื่องอาชีพข้าราชการบ านาญ (occupation8) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ

ภักดีในการใช้บริการร้านขายยา น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (occupation7) (ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนอง

เท่ากับ -0.4410198 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม เรื่องผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคจากร้านขายยา (buywhat1) มีค่าเฉลี่ยระดับ

คะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา มากกว่าผู้ที่ซื้อเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ใช้ได้เองที่บ้าน 

(buywhat3)(ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.2353871ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆ

คงท่ี 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม เรื่องผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นม/อาหารเลี้ยงทารก/ของใช้เด็กทารกจากร้านขายยา 

(buywhat4) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา มากกว่าผู้ที่ซื้อเวชภัณฑ์/เครื่องมือ

แพทย์ใช้ได้เองที่บ้าน (buywhat3)(ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.5892772 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 99 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม (product4) หากระดับความส าคัญ

เรื่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขาย

ยาเพิ่มขึ้น 0.1254158 คะแนน ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี  
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด(price1) หาก

ระดับความส าคัญเรื่องราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับ

คะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาเพ่ิมขึ้น 0.2098013 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยที่

ตัวแปรอื่นๆคงที ่

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องร้านขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน (Place4) หากระดับ

ความส าคัญเรื่องร้านขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดี

ในการใช้บริการร้านขายยาเพิ่มข้ึน 0.1424804 คะแนน ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องการแจกของแถม (Promotion3) หากระดับความส าคัญเรื่องมี

การแจกของแถม เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาลดลง 

0.0812274 คะแนน ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี   

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ(Process3) หาก

ระดับความส าคัญเรื่องการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาเพ่ิมขึ้น 0.178162 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยที่ตัวแปร

อ่ืนๆคงท่ี   

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องป้ายร้านขายยาโดดเด่นสะดุดตา (Physical2) หากระดับ

ความส าคัญเรื่องป้ายร้านขายยาโดดเด่นสะดุดตา เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการ

ใช้บริการร้านขายยา เพ่ิมข้ึน 0.1374764 คะแนน ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องการมีพ้ืนที่ให้เลือกซื้อสินค้าเอง  (Physical7) หากระดับ

ความส าคัญเรื่องการมีพ้ืนที่ให้เลือกซ้ือสินค้าเองเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้

บริการร้านขายยา ลดลง 0.1503584 คะแนน ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆคงท่ี  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
   ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
ขายยาในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านขายยา
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ในจังหวัดปทุมธานี สามารถน าผลการวิจัยมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาให้ปัจจัยด้านต่างๆที่
ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และท าก าไรในระยะยาว ทั้งนี้ผู้ วิจัยขอสรุป
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการตามปัจจัยที่มีผลกับความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาดังนี้ 
 ด้านประชากรศาสตร์  

1. จากผลการศึกษาพบว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความภักดีในการใช้บริการร้านขายมากที่สุด 
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาจึงควรรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาชีพดังกล่าว 
โดยการรักษาฐานลูกค้านั้น ผู้ประกอบการอาจใช้กลยุทธ์การดูแลเอาใจใส่ในการบริการ
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เช่น ผู้ประกอบการอาจมีการบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้บริโภค 
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น และท าให้การจ่ายยามีคุณภาพ เป็นไปอย่างเหมาะสมแม่นย า
มากขึ้น สะท้อนถึงการใส่ใจผู้บริโภค ส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีในระยะยาว และขยาย
ฐานลูกค้าโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาในชุมชน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ท าให้ร้านขายยา
เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอาจเพ่ิมช่องทางการสื่อสารการรับรู้การมีตัวตนของร้านขายยา 
ขณะเดียวกัน ในกลุ่มผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ ผู้ประกอบการอาจต้องเพ่ิมกลยุทธ์เพ่ือดึงดูดลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวมาใช้บริการ เพ่ือสร้างก าไรในระยะยาวต่อไป  

ด้านพฤติกรรม 
1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม/อาหารเลี้ยงทารก/ของใช้เด็ก

ทารก มีความภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยามากที่สุด ดังนั้น ร้านขายยาควรเพ่ิมการ
จ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม/อาหารเลี้ยงทารก/ของใช้เด็ก ที่หลากหลายและมี
คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

ด้านส่วนประสมการตลาด 
1. จากการศึกษาพบว่าการมีพ้ืนที่ในการเลือกซ้ือสินค้าเอง มีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภักดี

ในการใช้บริการร้านขายยาในทางลบ ดังนั้น ร้านขายยาที่มีพ้ืนที่ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือสินค้าเอง 
อาจต้องเพ่ิมการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า แนะน าผลิตภัณฑ์ ให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึง เพ่ือป้องกันมิให้ลูกค้าสับสนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และท าให้
ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้ประกอบการ 

2. จากการศึกษาพบว่าการแจกของแถม มีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภักดีในการใช้บริการ
ร้านขายยาในทางลบ กล่าวคือ การแจกของแถมอาจท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ว่าสินค้าอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ใกล้หมดอายุ หรือมีเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ขายต้องเร่ง
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จ าหน่ายออกจากสต็อก ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของร้านขายยา ดังนั้น ร้านขายยาไม่ควร
ส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถม  

3. จากผลการศึกษาพบว่า เนื่องจาก ยา/ผลิตภัณฑ์ภายในร้านขายยา เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการจัดเก็บที่ดีและรักษาคุณภาพของสินค้าก่อน
จ าหน่ายสู่ผู้บริโภค และควรมีการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการ
บันทึกประวัติการใช้ยาจะช่วยให้เภสัชกรทราบถึงการใช้ยาที่ผ่านมาของผู้บริโภค และจ่าย
ยาได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละราย นอกจากนี้การบันทึกประวัติการใช้ยาท าให้
ผู้บริโภคเชื่อมั่น ท าให้การจ่ายยามีคุณภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสมแม่นย ามากขึ้น 
สะท้อนถึงการใส่ใจผู้บริโภค ส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีในระยะยาว 

4. จากการศึกษาพบว่าราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาดมีอิทธิพลต่ อความ
ภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับการตั้ง
ราคาสินค้า หมั่นส ารวจราคาตามท้องตลาด โดยผู้ประกอบการไม่ควรตั้งราคาสินค้าสูงกว่า
ราคาท้องตลาด และไม่ต่ าจนผู้ประกอบการขาดทุน เพ่ือจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสามารถท าก าไรได้ในระยะยาว 

  5. จากการศึกษาพบว่า ร้านขายยาควรมีป้ายร้านขายยาที่โดดเด่น สะดุดตาเพ่ือสร้างการรับรู้ 
การจดจ า แก่ผู้บริโภค และควรมีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน เพราะจะท าให้ผู้บริโภคสามารถ
รู้ว่าร้านเปิดท าการในช่วงเวลาใดและปิดท าการในช่วงเวลาใด หากร้านไม่มีเวลาเปิด-ปิดที่
แน่นอน ผู้บริโภคมาถึงร้านแล้วร้านปิดให้บริการบ่อยครั้ง ผู้บริโภคจะเกิดความไม่ประทับใจ 
และอาจเปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านอื่นแทน 

 

 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยา ผู้ที่ต้องการ

ศึกษาต่อควรท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านขายยา หรือ
การสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพ่ือค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่มีผลต่อความภักดีในการ
เลือกใช้บริการร้านขายยามากขึ้น และจะท าให้สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบผู้บริโภคในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

                การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
(7Ps) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์
ธนาคารทิสโก้และกลุ่มคนที่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารทิสโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองสามารถทํานายการตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ กับธนาคารทิสโก้  จํากัด(มหาชน) ซึ่งปัจจัยทางการตลาด พบว่ามีอย่าง
น้อย1 ปัจจัย คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 52.0 และผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองสามารถทํานายการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) พบว่ามีอย่างน้อย 1ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกบริการใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล
คือรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย                                                                                                 

ค าส าคัญ :การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์,ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,ปัจจัยส่วนบุคคล                                                                                                                    

1051



2 
 

                                                              Abstract 

          This study is a research about the factors which effects decision making of using auto 
equity loan service with Tisco Bank PCL. The factors studied in this research include personal 
factors and combined-marketing factors (7Ps). The sampling size is 400 people consisting of 2 
groups; people who never use auto equity loan service with Tisco Bank and people who used 
or has been using auto equity loan service with Tisco Bank in Bangkok Metropolitan area. The 
data are collected through questionnaires and are analyzed at 0.05 statistical significance level 
of logistic regression as analysis method. The study shows that the method helps predict the 
decision-making of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL. In terms of marketing 
factor, the result shows at least one factor; physical evidence, which effects decision making 
of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL. by 52  percent. In terms of marketing 
factor, the result shows at least one factor; average monthly income, which effects decision 
making of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL.                                                                                                           
Keywords: decision making of using auto equity loan, combined-marketing factors, 
personal factors 

 
บทน า 
          ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากการดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐบาลและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ทําให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวสูงการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
ภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบ จากเศรษฐกิจโลกและการลงทุน
ภาคเอกชนลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขา
บริการอ่ืนๆ ขยายตัวต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้มากขึ้นปัจจุบันอัตราการซื้อขายรถยนต์เติบโตขึ้นซึ่งทําให้ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังสามารถขยายตัว
และเติบโตได้ดีมาก ดังนั้น จึงทําให้ตลาดสินเชื่อรถยนต์มีความน่าสนใจทําให้ธนาคารพาณิชย์อ่ืนมีความสนใจที่
จะเข้ามาเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนี้ ซึ่งปัจจุบันในด้านสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) มีส่วน
แบ่งในตลาดมาเป็นอันดับที่ 3 จะพิจารณาถึงโครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 
พบว่าเงินให้สินเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้มีปริมาณเงินเพ่ิมขึ้นจาก 5,586 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 6,527 
ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเงินให้สินเชื่อ อย่างไรก็ดีจากการพิจารณาในส่วน
ของรายละเอียดของสินเชื่อรายย่อยจะพบว่าสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มของปริมาณในส่วนนี้ลดนี้ลดลงจาก 1.49 
ล้านบาท เป็น 1.26 ล้านบาท ดังนั้นสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟ้ืนตัวจึงเป็นโอกาสของธนาคารทิสโก้สําหรับการ
ที่จะขยายสินเชื่อให้กับผู้บริโภค ให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหา
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และโอกาสดังกล่าว จึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความสนใจในการทําวิจัยพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
นําไปใช้เป็นข้อมูลที่ สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการทางการเงินและสินเชื่อ
ประเภทต่างๆให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         เพ่ือศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ 
ธนาคารทิสโก ้จํากัด(มหาชน)                                                                                                            

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารทิสโก้  

จํากัด(มหาชน) และกลุ่มคนที่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารทิสโก้  จํากัด(มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 คน 

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เสนอต่อหัวหน้างาน
จํานวน 3 คนขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามในแต่ละ 

 
          ข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Object Congruence : IOC) แล้วทําการปรับปรุงข้อคําถามให้ถูกต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์ สําหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 

            การวิเคราะห์ข้อมูล   ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) การวิจัยครั้ง
นี้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (binary logistic regression analysis) ตัวแปล
เชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 0 หมายถึง ไม่เคยใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด 
(มหาชน) และ 1 หมายถึง เคยใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) เพ่ือทํานายว่า
ปัจจัยที่กําหนดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) 
หรือไม่ ซึ่งวิธีการเลือกตัวแปรเพ่ือทํานายเข้าวิเคราะห์ คือ Enter Method เป็นวิธีเลือกตัวแปรทํานายทั้งหมด
เข้าสมการถดถอยโลจิสติกส์พร้อมกันในขั้นตอนเดียวกัน การพิจารณาตัวแปรทํานายที่เหมาะสมนํามาใช้
ทํานายในแบบจําลองต้องตัดสินใจว่าตัวแปรทํานายตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ตั้งเกณฑ์ หรือควรที่
จะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ ถ้ามีค่าในระดับนัยสําคัญทางสถิติซึงถือว่า
ตัวแปรนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์ ณ ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง 

ตัวแปรพยากรณ์ B Sig. 
ด้านผลิตภัณฑ์ -.792 .084 

ด้านราคา .740 .212 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย -.067 .887 

ด้านส่งเสริมการตลาด -.657 .063 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ -.507 .317 

ด้านกระบวนการให้บริการ -.004 .994 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 1.233 .014 

การเลือกใช้บริการ -.220 .161 

การทราบข้อมูลในการขอรับบริการ -.441 .077 

ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้  .313 .276 

ช่องทางในการชําระเงิน .359 .087 

วงเงินกู้ (ยอดกู้)  .017 .913 

ระยะเวลาของขั้นตอนการพิจารณา .312 .129 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ B Sig. 

บริษัทที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ -.464 .493 

ลักษณะของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ .043 .914 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ -.408 .384 

บริษัทมีการติดตามดูแลลูกค้าอยู่ตลอด .790 .088 

อายุ .004 .986 

สถานภาพ -.651 .088 

ระดับการศึกษา -.436 .117 

อาชีพ -.254 .140 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน .598 .006 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน -.081 .697 

ค่าคงที่ (Constant) 1.116 .552 
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                  จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง เมื่อพิจารณาค่า Sig 
พบว่าค่าคงที่ (Constant) มีค่า Sig เท่ากับ 0.552 ตัวแปรทางผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียน
รถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด(มหาชน) ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.063 0.006 ตามลําดับ 

 
                 ตัวแปรตาม (Y) มีค่าได้เพียง 2 ค่าจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้นแต่อยู่ใน

รูปสมการ  Logistic Response Function  
                                          

                                       Prob (Y) = 𝑒
𝛽0+𝛽

1𝑥

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑥
 

 

          โดยท่ี 0 ≤  E(Y) ≤ 1 ;  E(Y) = P(event) = P (เคย Y = 1) 

                           
                      ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดตัวแปรอิสระ (X) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานํา

ทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) มีหลายตัวแปร โดยขนาดของอิทธิพลปัจจัยย่อย (X) 

สามารถบอกด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (β) สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของการ 
          เลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ในรูปสมการทั่วไปได้ดังนี้    
              แสดงสมการความสัมพันธ์ดังนี้ 
                                Y = 𝛽0+ 𝛽1Pro+ 𝛽2Pri+ 𝛽3Pla+ 𝛽4Prom+ 𝛽5Peo+ 𝛽6Phy+𝛽7 

Proc+𝛽8Cre+𝛽9 Cha+ 𝛽10Tim+𝛽11 Way+ 𝛽12Lim+ 𝛽13Ste+ 𝛽14Oth1+ 

𝛽15Oth2+ 𝛽16Oth3+𝛽17Oth4 +𝛽18Age+ 𝛽19Sta+ 𝛽20Edu+𝛽21Occ+ 𝛽22Inc 

+𝛽23Exp 
 

             เนื่องจากตัวแปรอิสระ (X) มีมากกว่า 1 ตัว จะได้สมการ Logistic Response Function  จะเป็น

ดังนี้ 

                             P (เคย Y=1 )    =  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽523𝑋23

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽23𝑋23
  

                                   P (ไม่เคย Y=0 ) =  1 -  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽23𝑋23

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽23𝑋23
 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Omnibus Test  

           

Omnibus Tests of Model Coefficients 
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 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 36.570 23 .036 

Block 36.570 23 .036 

Model 36.570 23 .036 

 

           จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจําลองพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.036  ซึ่งแสดงว่าการ
เลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัดมหาชน ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 237.299a .167 .224 

 

 

           จากตารางที่ 3 ค่า Nagelkerke R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.224 แสดงว่าร้อยละ 22.4 ของความผัน
แปรสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกส์ของแบบจําลองนี้ 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.299 8 .725 

 
                    จากตารางที่ 4 พบว่าค่า Sig = 0.725 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือแบบจําลองนี้มีความ

เหมาะสม 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) 
Classification Tablea 

Observed Predicted 

Select Percentage 
Correct เคย ไม่เคย 

Step 1 Select เคย 121 79 60.5 

ไม่เคย 113 87 43.5 

Overall 
Percentage 

  52.0 

a. The cut value is .500 
 

                       จากตารางที่ 5 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 52.0 หมายความว่าจากการทดสอบกับ
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แบบจําลองสามารถทํานายการเลือกเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้
จํากัด (มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 52.0 

 
สรุปผลการวิจัย 
           ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยที่ส่งผลต่อการการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนกับธนาคารทิสโก้จํากัด 
(มหาชน) คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์ (Demand Theory) จาก
การศึกษาของรัตนาสายคณิต (2539) นราทิพย์ชุติวงศ์(2549) และ จรินทร์ เทศวานิช (2550) หน้า 10-13) 
กล่าวคือ ส่วนประกอบของประชากรรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการศึกษาและการ
โฆษณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจํานวนสินค้าที่ต้องการจะซื้อและข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่คนและเวลา 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนกับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) อีก  1ปัจจัยคือ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ปัจจัยทางด้านลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ซ่ึงด้านลักษณะทางกายภาพ
เป็น สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและ/หรือ บริการ ซึ่งสามารถสร้างความ
แตกต่างได้อย่างมีคุณภาพและโดดเด่น โดยสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจอย่างยิ่ง ซึ่งสภาพทาง
กายภาพลูกค้าจะสามารถมองเห็นได้ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ความแปลกใหม่ของสภาพ
ทางกายภาพจะเป็นจุดที่ทาให้ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 79) 
ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ โดยลูกค้าจะอาศัย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสาหรับการเลือกใช้บริการ และยังสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา 
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(2542, หน้า 11) กล่าวว่าการที่กิจการมีสินค้าและ/หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถ
สร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ มีช่องทางการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้าที่เหมาะสม
รวมถึงมีความพยายามจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
        ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ควรมีการพัฒนาในเรื่องของปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่อง
ของระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ควรให้มีการปรับให้เหมาะสมกับวงเงินกู้ของลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเข้ามาซึ้ง
อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วซึ่งหากสามารถปรับให้เหมาะสมได้ก็อาจจะทํา
ให้มีลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้  จํากัด(มหาชน) และรวมไปถึงระยะเวลา
การพิจารณาเครดิตถ้าหากระยะเวลาการพิจารณายาวนานเกินไปก็อาจส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะไปขอสินเชื่อ
กับธนาคารอ่ืนๆได้ สําหรับลูกค้าใหม่ควรหาสื่อหรือโฆษณาเพ่ือสําหรับการนําเสนอที่สามารถทําให้ดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าใหม่เข้ามาได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
         ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ ซึ่งอาจจะศึกษาเกี่ยวกับ
สินเชื่อจํานํารถมอเตอร์ไซค์หรือรวมไปถึงสินเชื่อจํานําทะเบียนรถบรรทุก เพราะสําหรับธนาคารทิสโก้  จํากัด
(มหาชน) นั้นสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ไม่ได้จะมีแต่สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์แต่ยังมีสินเชื่ อหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางผู้วิจัยสามารถนําไปศึกษาและนํามาปรับใช้เพ่ือที่จะทําให้ธุรกิจของสินเชื่อจํานําทะเบียน
ของธนาคารทิสโก ้จํากัด(มหาชน) เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจเช่าซื้อได้ 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้น าเสนอการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าบนระบบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะของโรงงานขนาดเล็ก

และที่อยู่อาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือในโปรแกรม MATLAB โดยวิเคราะห์จาก
อัตราส่วนจ านวนวันปัจจุบันต่อจ านวนวันทั้งหมดของเดือน อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อโควต้าที่ได้รับ 
สภาพอากาศ และอัตราส่วนความต้องการตามช่วงเวลา (Time of Use Rate) เพ่ือรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจ านวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการวางแผนระบบที่ดีจะ
สามารถลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายให้ระบบ ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของระบบ รวมถึงการลดความต้องการ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้งานผู้บริโภคสามารถรวบรวมรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่และด าเนินการ
วางแผนหรือปรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด งานวิจัยนี้ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเพ่ิมความสมดุลระหว่างแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าหลักที่มีอย่างจ ากัดและผู้ใช้
พลังงานไฟฟ้าทุกท่านจะได้รับโควตาพ้ืนฐานส าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่อวันของโรงงานขนาดเล็กและที่อยู่อาศัยกับปริมาณการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  และมีการพิจารณาความ
เพียงพอของโควตาในแต่ละเดือนว่าสามารถขายหรือต้องซื้อโควตาไฟฟ้านั้นหรือไม่และจ านวนเท่าไหร่  

ผลการทดสอบพบว่าระบบช่วยเพ่ิมความสมดุลให้กับการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคได้ดีขึ้น สามารถเป็นแนวทางในการช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ สามารถรองรับการ
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ขยายตัวของผู้บริโภคในอนาคต ลดความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายของโรงงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ : ฟัซซี่ลอจิก, โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ , โควตาพลังงานไฟฟ้า 

 
Abstract 

 
This paper presents the trading of electrical energy on intelligent electric power 

systems of small factories and residences in Thailand / region by using fuzzy logic in the 
MATLAB program by analyzing the ratio of the current number of days per total days of the 
month, the ratio of electricity used to the quota received, weather and the time of use rate 
in order to support the increasing power consumption. According to the population and 
economic growth by planning a good system can reduce energy consumption. Reduce 
system costs Helps to stabilize the system As well as reducing the need for electrical energy 
consumption of users, consumers can collect existing electricity usage patterns and plan or 
adjust electricity consumption in advance. In order to be able to use at the best time this 
research is based on the idea of increasing the balance between the main electric power 
sources that are limited and all electric power users will receive a basic quota for electrical 
energy use. By comparing the electricity consumption per day of small factories and 
residences and the amount of electricity trading And considering the adequacy of quotas in 
each month whether they can sell or have to buy that power quota and how much 

The test results showed that the system helped increase the balance of electricity 
production and the electricity consumption of consumers better. Can be a guideline to help 
make the electrical system more efficient Able to support the expansion of consumers in 
the future Reduce the risk of power plants supplying insufficient electricity. And can reduce 
the cost of the power plant as well 

Keywords: Fuzzy Logic, Smart grid, Electric power quotas 
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บทน า     

จากข้อมูลกราฟและสถิติก าลังการผลิตในระบบไฟฟ้า และความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2562  พบว่าก าลังผลิตในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 14,565.58 เมกะวัตต์ และความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า
สูงสุดของเดือนมีนาคม 2562 มีค่าอยู่ที่ 28,711.30 เมกะวัตต์ แสดงให้เห็นว่าก าลังผลิตในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า และจากสถิติ
มีความต้องการการใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี โดยปัจจัยที่ท าให้มีความต้องการการใช้
พลังงานเพ่ิมขึ้นนั้น คือผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่มีการใช้พลังงานเกินขีดจ ากัด ท าให้ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานมี
ราคาที่สูงทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอาจท าให้ส่งผลต่อต้นทุนของการผลิตต่างๆ หรือ พฤติกรรมที่มีการ
ใช้พลังงานต่ ากว่าขีดจ ากัดมากๆ แต่ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลการใช้พลังงานของผู้ใช้บริการในสถานการณ์นี้อาจส่งผล
ให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเสียโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตจากการขายพลังงานไฟฟ้าคืนแก่ผู้ให้
บริการ ซึ่งระบบเดิมการแจ้งการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้บริการจะเป็นเพียงการแจ้งการใช้งานของผู้ใช้อย่าง
เดียวโดยที่ตัวผู้ใช้บริการเองไม่ทราบถึงขีดก าจัดในการใช้พลังงานซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการมีค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจส่งผลให้ผู้ให้บริการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามาไม่พอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท าให้เกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา เช่น ไฟฟ้าดับท าให้ผู้ใช้บริการเสียโอกาสในการผลิตสินค้า
ต่างๆ โดยการผลิตไฟฟ้าได้จากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ ลิกไนท์และถ่านหิน 
ร้อยละ 20 และในส่วนที่เหลือจ าเป็นต้องมีการซื้อพลังงานเพิ่มเติมจากพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ดังนั้นการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือในการวิเคราะห์ปริมาณการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบพลังงาน
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เป็นโครงข่ายที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การจ่ายพลังงานไฟฟ้า  และการใช้พลังงานทดแทน
ต่างๆ การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดข้ึนมานั้นเพื่อลดความต้องการการใช้พลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการท าให้ผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีขีดจ ากัดในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้
เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงข่ายที่เริ่มมีการน ามาใช้ในประเทศต่างๆมากขึ้น 
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงให้แก่ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ
กับแหล่งผลิตไฟฟ้า รวมทั้งลดปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และเกิดความสมดุลระหว่าง
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าและความต้องการพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนและของโรงงานไฟฟ้า บนระบบพลังงาน

ไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2. เพ่ิมความสมดุลระหว่างแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าหลักที่มีอย่างจ ากัดและผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าทุก
ท่านจะได้รับโควตาพื้นฐานส าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า 

3. เพ่ือให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เพ่ือลดความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ  

5. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของโรงงานไฟฟ้า 

6. เพ่ือลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค 

7. เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพ  

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย   
1.ส่วนฮาร์ดแวร์ 

   1.1)   เครื่องทดสอบ  Intel(R) Core(TM) i7-8550U 64-bit CPU 1.8GHZ RAM 16 GB             

2. ส่วนซอฟต์แวร์ 
   2.1 )   Matlab 2015a (Matlab fuzzy logic toolbox) 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้จะน าเสนอการจัดการโควตาไฟฟ้าในระบบโครงข่ายอัจฉริยะ โดยใช้โปรแกรม Matlab 
(Fuzzy Logic Toolbox) โดยจ าลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 

ล าดับ ประเภท การใช้ไฟฟ้า โควต้า/Watt 

1 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 

2 โรงงานขนาดเล็ก เกินโควต้า 5000 

3 ที่อยู่อาศัย ปกติ 1500 

4 ที่อยู่อาศัย เกินโควต้า 1500 

ข้อมูลการจ าลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

ก าหนดวันที่จ าลองการใช้งาน คือ วันที่ 5,22 เดือนธันวาคม 2561 เพ่ือจ าลองการซื้อขายของ
ผู้ใช้บริการ 
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การออกแบบด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ 

 การสร้างระบบฟัซซี่โดยใช้วิธีของ Mamdanni โดยก าหนดให้ Membership Function เป็นแบบ 
Trapersoidal และ Triangular ในการออกแบบระบบฟัซซี่ และการสร้างแบบจ าลองดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ 

1.) ออกแบบฟัซซี่เซต (Fuzzification)  
ท าการออกแบบตัวแปรฟัซซี่ซึ่งมีท้ังตัวแปรทางด้านอินพุตและเอาต์พุต โดยในการวิจัยนี้ก าหนดอินพุต

จ านวน 4 ตัวแปร และเอาท์พุต 1 ตัวแปร  
2) Membership Function 

Input 1 :  อัตราส่วนจ านวนวันปัจจุบันต่อจ านวนวันทั้งหมดของเดือน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
0  ถึง 0.4 ระดับข้อมูล น้อย 
0.2    ถึง 0.8 ระดับข้อมูล กลาง 
0.6  ถึง 1 ระดับข้อมูล มาก 

  (1)                   

โดยที่    คือ อัตราส่วนจ านวนวันปัจจบุันต่อจ านวนวันทั้งหมดของเดือน 

  คือ จ านวนวันปัจจุบัน 

  คือ จ านวนวันทั้งหมดของเดือน 
Input 2 :  อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อโควต้าที่ได้รับ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

0  ถึง 0.4 ระดับข้อมูล น้อย 
0.2    ถึง 0.8 ระดับข้อมูล กลาง 
0.6  ถึง 1 ระดับข้อมูล มาก 

          (2)                                      

โดยที่    คือ อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อโควต้าที่ได้รับ         
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  คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 

  คือ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตามโควต้าที่ได้ 
Input 3 :  อุณหภูมิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

  15  ถึง 27.5 ระดับข้อมูล น้อย   
22.5 ถึง 37.5 ระดับข้อมูล กลาง 
32.5 ถึง 45 ระดับข้อมูล มาก 

Input 4 :  อัตราส่วนความต้องการตามช่วงเวลา TOU แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
0 ถึง 0.5 ระดับข้อมูล เย็น 
0.2   ถึง 0.7 ระดับข้อมูล กลาง 
0.5 ถึง 1 ระดับข้อมูล ร้อน 

ตารางที่ 2            

ช่วงเวลา 
 ค่าความส าคัญ   

ช่วงเวลา 
 ค่าความส าคัญ 

โรงงานขนาดเล็ก ที่อยู่อาศัย   โรงงานขนาดเล็ก ที่อยู่อาศัย 

0:00 0.35 0.61   12:00 0.9 0.12 

1:00 0.25 0.59   13:00 0.79 0.05 

2:00 0.19 0.52   14:00 0.85 0.05 

3:00 0.1 0.49   15:00 0.89 0.1 

4:00 0 0.4   16:00 0.8 0.2 

5:00 0.05 0.41   17:00 0.68 0.1 

6:00 0.01 0.3   18:00 0.55 0.3 

7:00 0.05 0.33   19:00 0.42 0.59 

8:00 0.3 0.1   20:00 0.39 0.78 

9:00 0.85 0.8   21:00 0.45 0.92 

10:00 0.85 0.1   22:00 0.5 0.88 

11:00 0.95 0.1   23:00 0.49 0.9 

     0:00 0.4 0.61 

ค่าความส าคัญของแต่ละช่วงเวลา 
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Output : อัตราการตัดสินใจซื้อหรือขายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
(-1) ถึง 0 ระดับข้อมูล ขาย 
(-0.2) ถึง 1 ระดับข้อมูล ซ้ือ 

ตารางที่ 3 

No. 
input 

1 
input 

2 
input 

3 
input 

4 output 
 

No. 
input 

1 
input 

2 
input 

3 
input 

4 output 
1 low low cool low sell 

 
41 med med med med sell 

2 low low cool med sell 
 

42 med med med high sell 

3 low low cool high sell 
 

43 med med hot low sell 
4 low low med low sell 

 
44 med med hot med sell 

5 low low med med sell 
 

45 med med hot high sell 

6 low low med high sell 
 

46 med high cool low buy 
7 low low hot low sell 

 
47 med high cool med buy 

8 low low hot med sell 
 

48 med high cool high buy 

9 low low hot high sell 
 

49 med high med low buy 
10 low med cool low sell 

 
50 med high med med buy 

11 low med cool med sell 
 

51 med high med high buy 
12 low med cool high sell 

 
52 med high hot low buy 

13 low med med low sell 
 

53 med high hot med buy 

14 low med med med sell 
 

54 med high hot high buy 
15 low med med high sell 

 
55 high low cool low sell 

16 low med hot low sell 
 

56 high low cool med sell 

17 low med hot med sell 
 

57 high low cool high sell 
18 low med hot high sell 

 
58 high low med low sell 

19 low high cool low buy 
 

59 high low med med sell 
20 low high cool med buy 

 
60 high low med high sell 

21 low high cool high buy 
 

61 high low hot low sell 

22 low high med low buy 
 

62 high low hot med sell 
23 low high med med buy 

 
63 high low hot high sell 

24 low high med high buy 
 

64 high med cool low sell 

25 low high hot low buy 
 

65 high med cool med sell 
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26 low high hot med buy 
 

66 high med cool high sell 

27 low high hot high buy 
 

67 high med med low sell 
28 med low cool low sell 

 
68 high med med med sell 

No. input 1 input 2 input 3 input 4 output  No. input 1 input 2 input 3 input 4 output 

30 med low cool high sell 
 

70 high med hot low sell 
31 med low med low sell 

 
71 high med hot med sell 

32 med low med med sell 
 

72 high med hot high sell 

33 med low med high sell 
 

73 high high cool low buy 
34 med low hot low sell 

 
74 high high cool med buy 

35 med low hot med sell 
 

75 high high cool high buy 

36 med low hot high sell 
 

76 high high med low buy 
37 med med cool low sell 

 
77 high high med med buy 

38 med med cool med sell 
 

78 high high med high buy 
39 med med cool high sell 

 
79 high high hot low buy 

40 med med med low sell 
 

80 high high hot med buy 

       
81 high high hot high buy 

ข้อมูลในรูปแบบฟัซซีเซต จ านวน 81 กฎ 
3) Defuzzification 
 
         (3)    

         (4)    

โดยที่     คือ พลังงานไฟฟ้าที่ขายได้ 

    คือ พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อได้ 

 คือ อัตราการซื้อหรือขายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย  

 คือ จ ำนวนโควต้ำท่ีได้รับ 

                                            

                               
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองในการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือเพ่ือวิเคราะห์การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้อง 
กับการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคตามโควต้าที่ได้รับบนระบบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยพิจารณาโรงงาน 
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ขนาดเล็กและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค พบว่าในการทดลอง เมื่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณน้อย  
และจ านวนวันที่พิจารณาน้อย สามารถขายพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งโรงงานขนาดเล็กสามารถขายพลังงานไฟฟ้าได้
มากกว่าที่อยู่อาศัยเล็กน้อย เมื่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก และจ านวนวันที่พิจารณามาก ระบบ
วิเคราะห์ว่าควรซื้อพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งโรงงานขนาดเล็กมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า ดังตารางที ่4 

ตารางที่ 4 
ล าดับ วันท่ี ประเภท การใช้ไฟฟ้า โควต้า/Watt ผลลัพธ์ % 

1 5 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 
ขาย 58-60 

โรงงานขนาดเล็ก เกินโควต้า 5000 

2 22 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 
ซื้อ 13-37 

โรงงานขนาดเล็ก เกินโควต้า 5000 

3 5 ที่อยู่อาศัย ปกติ 1500 
ขาย 58-59 

ที่อยู่อาศัย เกินโควต้า 1500 

4 22 ที่อยู่อาศัย ปกติ 1500 
ซื้อ 8-37 

ที่อยู่อาศัย เกินโควต้า 1500 

ผลลัพธ์การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากการทดลองในการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
 

 

ภาพที่ 2 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 5 ของโรงงานขนาดเล็กรูปแบบที่ 1 และ 2 
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ภาพที่ 3 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 22 ของทีโ่รงงานขนาดเล็กรูปแบบที่ 1 และ 2 
 

 

ภาพที่ 4 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 5 ของที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 3 และ 4 

 

ภาพที่ 5 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 22 ของทีอ่ยู่อาศัยรูปแบบที่ 3 และ 4 

เมื่อผู้ใช้บริการใช้พลังงานไฟฟ้าภายโควต้าที่ก าหนดให้ และมีพลังงานไฟฟ้าเหลือ สามารถน าพลังงาน
ไฟฟ้าไปขายให้กับผู้ที่ใช้พลังงงานไฟฟ้าเกินโควต้าได้ ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการมีรายได้เพ่ิมขึ้น และยังเป็นการช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงานผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย เมื่อผู้ใช้บริการมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินโควต้า 
จะต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมจากผู้ใช้บริการรายอื่น ซ่ึงเพ่ิมความสมดุลระหว่างแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าหลัก
ที่มีอย่างจ ากัดและผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ช้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับการก าหนดอินพุทของฟัซซี่ลอจิกนั้น สามารถปรับค่าได้ตามวัถุประสงค์ของผู้ใช้บริการใน
ขณะนั้นได ้
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2. ส าหรับการก าหนดโควต้าให้ผู้ใช้บริการนั้น อาจพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่แม่นย า
ขึ้น 

3. ควรเพิ่มการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนอ่ืนๆ หรือปีอ่ืนๆ เพ่ือให้สรุปผลได้แม่นย าขึ้น 
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 บทคัดย่อ 
 

หลายปีที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของประชากรไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยท าให้ผู้ใช้หันมา
สร้างเพจ (Facebook Page) มากขึ้น ซึ่งเพจเหล่านี้น าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถเลือกชื่น
ชอบหรือติดตามเพจที่ตนสนใจได้ โดยจ านวนผู้ชื่นชอบ (Likes) และผู้ติดตาม (Followers) คือส่วนส าคัญ
ส าหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเพจ เพราะ เมื่อผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามมีจ านวนมากเท่าใด โอกาสที่ผู้สนับสนุน 
(Sponsor) จะเข้ามาให้เงินทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ได้มากข้ึนเท่านั้น อีกมุมหนึ่งเมื่อจ านวนผู้ชื่นชอบและ
ผู้ติดตามมากขึ้นนั่นหมายถึงเพจนั้นเป็นเพจที่มีอิทธิพล (Influencer) ดังนั้น อาจได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า
เพ่ือให้วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีหลายเพจที่มีอิทธิพลในด้านต่างๆ 
ที่มจี านวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามจ านวนมากส่งผลให้ราคาส าหรับการวิจารณ์สูงขึ้นไปด้วย  

ในงานวิจัยนี้ได้รับแรงจูงใจจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยงานวิจัยนี้ต้องการจ าแนกระดับความนิยม 
(Tier) ของเพจต่างๆ ใน Facebook เพ่ือแยกเพจที่มีจ านวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามที่ต่างกันออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปานกลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย โดยใช้เทคนิคด้านการเรียนรู้
ของเครื่องจักร (Machine Learning) ด้าน Supervised Learning คือการจ าแนกข้อมูล (Classification) เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยด าเนินการทดลองบนชุดข้อมูลตัวอย่างเพจของ Facebook ประกอบไปด้วย 43,275 
เพจ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธี Support Vector Machine (SVM) สามารถจ าแนกระดับ
ของเพจได้แม่นย าที่สุด โดยค่า F1-Score เท่ากับร้อยละ 95.80 โดยงานวิจัยนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการ
ว่าจ้างสามารถเลือกเพจที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมไปถึงราคาที่ผู้ใช้สามารถยอมรับได้ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ของเครื่องจักร, การจ าแนกข้อมูล, การท าโฆษณาออนไลน์ 
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Abstract 
 
 In recent years, social media continuously plays an important role in Thai society. The 
popular one is Facebook. The number of Thai users is increasing rapidly. Some users turn to 
create their own Facebook pages. Those pages are represented different content, so users can 
like or follow any page they interested. The number of likes and followers are a crucial part 
for a page owner because the larger number of likes and followers the larger opportunity the 
page are sponsored. In addition, if the number of likes and followers of the page are large, it 
means the page is an influencer. Thus, the page might be contacted by customers to advertise 
or review their products or services. By the way, the popular page which has the large number 
of likes and followers set an expensive price of services. In this research is inspired by that 
situation, therefore I try to classify a tier of each page on Facebook. Tiers are separated into 3 
levels: highly popular, popular and less popular level. The popular supervised machine 
learning technique called classification is used for addressing the problem. Experiments were 
performed on Facebook pages dataset which contains 43,275 pages. The results showed that 
SVM yields the best F1-Score that is 95.80%. This research can be applied to help customers 
choose appropriate pages for their products or services. 
 
Keywords: Machine Learning, Classification, Online Advertisement 
 
บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้พฤติกรรมการเสพ
สื่อของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงสื่อผ่านโทรทัศน์และวิทยุนั้นน้อยลงกว่าในอดีตและถูก
แทนที่ด้วยสื่อบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ท าให้รูปแบบของการท าโฆษณาส่งเสริมการขายมีรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป เช่น การว่าจ้างผู้มีอิทธิพลในการเผยแพร่ภาพหรือลิงค์เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การว่าจ้างผู้มีอิทธิพลใน
การผลิตวิดีทัศน์เพ่ือวิจารณ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยการ
สร้างโฆษณาส าหรับสื่อโทรทัศน์นั้นส่วนใหญ่เป็นการท าสัญญาว่าจ้างกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือผู้ที่มี
ชื่อเสียงอย่างดาราหรือนักแสดงเป็นพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างโฆษณา
รูปแบบนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากกว่าและโอกาสที่โฆษณาอาจถูกเข้าถึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสร้าง
โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตและด้วยปริมาณการเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องท าให้รูปแบบ
การสร้างโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมมากขึ้นตามล าดับ โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปยังสื่อสังคม
ออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook ที่ได้รับความนิยมในหมู่ประชากรไทยและผู้ใช้หันมาสร้างเพจมากขึ้น โดย
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ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเลือกกดชื่นชอบหรือกดติดตามเพจที่ตนสนใจได้ตามต้องการ โดยเพจเหล่านี้เมื่อมีผู้กด
ชื่นชอบหรือกดติดตามจ านวนมากเท่าใด ท าให้เพจมีโอกาสเป็นผู้มีอิทธิพลได้มากยิ่งขึ้นและท าให้มีโอกาสที่
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่ผู้ใช้สนใจต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมาติดต่อว่าจ้างเพ่ือท าโฆษณาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้
สอบถามไปยังเพจหนึ่งที่มีจ านวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คน เพ่ือสอบถามราคาส าหรับการ
ว่าจ้างส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โดยราคาการเพ่ือเผยแพร่ภาพหรือลิงค์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000-100,000 บาท 
และการผลิตวิดีทัศน์เพื่อวิจารณ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมาณ 300,000-500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
พอสมควรส าหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจภายในครอบครัวท าให้ลูกค้าต้องหันไปว่าจ้างเพจที่เป็น
ที่นิยมระดับปานกลางแทน งานวิจัยนี้มีความต้องการเพื่อช่วยระบุระดับความนิยมของเพจเหล่านี้ 

งานวิจัยนี้ด าเนินการทดลองบนชุดตัวอย่างข้อมูลเพจของ Facebook ที่ถูกเก็บข้อมูลโดยบริษัทไวซ์
ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือด้าน Social 
Monitoring เพ่ือให้ลูกค้าท่ีใช้บริการเครื่องมือดังกล่าวสามารถทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงออก
ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าได ้เพ่ือให้มีจ านวนข้อมูลที่มากเพียงพอเพ่ือน าไปวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้าได้ จึง
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้มากและรวดเร็วที่สุด โดยเก็บข้อมูลจากเพจที่เผยแพร่เนื้อหา
เป็นสาธารณะเท่านั้นโดยไม่มีข้อมูลส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเก็บข้อมูลนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล
เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องเลือกให้ความส าคัญส าหรับการเก็บข้อมูลจากเพจที่มีการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อความ
และความคิดเห็นมากก่อน เพจเหล่านี้จึงถูกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปาน
กลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย โดยเพจที่ถูกจ าแนกเป็นแต่ละระดับนั้นมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลที่แตกต่าง
กัน โดยเพจที่มีระดับความนิยมสูงจะถูกเก็บข้อมูลด้วยความถี่สูงที่สุดและเพจที่มีระดับความนิยมน้อยจะถูก
เก็บข้อมูลด้วยความถี่ต่ าที่สุด เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยข้อมูลเพจ
เหล่านี้ถูกระบุระดับด้วยสูตรเงื่อนไขที่ก าหนดเอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกระดับความนิยมของบน Facebook ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปานกลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย เพ่ือสามารถแบ่งระดับความนิยมของ
เพจแต่ละเพจ เพ่ือความสะดวกในการตัดสินใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แต่อาจไม่
พร้อมส าหรับค่าใช้จ่ายเพจที่มีจ านวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามมาก นอกจากนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการระบุ
ระดับความนิยมของเพจของบริษัทไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ให้เป็นวิธีการระบุระดับความนิยมของเพจ
โดยอัตโนมัติ 
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ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
เทคนิคของการเรียนรู้ของเครื่องจักรถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Supervised Learning และ 

Unsupervised Learning ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน คือ Supervised Learning เป็นการสร้างโมเดล
โดยฝึกโมเดลจากชุดข้อมูล (Dataset) ที่มีอยู่โดยชุดข้อมูลจ าเป็นต้องมีผลเฉลย งานที่สามารถถูกแก้ปัญหาด้วย
เทคนิคประเภทนี้ ได้แก่ การจ าแนกข้อมูล (Classification) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็น
ต้น  ในขณะเดียวกัน Unsupervised Learning เป็นการสร้างโมเดลโดยไม่ต้องการผลเฉลย งานที่สามารถถูก
แก้ปัญหาด้วยเทคนิคประเภทนี้ ได้แก่ การจัดกลุ่ม (Clustering) เป็นต้น (Breiman, 2017) งานวิจัยนี้มุ่ง
ความส าคัญไปที่การจ าแนกข้อมูล โดยการจ าแนกข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย (Tsoumakas & 
Katakis, 2007) ดังนี้ 

1. Binary Classification เป็นปัญหาการจ าแนกข้อมูลเรียบง่ายที่สุด ซึ่งในหนึ่งชุดข้อมูลโดยในแต่
ละตัวอย่างสามารถมีจ านวนผลเฉลยได้ 1 ผลเฉลย โดยจ านวนผลเฉลยทั้งหมดภายในชุดข้อมูลมี
ได ้2 ผลเฉลยเท่านั้น 

2. Multi-class Classification เป็นปัญหาการจ าแนกข้อมูลที่พบได้มากที่สุด ซึ่งในหนึ่งชุดข้อมูล
โดยในแต่ละตัวอย่างสามารถมีจ านวนผลเฉลยได้ 1 ผลเฉลย โดยจ านวนผลเฉลยทั้งหมดภายใน
ชุดข้อมูลมีได้มากกว่า 2 ผลเฉลย โดยปัญหาส าหรับงานวิจัยนี้ตรงกับเทคนิคการจ าแนกข้อมูล
ประเภทนี้ 

3. Multi-label Classification เป็นปัญหาการจ าแนกข้อมูลที่ซับซ้อนและยากที่สุด ซึ่งในหนึ่งชุด
ข้อมูลโดยในแต่ละตัวอย่างสามารถมีจ านวนผลเฉลยได้มากกว่า 1 ผลเฉลย โดยจ านวนผลเฉลย
ทั้งหมดภายในชุดข้อมูลมีได้มากกว่า 2 ผลเฉลย 

ขั้นตอนวิธีส าหรับการจ าแนกข้อมูลทั้งหมดหลากหลายขั้นตอนวิธีด้วยกัน โดยงานวิจัยนี้ได้น าขั้นตอนวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมาด าเนินการทดลอง ดังนี้  

1. K-Nearest Neighbors (KNN) (Keller, Gray, & Givens, 1985) เป็นขั้นตอนวิธีในการจ าแนก
ข้อมูลโดยสร้างโมเดลจากชุดข้อมูลฝึกและเมื่อมีตัวอย่างใหม่จะค านวณระยะห่างของตัวอย่างใหม่
ด้วยระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean Distance) โดยการค านวณระยะห่างของตัวอย่างใหม่และ
ตัวอย่างในชุดข้อมูลฝึกโดยพิจารณาจ านวนทั้งหมด k ตัวและดูว่าใน k ตัวของชุดข้อมูลฝึกนั้นมี
จ านวนผลเฉลยใดมากที่สุดและตัวอย่างใหม่จึงถูกจ าแนกไปเป็นผลเฉลยนั้น  โดยค่า k นั้น
จ าเป็นต้องถูกก าหนดเองซึ่งมีข้อควรระวัง คือ ต้องก าหนดค่า k ให้เหมาะสม ถ้าค่า k มีจ านวน
น้อยเกินไปท าให้โมเดลเกิดปัญหา Overfitting ได้ เพราะโมเดลพิจารณาตัวอย่างในชุดข้อมูลฝึก
รอบข้างน้อยเกินไป ในขณะเดียวกันถ้าค่า k มากเกินไปท าให้เกิดปัญหา Underfitting ได ้เพราะ
โมเดลพิจารณาตัวอย่างในชุดข้อมูลมากเกินไป 

2. Naïve Bayes (NB) (Zhang, 2004) เป็นขั้นตอนวิธีใช้หลักการทางหลักสถิติเพ่ือค านวณความ
น่าจะเป็นที่ตัวอย่างใหม่จะอยู่ในแต่ละผลเฉลย โดยเริ่มจากค านวณความน่าจะเป็นของจ านวน
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ตัวอย่างทั้งหมดในชุดข้อมูลฝึกได้เป็นค่าความน่าจะเป็นของแต่ละผลเฉลยในชุดข้อมูลฝึก 
หลังจากนั้นจึงค านวณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละคุณลักษณะและแต่ละผลเฉลย และเมื่อมี
ตัวอย่างใหม่สามารถค านวณความน่าจะเป็นของตัวอย่างใหม่โดยน าค่าความน่าจะเป็นของ
คุณลักษณะของตัวอย่างใหม่ทั้งหมดมาคูณกันเพ่ือให้ได้เป็นค่าความน่าจะเป็นของผลเฉลยและ
จ าแนกเป็นผลเฉลยที่มีค่าความน่าจะเป็นที่มากที่สุด ข้อดีของขั้นตอนวิธีนี้ คือ ท างานได้เร็วและ
สามารถประมวลผลกับข้อมูลที่มีจ านวนมิติมากได้ ในทางกลับกันถ้าชุดข้อมูลมีจ านวนตัวอย่าง
ของแต่ละผลเฉลยไม่เท่ากัน (Imbalanced Data) จะส่งผลให้โอกาสที่โมเดลจะจ าแนกตัวอย่าง
เป็นผลเฉลยที่มีจ านวนตัวอย่างมากในชุดข้อมูลฝึก 

3. Support Vector Machine (SVM) (Platt, 1999; Wu, Lin, & Weng, 2004) เป็นขั้นตอนวิธีที่
มีหลักการท างานโดยการเส้นแบ่งที่ เรียกว่า Hyperplane เพ่ือจ าแนกข้อมูลออกตามจ านวนผล
เฉลย โดยสามารถเลือกสมการในการแบ่งได้หลากหลายแบบ เช่น Linear หรือ Polynomial 
เป็นต้น ข้อควรระวังของการใช้งานขั้นตอนวิธีนี้ คือ จ าเป็นระบุพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพ่ือให้
โมเดลสามารถแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุด ในทางกลับกันโมเดลสามารถสร้างโมเดลจากชุดข้อมูล
ที่มีความซับซ้อนได้ดี 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
อุปกรณ์ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
Processor: 2.3 GHz Intel Core i5 
Memory (RAM): 8 GB 2133 MHz LPDDR3 
Graphics: Intel Iris Plus Graphics 640 1536 MB 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) 
Python 3.6.8 
Pandas 0.24.2 
Scikit-learn 0.20.3  

3. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
macOS Mojave 10.14.4 

4. ชุดข้อมูล 
ชุดข้อมูลตัวอย่างเพจของ Facebook ประกอบไปด้วย 43,275 เพจ โดยถูกแบ่งระดับความนิยม 
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
- ระดับเป็นที่นิยมสูง จ านวน 316 เพจ 
- ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง จ านวน 4,766 เพจ 
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- ระดับเป็นที่นิยมน้อย จ านวน 38,193 เพจ 
โดยข้อมูลเพจเหล่านี้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 25 ประการที่เป็นข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพจและผู้ใช้ ได้แก่ จ านวนผู้ติดตาม จ านวนโพสต์ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง จ านวนการ
กดปุ่มแสดงปฏิกริิยา (Reaction) ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง จ านวนการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
6 เดือนย้อนหลังและจ านวนการเผยแพร่ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูล
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 และแต่ละเพจจะมีผลเฉลยของ
ระดับความนิยมที่แตกต่างกันไป 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

เพ่ือแก้ปัญหาการจ าแนกระดับความนิยมของเพจต่างๆ บน Facebook ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกน ามา
ทดลองนั้นช่วงของข้อมูลคุณลักษณะมีความต่างกันมากเพจที่มีจ านวนผู้ติดตามสูงที่สุดมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่  
159,757,665 คนในขณะที่เพจที่มีผู้ติดตามน้อยที่สุดมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 1 คน ท าให้เกิดช่วงความต่าง
ขนาดใหญ่ ดังนั้นจ าเป็นต้องปรับช่วงของข้อมูล (Feature Scaling) (Grus, 2019) โดยใช้หลักการการ 
Standardization ข้อมูล ดังนี้ 

 

 𝑥′ = 
𝑥 − �̅�

σ
 

 

โดยที่ 𝑥 คือ ค่าของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะแต่ละเพจในชุดข้อมูล �̅� คือ ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะแต่ละ
คุณลักษณะในชุดข้อมูล σ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะในชุดข้อมูลและ 𝑥′ 
คือ ค่าของคุณลักษณะที่ผ่านขั้นตอนการ Standardization แล้ว หลังจากผ่านกระบวนการปรับช่วงของข้อมูล
แล้วเสร็จจึงแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นสองชุดฝึกและชุดข้อมูลทดสอบเพ่ือน าชุดข้อมูลฝึกมาใช้ในการสร้างโมเดล
การจ าแนกระดับความนิยมของเพจด้วยขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors Naïve Bayes และ Support 
Vector Machine with Linear Kernel โดยแบ่งชุดข้อมูลออกร้อยละ 90 เป็นชุดข้อมูลฝึกและร้อยละ 10 
เป็นชุดข้อมูลทดสอบและสร้างโมเดลด้วยชุดข้อมูลฝึก โดยการทดลองในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ตั้ง
ต้นจากคลังข้อมูล Scikit-learn ส าหรับทุกข้ันตอนวิธีข้างต้น 
 
มาตรการวัดประสิทธิภาพ 

เมื่อสร้างโมเดลจากชุดข้อมูลฝึกแล้วนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวัดประสิทธิภาพของโมเดล โดยทั่วไปการ
จ าแนกข้อมูลส่วนใหญ่ใช้วิธีการพิจารณาด้วยมาตรการค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-Score สมมติให้
ก าลังพิจารณาผลเฉลยระดับเป็นที่นิยมสูง โดยค่า Precision สามารถบ่งบอกถึงความแม่นของจ านวนเพจที่
โมเดลท านายมาเป็นเป็นที่นิยมสูงต่อจ านวนเพจที่ถูกท านายเป็นเป็นที่นิยมสูงทั้งหมดได้ โดยสามารถค านวณ
ได้ดังสูตรต่อไปนี้ 
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Precision = 
TP

TP + FP
 

 
ในขณะที่ค่า Recall บ่งบอกถึงความแม่นย าของจ านวนเพจต่อผลเฉลยจริงของเพจที่ถูกท านายเป็นที่นิยมสูง
ทั้งหมด โดยสามารถค านวณได้ดังสูตรต่อไปนี้ 
 

Recall = 
TP

TP + FN
 

 
และค่า F1-Score บ่งบอกค่าเฉลี่ยของค่า Precision และค่า Recall เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยรวม
ของโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากชุดข้อมูลฝึก  
 

F1 = 2 ·
precision · recall

precision + recall
 

 
โดย TP คือจ านวนเพจที่โมเดลท านายระดับว่าเป็นที่นิยมสูงได้ถูกต้อง FP คือ จ านวนเพจที่โมเดลท านายว่า
ระดับว่าเป็นที่นิยมสูงแต่ผลเฉลยจริงเป็นระดับว่าไม่เป็นที่นิยมสูง และ FN คือ จ านวนเพจที่โมเดลท านายว่า
ระดับว่าไม่เป็นที่นิยมสูงแต่ผลเฉลยจริงเป็นระดับว่าเป็นที่นิยมสูง 

เนื่องจากปัญหาในงานวิจัยนี้ตรงกับเทคนิคการจ าแนกข้อมูลแบบ Multi-class Classification ดังนั้น
จึงต้องใช้การเฉลี่ยค่าทั้งสามเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถโมเดลโดยรวมด้วยสูตร Macro Average  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การทดลองแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมส าหรับปัญหานี้ คือ ขั้นตอนวิธี Support Vector 
Machine ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพการท างานได้ดีที่สุดโดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-Score 
เท่ากับ ร้อยละ 96.89 ร้อยละ 94.79 และร้อยละ 95.80 ตามล าดับและขั้นตอนวิธีที่แสดงประสิทธิภาพการ
ท างานได้ดีเป็นอันดับสอง คือ ขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors โดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-
Score เท่ากับ ร้อยละ 90.72 ร้อยละ 80.71 และร้อยละ 85.15 ตามล าดับขั้นตอนวิธีที่แสดงประสิทธิภาพการ
ท างานได้ความแม่นย าน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนวิธี Naïve Bayes โดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-
Score เท่ากับ ร้อยละ 64.35 ร้อยละ 88.71 และรอ้ยละ 68.92 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงา Precision ค่า Recall และค่า F1-Score ของแต่ละระดับความนิยมของเพจและแต่
ละข้ันตอนวิธี 

ขั้นตอนวิธี ระดับความนิยม ค่า Precision ค่า Recall ค่า F1-Score 

NB ระดับเป็นที่นิยมสูง 24.19 96.77 38.71 
ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง 70.04 71.07 70.55 

ระดับเป็นที่นิยมน้อย 98.82 96.23 97.51 

Macro Average 64.35 88.02 68.92 
KNN ระดับเป็นที่นิยมสูง 87.50 67.74 76.36 

ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง 87.59 75.47 81.08 

ระดับเป็นที่นิยมน้อย 97.07 98.93 97.99 
Macro Average 90.72 80.71 85.15 

SVM ระดับเป็นที่นิยมสูง 93.55 93.55 93.55 
ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง 98.19 90.99 94.45 

ระดับเป็นที่นิยมน้อย 98.94 99.84 99.39 

Macro Average 96.89 94.79 95.80 
 
เนื่องจากชุดข้อมูลนี้มีจ านวนเพจในแต่ละระดับที่ไม่เท่ากันและขั้นตอนวิธี Naïve Bayes ท านายระดับของแต่
ละเพจโดยใช้ความน่าจะเป็นดังนั้นเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมสูงซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุด ท าให้ค่าความน่าจะ
เป็นของผลเฉลยนี้ต่ ากว่าผลเฉลยอ่ืน ท าให้โอกาสที่โมเดลจะท านายว่าเป็นเพจระดับความนิยมสูงจึงต่ า ใน
ขณะเดียวกันขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors สามารถท านายเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมน้อยได้ดีที่สุด
ในขณะที่ท านายเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมสูงและปานกลางได้ค่า F1-Score เท่ากับ ร้อยละ 76.36 และ 
ร้อยละ 81.08 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองค่านี้มีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากคุณลักษณะของเพจที่เป็นเพจระดับความ
นิยมสูงและปานกลางมีค่าไม่ห่างกันมากนัก ดังนั้นเมื่อค านวณระยะห่างระหว่างเพจใหม่และเพจในชุดข้อมูล
ฝึกอาจท าให้คลาดเคลื่อนได้ง่าย สุดท้ายขั้นตอนวิธี Support Vector Machine สามารถแบ่งระดับความนิยม
ได้ดีที่สุดด้วยเหตุที่ SVM สามารถท างานได้ทนทานต่อปัญหาข้อมูลในแต่ละผลเฉลยไม่เท่ากันและสามารถ
ท างานได้ดีกับชุดข้อมูลที่มีจ านวนผลเฉลยมากกว่าสองผลเฉลย 
 งานวิจัยนี้สามารถช่วยในการจ าแนกหรือแบ่งระดับความเป็นที่นิยมของเพจบน Facebook ไดซ้ึ่งช่วย
ให้ผู้ใช้หรือลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวได้สามารถเลือกว่าจ้างผู้มีอิทธิพลในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจหรือความพอใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการท างานงานวิจัยนี้
สามารถแบ่งระดับความเป็นที่นิยมของเพจได้โดยอัติโนมัติท าให้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านเวลาและ
ทรัพยากรมนุษยใ์นการจ าแนกเพจด้วยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การท าโฆษณาส่งเสริมการขายสามารถท าได้บนสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 

YouTube และ Instagram เป็นต้น ดังนั้นสามารถน าวิธีการไปด าเนินการทดลองเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุมและกว้างขวางมากข้ึน 

2. เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาค้นคว้า จึงไม่มีแอปพลิเคชันเพ่ือให้สามารถใช้ได้จริง ใน
อนาคตสามารถน างานวิจัยนี้ไปพัฒนาเพ่ือสร้างเป็นแอปพลิเคชันเพ่ือให้ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถใช้งาน
ได้จริง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ลูกค้าผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความ
พึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน
ทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ :  การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ใช้บริการ   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
Abstract 

This research is study the factors influencing the use of electronic transactions : a case study 
of Krung Thai Bank Public Company Limited, Big C, Ban Pong branch, Ban Pong District, Ratchaburi. 
The sample group consisted of 400 customers of Krung Thai Bank Public Company Limited, Big C, 
Ban Pong branch, Ban Pong District, Ratchaburi. The data was analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression selection. According to the 
research, the findings revealed that:  the recognition of KRUNGTHAI NEXT’s benefits, the intention 
of using KRUNGTHAI NEXT, and satisfaction factors affected the use of electronic transactions with 
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the statistical significance at 0.01. The attitude of using KRUNGTHAI NEXT affected the use of 
electronic transactions with the statistical significance at 0.05. 
Keywords: Use of electronic transactions, Customers, Krung Thai bank public company limited 
 
บทน า  

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้
แก้ปัญหาพื้นฐานในการด ารงชีวิต และปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก สังเกตได้
จากการด าเนินชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย การสร้างที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
การเดินทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันที่ทุกประเทศล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ความได้เปรียบในเรื่อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่ออ านาจ
การต่อรองในเวทีการค้าระหว่างประเทศ (ชูพันธุ์ ชมพูจันทร์, 2560 : ออนไลน์)  

ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เพ่ือให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ 
ให้ธนาคารสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได้ ขยายฐานลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และยังช่วยลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของธนาคารได้อีกด้วย (ภัคจิรา นิลเกษม, 2556 : 2) ซึ่งแนวโน้มธุรกิจธนาคารในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารได้ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร ประกอบกับ
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันมากขึ้น การด าเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประกอบ
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการท าธุรกรรมด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น  เพ่ือให้ตอบรับกับ
ความต้องการและอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (ปฏิภาณ สว่างเมฆ, 2553 : 
2) ธนาคารต่างๆ จึงได้น าบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
(Internet Banking) มาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 โดยเน้นการให้บริการด้านการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้ระบบธนาคารออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบไปด้วย  การ
ตรวจสอบจ านวนเงินในบัญชี บริการด้านการโอนเงิน สามารถเพ่ิมบัญชีผู้รับโอนได้ด้วยตนเอง มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสของข้อมูล สามารถช าระสินค้าและบริการได้มากกว่า 1,000 ร้านค้า ท าให้ลูกค้า
ไม่จ าเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปธนาคารหรือไปหาเครื ่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อท าธุรกรรม
ทางการเงิน ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ ง่ายยิ่งขึ้น และเพ่ิมความสะดวกสบาย ความ
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รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงอีกด้วย (วรวุฒิ 
มีชัย, 2555 : 1) 

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560 : ออนไลน์) ระบุว่าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งประมาณ 35 ล้านบัญชี 
จากจ านวนลูกค้าเงินฝากของธนาคารทั้ งระบบประมาณ  90 ล้านบัญชี เมื่อปลายปี  2559 คิดเป็น
อัตราส่วน 1 ใน 3 ของลูกค้าที่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในขณะเดียวกันหลายธนาคารในประเทศไทยเริ่ม
ทยอยปิดสาขา  โดยในรอบ  21 เดือนที่ ผ่ านมาธนาคารปิดสาขารวมทั้ งหมด  220 สาขา   ขณะที่
ภาพรวม 6 เดือนแรกของปีนี้มีจ านวนพนักงานแบงก์ทั้งระบบลดลง 1,351 คน ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจธนาคารอย่างมาก เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารล้วนเป็นแรงผลักดัน  ท าให้ทุก
ธนาคารต้องปรับตัว เพื่อดึงลูกค้าคนรุ่นใหม่ (Young Gen) รักษาฐานลูกค้าเดิม และรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด ให้ยังคงอยู่   

ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพ่ีอ
เป็นช่องทาง ในการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า โดยมุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของธนาคารโดยเริ่มต้นจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
(ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน, 2560 : ออนไลน์) จนมาถึงปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกระดับ 
เพ่ือให้ประชากรไทยมีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพที่สูงขึ้นและสิ่งส าคัญ คือ มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการผลักดันนโยบายที่จะก่อเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2560 : ออนไลน์) จึงเป็นโอกาสดีส าหรับธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
พาณิชย์อ่ืนๆ ที่จะช่วยผลักดันให้มีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย มากขึ้น และการ
ให้บริการนี้ยังก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน ลดการเดินทาง และลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากท้ังกับตัวผู้ใช้บริการ ธนาคารพาณิชย์ และประเทศไทยในอนาคตต่อๆ ไป  

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวันของมนุษย์
อย่างมาก ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เพื่อ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา
ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิงลบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และทราบถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด 
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การทบทวนวรรณกรรม  
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็น

กรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากแนวคิดของ เดวิส 
(Davis, 1998: 319) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี พฤติกรรมความตั้งใจไปสู่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ จากแนวคิดของคอตเลอร์และอาร์มสตอง (Kotler and Armstrong, 2012: 57) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้าว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเพียงใด ถ้าผลของผลิตภัณฑ์หรือบริการออกมาตรงตามความคาดหวัง
ของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่ออกมาสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจสูงสุด
และก็จะท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในอนาคต และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 2011) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ 
กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  จ านวน 
400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KRUNGTHAI NEXT ด้านความง่ายของการใช้ 
KRUNGTHAI NEXT ด้านทัศนคติในการใช้ งาน KRUNGTHAI NEXT และด้านความตั้ งใจในการใช้งาน 
KRUNGTHAI NEXT จ านวน 16 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของ
ข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 5 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยการน าข้อมูลทั้งหมด
บันทึกประมวลผลและรายงานผลการศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ วิ เคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่  
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยด้านความพึงพอใจ และการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การแจก
แจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : 
กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย
ใช้สถิติ Multiple Regressions Analysis ใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีการคัดเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความง่ายของการใช้ 
KRUNGTHAI NEXT รองลงมาคือ ทัศนคติ ในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT การรับรู้ถึ งประโยชน์ของ 
KRUNGTHAI NEXT และความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามล าดับ 

 1.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ KRUNGTHAI NEXT ช่วยลดเวลาเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร 
รองลงมาคือ KRUNGTHAI NEXT ช่วยให้ท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น KRUNGTHAI NEXT 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ KRUNGTHAI 
NEXT ช่วยอ านวยความสะดวกต่อชีวิตประจ าวันของท่าน ตามล าดับ 

 1.2 ด้านความง่ายของการใช้ KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อพบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดได้แก่ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั ่น KRUNGTHAI NEXT ได้ง ่าย 
รองลงมาคือ KRUNGTHAI NEXT มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน การสมัครใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT 
เป็นเรื่องง่าย และและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ สามารถเรียนรู้การใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ได้ด้วยตนเอง 
ตามล าดับ 
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 1.3 ด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ท่านคิดว่า KRUNGTHAI NEXT จะช่วยให้การจัดการทางการเงินของ
ท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือ ท่านมีความสนใจและต้องการศึกษาการใช้งาน KRUNGTHAI 
NEXT ท่านคิดว่า KRUNGTHAI NEXT มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ได้แก่ ท่านมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามล าดับ 

 1.4 ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดได้แก่ ท่านใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
รองลงมาคือ ท่านจะแนะน าบุคคลอ่ืนที่ท่านรู้จักให้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT อย่างแน่นอน ท่านมีความมุ่ง
หมายจะใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ต่อไปในอนาคต และและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ท่านเลือกใช้
บริการ KRUNGTHAI NEXT เป็นตัวเลือกแรกเสมอ ตามล าดับ 

2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ :  กรณีศึกษา ผู ้ใช ้บร ิการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ช าระ
สินค้า และบริการต่างๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการ ทางธนาคาร มี
ช่องทางในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

3. การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบริการที่สะดวกรวดเร็วส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การให้บริการทางการเงินส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบิ ๊กซ ีบ ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จ ังหว ัดราชบุร ี ได ้แก ่ ด ้านการร ับรู ้ถ ึงประโยชน์ของ 
KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู ้ใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นเพราะในปัจจุบันการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Internet 
Banking หรือ Mobile Banking เพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย หรือที่เรียกว่า 
KRUNGTHAI NEXT สามารถใช้งานได้ง่าย ท าให้เกิดความสะดวก สบาย สามารถท าธุรกรรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลาอย่างง่ายดาย จึงท าให้มีผู้ใช้บริการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้านความง่ายของการใช้ KRUNGTHAI 
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NEXT สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ 
KRUNGTHAI NEXT และด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของเดวิส (Davis, 1998: 319) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายใน
การใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมความตั้งใจไปสู่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ 
KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KTB Netbank สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจ
ในการใช้งาน KTB Netbank ด้านทัศนคติในการใช้งาน KTB Netbank และต่ าที่สุด คือ ด้านความง่ายของ
การใช้งาน KTB Netbank และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาภา หิมารัตน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และปัจจัยด้าน
การรับรู้ความง่าย ตามล าดับ 

2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ :  กรณีศึกษา ผู ้ใช ้บร ิการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พอใจกับบริการ KRUNGTHAI NEXT ของธนาคารกรุงไทยมาก
พอสมควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริการ KRUNGTHAI NEXT ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถ
ตอบสนองการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางไปใช้งานที่ธนาคาร อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ช าระสินค้า และบริการต่างๆ 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์และอาร์มสตอง (Kotler and Armstrong, 2012 : 57) กล่าวว่า ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่างระหว่างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้า
ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเพียงใด ถ้าผลของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกมาตรงตามความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่ออกมาสูงกว่า
ความคาดหวังลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจสูงสุดและก็จะท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในอนาคต อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพร หวลมานพ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้ใช้
แอพพลิเคชั่น เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
ของธนาคารกรุงไทย (KRUNGTHAI NEXT) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย อยู่ในระดับมาก 
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3. การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการบริการที่
สะดวกรวดเร็วส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การให้บริการทาง
การเงินส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler, 2011) กล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ กระบวนการในการเลือก ที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่
มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือ
บริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) ได้ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบิ ๊กซ ีบ ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จ ังหว ัดราชบุร ี ได ้แก ่ ด ้านการร ับรู ้ถ ึงประโยชน์ของ 
KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแลด้านความพึงพอใจส่งผลโดยตรงต่อการเข้าใช้บริการ 
KRUNGTHAI NEXT จึงท าให้เกิดการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการท างานของบริการ KRUNGTHAI NEXT ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการจึง
ต้องยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงจะเข้าใช้งานได้ อีกทั้งพฤติกรรมการใช้งานนี้ยังเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของการ
ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน  มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร มงคลรัตนาศิริ (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

1087



9 

ผู้ใช้บริการที่มีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
มีอิทธิพลทางตรงต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ และทางอ้อมผ่านข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile 

Banking โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน

การวิจัย คือ ตัวสถิติไคร์สแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วน

ใหญ่ คือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ข้าราชการ มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,000-39,999 บาท 

2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้

บริการ Mobile Banking 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารที่ให้บริการ 
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Mobile Banking ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ 

ส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผล

ต่อ จ านวนยอดเงินในการใช้บริการ 

ค าส าคัญ :  พฤติกรรม การตัดสินใจ Mobile Banking 

Abstract 

 

The purpose of this research aimed to study factors affecting decision making to use 

Mobile Banking. The study was done by using theory about Marketing mix factors (7Ps). The 

sample is 400 consumers that use Mobile Banking. The Statistical methods used are Chi-square 

and Contingency Coefficient. 

The result found that 1) the sample are female aged between 20-29 years old. Many of 

them are Government officer/ employee, having income is 20,000-39,999 baht. 2) Personal factors 

including gender, age, education, occupation, income and marital status are related to decision 

making to use Mobile Banking service. 3) Marketing mix factors are related to decision making to 

use Mobile Banking service. 

Keywords :  Behavior  Decision  Mobile Banking 
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บทน า 

 อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจ านวนมาก ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็น

เครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ท าให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรี ดังนั้น

อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน ทั้งบันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการ

ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต คือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ๆ ได้ในเวลา

อันรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะทาง ไม่จ ากัดรูปแบบของข้อมูล และใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ า การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกสบาย จึงท าให้มีผู้สนใจและหันมาใช้งานบริการ

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ น า

อินเทอร์เน็ตให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มีก้าวหน้าและทันสมัย ธนาคารพาณิชย์เองก็เป็นธุรกิจ

หนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการน าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการให้บริการเพ่ือลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายของสาขาและ

พนักงานสาขาที่เพ่ิมสูงขึ้น 

Internet Banking คือ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการทางธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของ

ธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาง Note Book หรือ Computer ต่อมาวิวัฒนาการระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Banking) ที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ต้องไปสาขา พัฒนาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน

เว็บไซต์ สู่หน้าจอสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาจากการโทรออก รับสาย รับส่ง

ข้อความ ถูกพัฒนาให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟน และใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ ก็มีหลาย

ธนาคารให้บริการในรูปแบบ ของ Mobile Banking โดย Mobile Banking เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการ

ต่าง ๆ ของ Internet Banking ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ใช้บริการที่ใช้สมัครใช้

บริการของ Internet Banking อยู่แล้วสามารถใช้บริการ Mobile Banking ได้โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการอีกครั้ง 

จากการพัฒนา Mobile Banking ท าให้ธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น จึงมีผู้ให้ความ

สนใจท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking มากขึ้นเรื่อย ๆ 
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จากการแข่งขันในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของ Mobile Banking ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ Mobile Banking เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการที่ลูกค้าเลือกจะ

เลือกใช้บริการ Mobile Banking ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารผู้ให้บริการ ในการน าผลการวิจัยไป

ใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดคล้อง

กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการ 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยนี้ก าหนดขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทีร่วบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือสถิติ

ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือค่าร้อยละ (Percentage) 

2) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยทดสอบด้วย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ซึ่งเป็น

วิธีการที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของตัวแปรสองตัว หรือทดสอบความสัมพันธ์

ของตัวแปรสองตัวว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดระดับนัยส าคัญ 

(Significance) ที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่

ระหว่างที่ 20-29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/

ข้าราชการ โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,000-39,999  บาท  
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 ส าหรับการศึกษาในข้อมูลพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคาร

กสิกรไทยมากที่สุด รองลงมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยตามล าดับ โดยความถี่ในการใช้บริการ

ต่อสัปดาห์อยู่ที่ต่ ากว่า 5 ครั้ง แต่ละครั้งอยู่มีจ านวนเงินในการใช้บริการที่ต่ ากว่าครั้งละ 2,000 บาท 

 ผลการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะใช้บริการ 

Mobile Banking พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจการเลือกใช้บริการจากรูปแบบการบริการ 

เช่น การช าระบิล การโอนเงิน เป็นต้น ในขณะที่การปรับปรุงระบบ Mobile Banking  ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจ ในด้านราคา ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

ธนาคาร ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางการสมัครใช้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมัครใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ เช่น มีส่วนลดเมื่อมีการใช้บริการผ่าน Mobile Banking หรือ มีการแลกคะแนนสะสม 

และมีช่องทางการรับข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ ในด้านกระบวนการให้บริการ รูปแบบความปลอดภัยมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงความเสถียรของระบบ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ 

จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องรูปแบบการบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายในเรื่อง

ช่องทางการสมัคร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายในเรื่องช่องทางการรับข่าวสาร และปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการในเรื่องการเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่ม มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ 

ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาในเรื่องค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายใน

เรื่องรูปแบบโปรโมชั่น และด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องรูปแบบความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันกับ

พฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ พบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านราคาในเรื่องค่าธรรมเนียม ด้าน

กระบวนการให้บริการในเรื่องการเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่ม มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการใช้บริการต่อ

สัปดาห์ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายในเรื่องช่องทางการสมัคร และ

ด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องรูปแบบความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ ณ 
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ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5 นอกจากนี้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายในเรื่องการมอบของที่ระลึก ของ

สมนาคุณ มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมจ านวนยอดเงินในการใช้บริการต่อครั้ง พบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายในเรื่อง

รูปแบบการให้บริการ มีความสัมพันธ์กันกับจ านวนยอดเงินในการใช้บริการต่อครั้ ง ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.01 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องรูปแบบการบริการ และด้านกระบวนการให้บริการให้บริการในเรื่องรูปแบบ

ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันกับจ านวนยอดเงินในการใช้บริการต่อครั้ง ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก  ( In-Depth-Interview) เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่หลากหลายและเจาะจงมากข้ึน  

2. ควรเพ่ิมหรือศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking เช่น การยอมรับเทคโนโลยี และ

การรับรู้ความเสี่ยง 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินกับ ธนาคาร เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางการบริการว่า ผู้ใช้บริการเลือก และไม่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน 

Mobile Banking เนื่องจากสาเหตุใด เพ่ือให้ธนาคารน าผล การศึกษาที่ได้ไปวางกลยุทธ์ในล าดับต่อไป 
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ระบบบริหารจัดการส าหรับการปลูกกล้วยหอมทองแบบอัตโนมัติ 
 ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Gros Michel banana Planting Automation Management System Based on  
 Internet of things 
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บทคัดย่อ 

 
ในพ้ืนที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย มีลักษณะสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ เหมาะส าหรับ

การเกษตร ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลท าให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลไม้ที่ส่งออกที่
ส าคัญของพ้ืนที่คือ กล้วยหอมทอง ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  อีกทั้งเพ่ือ
ส่งเสริมผลักดันการเกษตรกรรม ของ พ้ืนที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้ก้าวล้ าน าสมัย ประกอบกั บ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoTs) เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายครอบคลุม
เข้าถึงเกือบทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย  ดังนั้น บทความนี้จึงได้น าเสนอระบบการบริหารจัดการส าหรับการปลูก
กล้วยหอมทอง ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยการวิจัยได้ออกแบบ ระบบการวางท่อส าหรับจ่าย
น้ า การรดน้ าแบบอัตโนมัติ การควบคุมการเปิด ปิดน้ า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line)  การเก็บ
ข้อมูลค่าความชื้น เพ่ือแสดงผลการท างานผ่านเว็ปไซต์ จากผลการทดสอบ ระบบการบริหารจัดการส าหรับ
การปลูกกล้วยหอมทอง ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถช่วยให้เกษตรกรควบคุมการบริหาร
จัดการการปลูกกล้วยหอมทองนั้นสะดวกสบายและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ :  กล้วยหอมทอง,  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , IoTs, การรดน้ าแบบอัตโนมัติ 
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Abstract 
 

 In the area of Tha Yang District Phetchaburi Province Thailand is characterized by climate 
conditions suitable for agriculture.For this reason, the results to be in the majority of the 
population working in agriculture. The export fruit is Gros Michel banana considered as the 
economic fruit that generates income for farmers in the area.To promote and drive the 
agriculture of Tha Yang District Phetchaburi Province to be advanced. And today, the 
Internet of Thing (IoTs) technology began to be widely used in almost all areas in Thailand. 
Therefore, this article presents the Gros Michel banana plantation management system 
based on internet technology of things. In the research, that is show designing piping system 
for water distribution automatic watering control of opening and closing water through the 
application line collecting moisture data to show the results of work through the website. 
From the test results Management system for growing Gros Michel banana with internet 
technology of thing can help farmers control the management of Gros Michel banana 
cultivation convenient and more efficient. 

  
Keywords :  Gros Michel banana, Internet of Thing, IoTs , automatically watering 
 

บทน า 
การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และฤดู    

ต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร  อีกทั้ง นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะผลักดันประเทศ
ไทยโดยขับเคลื่อนเศษฐกิจบนพ้ืนฐานของการเกษตรสมัยใหม่  ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้นเนื่องจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือยุค 4G หรือ 
สมาท์โฟนนั้น  จะใช้งานผ่านโปรแกรมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ แอพพลิเคชั่น(Application) ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์มือถือยุค 4G นั้นนักวิจัยจึงพัฒนา แอพพลิเคชั่น   ที่ใช้งานโดยค านึงถึงการใช้งาน
เฉพาะทาง เป็นส าคัญ อย่างเช่น  แอพพลิเคชั่นที่ใช้สนนทนาติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่คือ 
แอพพลิ เคชั่น ไลน์  (Application Line)  เฟสบุสค์  (Face Book)   อินสตราแกรม (Instagram)  ฯลฯ  
แอพพลิเคชั่นที่ใช้ส่งไฟล์ข้อมูล ที่มีใช้งานในปัจจุบันคือ Google mail ,Hotmail, Yahoo ฯลฯ เป็นต้น 
ประกอบกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้น (Bradicich, Tom ,2015) ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบสามารถควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงได้
พัฒนาขึ้นมาเป็น ระบบสมาท์โฮม (Smart Home) ที่ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบสมาร์ทซิตี้  (Smart City) เป็นระบบเมืองอัจฉริยะ ที่มีการแจ้งเตือนเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการแจ้งเตือนอ่ืน ๆเช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ก่อการร้าย สภาพ
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ภูมิอากาศ และอ่ืน ๆ  สมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) เป็นระบบส านักงานอัจฉริยะ ที่มีการน าเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตมาควบคุม เวลาการท างาน การเข้าออกงาน รวมถึงการแจ้งเตือนส าหรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยในส านักงาน ระบบสมาร์ทฟราห์ม (Smart Framer)  ที่มีการควบคุมและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่
ส าคัญต่างในการเกษตรกรรม อีกทั้งสามารถควบคุมการรดน้ าการให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  จากข้อมูล สหกณ์การเกษตรท่ายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
(สื่อพิมพ์มติชน, 2559).ได้ระบุว่า ในพ้ืนที่อ าเภอท่ายาง นั้น มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทอง 1,200 ไร่ จ านวน
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีจ านวน 350 ราย  ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 3,000-4,000 ตัน โดยราคาที่ทาง
สหกรณ์รับซื้อจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 14 บาท โดยมีการส่งออกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษไปยังประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยในพ้ืนที่ ขนาด 1 ไร่ เกษตรกรจะปลูก
กล้วยหอมทองได้ ประมาณ 400 ต้น แต่ละต้นให้ผลผลิต 1 เครือ จะมีน้ าหนักประมาณ 15 กิโลกรัม ราคา
ประกันจากสหกรณ์การเกษตรจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 14 บาท ดังนั้นถ้าปลูกจ านวน 1 ไร่ จะท ารายได้ปีละ
ประมาณ 84,000 บาท โดยคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อไรอยู่ที่เดือนละประมาณ 7,000 บาท ประกอบกับงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ ได้น าเสนอ แนวทางการน า เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาประยุกต์ใช้เป็นสมาร์ทฟราห์ม 
เช่น (รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ , 2561) ได้ท าการวิจัยการปลูกพืชโดยตรวจวัดและควบคุมการให้น้ าตามค่า
ความชื้นในดิน และการสั่งควบคุมการเปิดปิดน้ า วัดระดับน้ าในแทงค์  เซนเซอร์น้ าฝน ท าการรับส่งค่าที่ได้จาก
เซนเซอร์ผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ได้ใช้ อเมซอน คลาวด์ (Amazon Cloud) 
ประกอบด้วย เว็ปเซิร์ฟเวอร์  (Web Server)  และฐานข้อมูล ส าหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ พืช และข้อมูลเซนเซอร์ 
ซึ่งระบบสามารถสั่งการให้น้ าแบบอัตโนมัติ และแบบสั่งงานโดยผู้ใช้  และในปีเดียวกัน ได้น าเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับ โรงเรือนผักไฮโรโปรนิกส์อัตโนมัติ โดยใช้ ระบบควบคุมการท างานต่างๆผ่านเครื่อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
ท างานร่วมกับบอร์ด ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) ที่มีกล้องการถ่ายภาพน าไปประมวลผล แมชชีน เลินนิ่ง 
(Machine learning)  บนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆโดยมีการรายงานผลที่ท าการตรวจวัดค่าจากเซนเซอร์คือ  
อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นอากาศภายในโรงเรือน อีกทั้งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติแบบใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆที่ได้น าเสนอ เช่น (วงศกร ไชยวงค์ษา , 2561)  ได้
น าเสนอการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ โดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติคือ ผสมปุ๋ยเติมปุ๋ยที่ลดลงจากการดูดซึมของ 
พืช จากนั้นตรวจสอบระดับน้ าเพ่ือเติมน้ าให้เต็ม รวมถึงสั่งให้เครื่องพ่นหมอกท างาน เมื่ออุณหภูมิร้อนเกิน
ก าหนด และผู้ใช้งานสามารถดูค่าสถานะต่างๆ บน เว็บไซต์ และงานวิจัยที่น าเสนอในต่างประเทศ เช่น 
(Amandeep และ คณะ, 2017) ได้ท าการน าเสนอ ระบบสามาร์ท ฟราห์ม ในการควบคุมยานพาหนะส าหรับ
การเกษตร และการสั่งงานอุปกรณ์ระยะไกล การรายงานสภาพอุณหภูมิความชื้นอากาศ และการรดน้ าแบบ
อัตโนมัติ  บนเงื่อนไขของสภาพอากาศ และพืช ที่  เมือง โกลกาตา ประเทศอินเดีย  เช่นเดียวกัน                   
( G. Sushanth และคณะ ,2018) ได้พัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น และการเคลื่อนไหว
ของสัตว์ที่อาจท าลายพืชผลในพ้ืนที่การเกษตรผ่านเซ็นเซอร์โดยใช้บอร์ด Arduino และในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ที่
ส าคัญจะส่ง ข้อมูลแจ้งเตือนผู้ใช้ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นจะพัฒนาขึ้นส าหรับสมาร์ทโฟนของ
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เกษตรกรโดยใช้ Wi-Fi / 3G / 4G  อีกทั้ง (Chiyurl Yoon และคณะ , 2018)  ได้น าเสนอเทคนิคเพ่ือเพ่ิม
ป ระสิ ท ธิภ าพ ในการสื่ อ ส าร  แบ บ   Low Power Bluetooth (LPB) และ Low Power Wide Area 
Networks  (LPWAN)  โดยระบบจะมีการควบคุมติดตามรายงาน ผลข้อมูลต่างๆผ่านกระบวนการท างานแบบ 
MQ Telemetry Transport (MQTT)   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอ ระบบการปลูกกล้วยหอมทอง ด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพ่ือส่งเสริมการเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย
เสนอวิธีการปลูกกล้วยหอมทอง แบบปิด-เปิด การให้น้ าผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ และแบบรดน้ าแบบอัตโนมัติ ที่
เก็บค่าความชื้น จากอุปกรณ์เซนเซอร์ไร้สาย เพ่ือตรวจสอบข้อมูลความชื้นในดิน เฉลี่ย รายเดือน   ข้อมูล
ปริมาณการใช้ น้ า และ ไฟฟ้า ข้อมูลการใช้งานของปั้มน้ าและวาล์วน้ า  ซึ่งในหัวข้อที่สอง ได้อธิบายเกี่ยวกับ 
ระเบียบและวิธีด าเนินการวิจัย หัวข้อที่ สาม ได้ กล่าวถึง การอธิบายผลที่ได้จากการทดลองและอภิปรายผล  
และหัวข้อท่ีสี่ จะเป็นการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟารห์มกล้วยหอมทองรดน้ าแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง  
2.3 เพ่ือศึกษาการท าการของระบบการบริหารจัดการฟารห์มกล้วยหอมทองรดน้ าแบบอัตโนมัติ ด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในส่วนของวิธีด าเนินการศึกษาวิจัย ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนแรกได้ท าการส ารวจปัญหาและพ้ืนที่ในการทดลอง โดยเลือกพ้ืนที่ทดสอบระบบเพาะปลูกกล้วยหอม
ทอง ณ หมู่บ้านหนองจิก ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ ขนาด 1 ไร่ ตามภาพที่ 1  
  

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทอง ของ 

คุณสายชล รักษาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองจิก 
ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

1100



5 
 

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้งระบบ 
ในขั้นตอนการออกแบบระบบจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ  
3.2.1 การออกระบบจ่ายน้ า 
การออกแบบระบบจ่ายน้ าเพ่ือใช้รดสวนกล้วยหอมทองนั้นจากการส ารวจพื้นที่ แต่เดิมเกษตรกรจะใช้การรดน้ า 
เดือนละ 4-5 ครั้ง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความแห้งของดิน โดยใช้น้ าจากคลองชลประทาน ท า
ให้มีแนวคิดลงออกแบบโดยใช้พ้ืนที่  จ านวน 1 ไร่ โดยการออกแบบจะวางท่อจ่ายน้ าแบบฝอยรดที่โคนต้น ท่อจ่าย
น้ าหลักในแต่ละร่อง จะควบคุมการจ่ายน้ าโดย กล่องอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ าและวาล์วน้ าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V 
โดยมีการเพ่ิมส่วนสวิตช์แบบโซลิดสเตท และวาล์วน้ าจ านวน 6 ชุด และปั้มจ่ายน้ า 1 ตัว แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า
เพ่ือเป็นอุปกรณ์ช่วยเปิดปิดการจ่ายน้ า  แผนผังการออกแบบอธิบายได้ดัง ภาพที่ 2 และ การติดตั้งในพ้ืนที่
ทดลอง อธิบายได้ได้ดัง ภาพที่ 3-4 
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ภาพที่ 2 กล่องอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ าและวาล์วน้ าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ  220V (ไม่เกิน 100A) ส าหรับปั๊มน้ า 1 ชุด 

และ 220V (ไมเ่กิน 10A) ส าหรับวาล์วน้ า 6 ชุด 
 

 
ภาพที่ 3 การวางท่อจ่ายฝอยติดโคนต้น 
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การวางแบบติดโคนต้นสามารถประหยัดปริมาณการจ่ายน้ าเนื่องจากจ่ายในปริมาณท่ีน้อยกว่าและอยู่ใกล้โคนต้น 
ซึ่งแบบดังเดิมนั้นเกษตรจะใช้วิธีการรดแบบใช้สายยางขนาดใหญ่รดไปตามร่องโดยรอให้น้ าเต็มร่องค่อยสลับไป
วางแต่ละร่องจนเต็มสวน ท าให้เสีย ปริมาณน้ าในกรณีที่เผลอจนปล่อยน้ าเต็มจนล้นสวน และเสียเวลาในการดูแล
น้ าในแต่ละร่อง 
 

 
ภาพที่ 4 วาล์วน้ า และการวางท่อจ่ายน้ าตามร่องในสวนกล้วยหอมทอง 

 
ภาพที่ 5 การวางปั้มน้ าและอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเครือข่ายไร้สาย เพ่ือจ่ายน้ าในสวนกล้วยหอมทอง 

 
3.2.2 การออกแบบระบบเครือข่ายเซนเซอร์ และเครือข่าย  
 

DATA BASE SERVER

INTERNET
WEB SERVER

LINE-API  
ภาพที่ 6 การวางเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของงสรรพสิ่ง 
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การออกแบบเครือข่ายจะใช้อุปกรณ์ บอร์ด Raspberry Pi   ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์  (Data Base Server) ที่เก็บ ผล
ข้อมูล ความชื้นดิน จ านวนการท างานของปั้มน้ าและวาลว์น้ า และควบคุมการเปิดปิดน้ า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสดงผลการท างานผ่านเว็ปไซต์ และ แอพพลิเคชั่นไลน์ อธิบาย
ตามภาพที่ 6  และ บอร์ด ESP8266 จะใช้ในส่งข้อมูลความชื้นผ่านเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์จะท าการติดตั้งส่วน
ของเซนเซอร์ที่ติดตั้งบนแท่งยึดยาว 2 เมตร  โดยจะปักในดินในสวนกล้วยหอมทอง   โดยสังเกต    การรดน้ าแบบ
อัตโนมัติในระยะเวลา 1 เดือน  โดยตั้งเงื่อนไขในการตรวจสอบจากค่าความชื้นในดิน ไว้ที่ ถ้าค่าความชื้นในดินอยู่
ที่ระดับ 30% ระบบจะเปิดการรดน้ า และถ้าค่าความชื้นในดินอยู่ที่ระดับ 70% ระบบจะท าการหยุดการรดน้ า ค่า
ความชื้นที่สามารถวัดได้ทุกๆ 15 นาที และเก็บลงในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ข้อมูลจะถูกส่งไป
ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์เพ่ือท าการวิเคราะห์ค าสั่งการท างาน จากนั้นตัวประมวลผลจะส่งค าสั่งไปยังอุปกรณ์
ควบคุมปั๊มน้ าและวาล์วน้ าผ่านเครือข่ายโดยใช้มาตรฐาน MQTT Protocol   (Message Queuing Telemetry 
Transport) Protocol 

                1     
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ภาพที่ 7 การออกแบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบค่าความชื้นในดิน 

 ภาพที่ 7  อธิบายการออกแบบส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์และการสื่อสาร ESP8266 โมดูลตรวจวัดค่า
ความชื้นในดินและโซล่าเซลล์ แบบไร้สาย โดยการออกแบบ จะใช้อุปกรณ์โซล่าเซลล์จ่ายไฟ 5 โวลต์ดีซี  อุปกรณ์
เซนเซอร์ที่วัดความชื้นในดินซึ่งจะมีกระบวนการท างานโดยตรวจสอบค่าความชื้นถ้าต่ ากว่า 30% ระบบจะท าการ
เปิดน้ าอัตโนมัติ ถ้าความชื้นมากกว่า 70%  ระบบจะท าการปิดน้ าอัตโนมัติ และ อุปกรณ์ถึงจะส่งสัญญาณไป
ควบคุม วาล์ว น้ าและปั้มน้ าโดยถ้ามีการเปิดวาล์วน้ าท างาน อุปกรณ์ปั้มน้ าจะท างานเช่นเดียวกัน อีกทั้ง การ
ออกแบบจะใช้ 12 จุด ตั้งบนร่องในสวนกล้วย  ดังแสดงในภาพที่ 8 
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                              ภาพที่ 8 การวางอุปกรณ์เซนเซอร์เพ่ือวัดความชื้นในดิน ส าหรับการปลูกกล้วยหอม
ทอง 
อธิบายผลการวิจัย 
ระบบการปลูกแบบควบคุมโดยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้น จะรายงานผลการท างานของปั้มน้ า วาลว์น้ า รายงาน
ค่าความชื้นของดินในสวนกล้วยหอมทอง โดยแสดงผ่านหน้าเว็ปไซต์ อธิบายได้ตาม ภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 สวิตช์ปิดเปิดน้ าทาง เว็ปไซต์  http://banana.dnsalias.org:8080/test/reportmonth.php 

และ สถานะความชื้นดินของเซนเซอร์ทั้งหมด 
การควบคุมระบบเปิดปิด ปั้มน้ า และวาล์ว น้ า ผ่าน  แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีค าสั่งควบคุมและแสดงสถานะการ
ท างานของอุปกรณ์ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1  เมนูควบคุมและแสดงสถานะการท างานอุปกรณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 

เมน ู สถานะการท างาน 
HELP 

STATUS 
ค าสั่งใช้งานทั้งหมด 

                                          แทนสถานะปัจจุบัน 
OFF 
ON 

ปิดทุกอุปกรณ์ 
เปิดทุกอุปกรณ์ 

AUTO 
MANUAL 

ควบคุมอัตโนมัติ 
ควบคุมโดยผู้ใช้ 

V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 1 (เปิด/ปิด) 
ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 2 (เปิด/ปิด) 
ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 3 (เปิด/ปิด) 
ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 4 (เปิด/ปิด) 
ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 5 (เปิด/ปิด) 
ประตูน้ า หรือ วาล์วน้ า 6 (เปิด/ปิด) 

 อธิบายการใช้งานในแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ตาม ภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 สวิตช์ปิดเปิดน้ าผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ 

 
ภาพที่ 11 จ านวนการใช้น้ าและไฟฟ้า ในเดือน เมษายน  2562 

 
                            ภาพที่ 12 จ านวนการใช้ปั้มน้ าและวาล์วน้ า ในเดือน เมษายน 2562 
 
ส าหรับการทดสอบในงานวิจัยนี้ได้ทดลอง 1 เดือน คือภายใน 1-30 เมษายน 2562  โดยผลการทดลองที่รายงาน
ผ่านเว็ปไซต์ได้รายงานผลดังนี้ คือ จ านวนการใช้น้ าและไฟฟ้า จ านวนการใช้ปั้มน้ าและวาล์วน้ า  ค่าเฉลี่ยของ
ความชื้น ในแต่ละวันและแต่ละเดือน  จากผลการทดสอบจ านวนการใช้น้ าและไฟฟ้า พบว่าภายในเดือนเมษายน
ซึ่งเป็นเดือนที่มีสภาพอากาศร้อนจัด ส าหรับเขตพ้ืนที่ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเกษตรกร ไม่ได้มีการรด
น้ า ซึ่ง จากภาพที่ 11 และ 12  มีการแสดงการใช้จ านวนน้ า และไฟฟ้า รวมถึง ปั้มน้ าและวาล์วน้ า จากผลการ
ทดสอบแสดงว่ามีการรดน้ าแบบอัตโนมัติ ครั้ง คือในวันที่ 9 เมษายน 2562  และ 10 เมษายน 2562 ซึ่งมีปริมาณ
การใช้น้ าและไฟฟ้า ตามตารางที่ 2 และ จ านวนการใช้ปั้มน้ าและวาล์วน้ า  จากภาพที่ 12 จะสรุปได้ตามตารางที่ 
3 โดยวันที่ 9 เมษายน 2562 มีการใช้งานทุกอุปกรณ์แบบอัตโนมัติเป็นเวลา 45 นาที และวันที่ 10  มีการใช้งาน
ปั้มน้ าที่  40 นาที วาล์วน้ า 1 ไม่ได้ท างาน  วาล์วน้ า 2  ท างาน 1 นาที  วาล์วน้ า 3 ท างาน 2 นาที วาล์วน้ า 4  
ท างาน 25 นาที และวาล์วน้ า 5 และ 6 ท างาน 29 นาที และในตารางที่ 4 แสดงค่า ความชื้นเฉลี่ยของดินในเดือน 
เมษายน 2562 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นได้ว่า มีเซนเซอร์ที่มีค่าความชื้นดินต่ ากว่า 30% อยู่ 2 ตัวคือ ตัวที่ 
4 เท่ากับ 24.27% และตัวที่ 7 เท่ากับ 23.88%  และ เพ่ือสังเกตปริมาณความชื้นของดิน ที่เกิดในช่วง 1 เดือน 
และเมื่อเก็บข้อมูลเป็นเวลาที่ยาวนานมากขึ้น และละเอียดมากขึ้น เพ่ือน าเป็นข้อมูลส าคัญในการท างานวิจัยใน
ครั้งต่อไป 
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 ตารางที่ 2  ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2562  

วันที่  ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า 
9  เมษายน 2562 

ปริมาณการใช้น้ าต่อวัน 
ค่าไฟฟ้าต่อวัน 

                   
                                   1,377.5  ลูกบาศ์เมตร 
                                      0.4591   บาท 

             10 เมษายน 2562 
ปริมาณการใช้น้ า 

                ค่าไฟฟ้าต่อวัน 

                 
                                  1,206.5  ลูกบาศ์เมตร 
                                    0.4021  บาท 

 
ตารางที่ 3  จ านวนการใช้ปั้มน้ าและวาล์วน้ า ในเดือนเมษายน 2562 

 
ตารางที่ 4  ค่าความชื้นของดินเฉลี่ย ในเดือนเมษายน 2562 
เซนเซอร์ ค่าความชื้นเฉลี่ย (%) เซนเซอร์ ค่าความชื้นเฉลี่ย (%) 

1 93.10 7 23.88 
2 75.59 8 94.49 
3 88.99 9 99.93 
4 24.27 10 54.30 
5 97.31 11 40.17 
6 54.18 12 99.91 

 
 
 
 

วันที่  เวลาที่ใช้งาน วันที่  เวลาที่ใช้งาน 
9  เมษายน 2562 

ปั้มน้ า 
 

45 นาที 
10  เมษายน 2562 

 ปั้มน้ า 
 

40 นาที 
วาล์วน้ า 1 
วาล์วน้ า 2 
วาล์วน้ า 3 
วาล์วน้ า 4 
วาล์วน้ า 5 
วาล์วน้ า 6 

45 นาที 
45 นาที 
45 นาที 
45 นาที 
45 นาที 
45 นาที 

วาล์วน้ า 1 
วาล์วน้ า 2 
วาล์วน้ า 3 
วาล์วน้ า 4 
วาล์วน้ า 5 
วาล์วน้ า 6 

ไม่ได้ท างาน 
1 นาที 
2 นาที 
25 นาที 
29 นาที 
29 นาที 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
บทความนี้ได้น าเสนอ วิธีการปลูกกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย ใช้วิธีการ

รดน้ าส าหรับการปลูกกล้วยหอมทองแบบอัตโนมัติ ในพ้ืนที่ทดลอง ณ บ้านหนองจิก ต าบลหนองจอก อ าเภอ     
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 1 ไร่ จากผลการทดสอบระบบสามารถช่วยสนับสนุนการปลูกกล้วยหอมทอง ได้
เนื่องจากเกษตรกรไม่จ าเป็นต้องออกไปดูแลการปลูกท่ีสวน อยู่ที่ต าแหน่งไหนก็สามารถควบคุมการท างานและ
ดูแลสถานะการท างานของระบบได้ อีกทั้ง ระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ สามารถปิดเปิดโดยเกษตรกรผู้ใช้งาน และ
แสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ แบบอัตโนมัติ เฉลี่ย รายวัน รายเดือน ผ่านเว็ปไซต์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และประหยัดพลังงาน เวลา ในการดูแล   รดน้ าในสวน 
กล้วยหอมทอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานวิจัยครั้งต่อไปทีมผู้วิจัยมีแนวคิดดังนี้ 

1. ขยายติดตามผลการทดลองให้เป็นค่าเฉลี่ยรายปี เพ่ือ จัดเก็บข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้น 
2. เปรียบเทียบกับแปลงปลูกแบบปกติทั่วไป และเพ่ิมระบบการให้ปุ๋ยและวัดค่าสารเคมีในดิน และวัด

ปริมาณสภาพความชื้นอากาศ  
3. การวัดทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้งานของระบบที่น าเสนอ 

กิตติกรรมประกาศ  
ทีมงานผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ ให้ทุนในการสนับสนุนด าเนินงานวิจัย  
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้
งานวิจัยส าเร็จไปด้วยดี   ขอบพระคุณ คุณสายชล รักษาราษฎร์ ผู้ ใหญ่บ้านหนองจิก ต าบลหนองจอก       
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้พ้ืนที่ในการทดลอง และให้ค าแนะน าดูแล ตลอดงานวิจัย และทุกๆท่านที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเกณฑ์การตัดสินใจของระดับการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสม
ส าหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กัน โดยศึกษากับข้อมูลจ าลองที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงที่มีค่าเฉลี่ย 

 exp X   ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว และขนาดตัวอย่าง มีผลต่อการเกิดการกระจาย  
สูงเกินหรือไม่ จึงก าหนดระดับสหสัมพันธ์ในตัว มีค่า 0.3 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวต่ า) และ 0.7 (ระดับ
สหสัมพันธ์ในตัวสูง) และตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่ก าหนดค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ 0 
หรือ 1 ขนาดตัวอย่างที่ศึกษา คือ 30, 50, 100 และ 200 และช่วงห่างของการเก็บข้อมูล คือ การเก็บข้อมูล
รายไตรมาส (m = 4) การเก็บข้อมูลทุกๆ 2 เดือน (m = 6) และการเก็บข้อมูลรายเดือน (m = 12) โดยเกณฑ์ 
การตัดสินใจพิจารณาจากความผิดพลาดแบบที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า เฉพาะระดับสหสัมพันธ์ในตัวกับ 
ขนาดตัวอย่างเท่านั้นที่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน โดยขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 50 เมื่อข้อมูลมี
ค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ 0.1 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่ า 100 เมื่อข้อมูลมี
ค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ 0.1 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสูง และ 200 เมื่อข้อมูลมี
ค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ 0.3 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่ า ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ข้อมลูนับ  สหสัมพันธ์ในตัว  การกระจายสูงเกิน  เกณฑ์การตัดสินใจ 
 
  

1110



3 

Abstract 
 

 This research is interested in finding an appropriate cutoff for over-dispersion level of 
correlated count data. This study was conducted with simulation data model on Poisson 
distribution dependent variables at the mean  exp X   with coefficient of regression at 
0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 0.9.  Here, we are interested in studying of autocorrelation, sample size 
and the frequency of data collection. Therefore we set autocorrelation values at 0.3 (low 
autocorrelation) and 0.7 (high autocorrelation). The independent variables are one variables 
with two possible values, 0 or 1. The sample sizes are 30, 50, 100, and 200 of the frequency 
of data collection on quarterly basis (m = 4), every 2 month (m = 6), and every month (m = 
12) by using type I error decision criteria. The results revealed that the frequency of data 
collection no effect on over-dispersion. But autocorrelation values and sample sizes effect on 
over-dispersion. Sample sizes for Poisson regression of correlated count data over 50 samples, 
100 samples and 200 samples when the estimated parameter value is 0.1 and low 
autocorrelation, when the estimated parameter value is 0.1 and high autocorrelation and 
when the estimated parameter value is 0.3 and low autocorrelation, respectively, at the 
significant level of 0.05. 
 
Keywords : Count Data, Autocorrelation, Over-Dispersion, Cutoff 
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บทน า 
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่สนใจกับสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สนใจศึกษายอดขายสินค้าขึ้นอยู่กับราคาสินค้า รายได้
ประชาชาติ และจ านวนคู่แข่งหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ในรูปของฟังก์ชันตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables: X ) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable: Y ) โดยที่ตัวแปรตามจะต้องเป็น
ตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่มีการแจกแจงปรกติและไม่มีความสัมพันธ์กัน ถ้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรตาม เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression Analysis) ถ้าตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรตาม เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) หากตัวแปรตามมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
แบบไม่ต่อเนื่อง เช่น จ านวนอุบัติเหตุบนถนนสายหนึ่งในแต่ละเดือน จ านวนสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน  
ในแต่ละรอบการผลิต เป็นต้น เมื่อตัวแปรตามเป็นข้อมูลจ านวนนับในช่วงเวลาหรือขอบเขตที่ก าหนด นักวิจัย
จะสมมติให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซง และใช้ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง (Poisson Regression 
Model) เป็นตัวแบบพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ โดยคุณสมบัติของตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง คือ ค่าเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับค่าความแปรปรวน เรียกว่า การกระจายเท่ากัน (Equi-Dispersion) หากกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 
ค่าความแปรปรวน เรียกว่า การกระจายต่ า (Under-Dispersion) ควรใช้ตัวแบบการถดถอยแบบทวินาม 
(Binomial Regression Model) และกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าความแปรปรวน เรียกว่า การกระจายสูงเกิน  
(Over-Dispersion) ควรใช้ตัวแบบการถดถอยแบบทวินามเชิงลบ (Negative Binomial Regression Model) 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง พบว่า มีการน าตัวแบบการถดถอย
แบบปัวซงประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงด้านต่างๆ เช่น ชูเกียรติ ผุดพรมราช (2548) ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซง และศึกษาประสิทธิภาพของการพยากรณ์กับการพยากรณ์แบบต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจากการจราจรขนส่งทางบกของประเทศไทย ตั้งแต่มกราคม 2537 – ธันวาคม 2545 กองมณี 
จะเลินวง และจิราพร เขียวอยู่ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข 
ประเทศ สปป. ลาว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง อดิเทพ ไชยวรรณ, วสันต์ บุญโฮ้ และพิษณุ 
ทองขาว (2555) ได้ท าการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของการผลิตสินค้าบกพร่องในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยแบบปัวซงกับตัวแบบการถดถอยแบบทวินามเชิงลบ เพ่ือน า  
ตัวแบบที่เหมาะสมไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  Martin Cupal, Oleg Deev and Dagmar Linnertova 
(2015) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซงพยากรณ์การเกิดน้ าท่วม   
 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า ช่วงห่างของการ
เก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว และขนาดตัวอย่าง มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกินหรือไม่ ซ่ึงการเกิดการ
กระจายสูงเกินจะท าให้ตัวแบบการถดถอยที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนสูง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือหาเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลนับที่มี
ความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกิน ส าหรับตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง โดยวิธีการจ าลองข้อมูลให ้
ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงที่มีค่าเฉลี่ย  exp X   ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย    
เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัว เท่ากับ 0.3 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวต่ า) และ 
0.7 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวสูง) 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ศึกษาวิธีการทางสถิติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
     1.1  ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยที่เหมาะสมกับข้อมูลนับ พบว่า การวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซงเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อมูลนับในช่วงเวลาหรือขอบเขตที่สนใจศึกษา แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดคุณสมบัติของการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง คือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนต้องมีค่าเท่ากัน 
เรียกว่า การกระจายเท่ากัน (Equi-Dispersion) ในงานวิจัยนี้ต้องการหาเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิด
การกระจายสูงเกิน เนื่องจากข้อมูลที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน  
จึงใช้ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง เพ่ือน ามาทดสอบการกระจายสูงเกิน  
     1.2  ศึกษาวิธีการทดสอบการกระจายสูงเกิน พบว่า สามารถท าการทดสอบการกระจายสูงเกินได้
หลายวิธี ผู้วิจัยจึงท าการเลือกวิธีการทดสอบการกระจายสูงเกินโดยใช้วิธีการทดสอบโดยใช้พ้ืนฐานของทฤษฎี
การถดถอย (Cameron & Trivedi, 1990) เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบที่มีค าสั่งการใช้งานในโปรแกรม R และ
ง่ายต่อการใช้งาน 
     1.3  ศึกษาโปรแกรมที่น ามาใช้ในงานวิจัย คือ โปรแกรม R ใช้ในการสร้างข้อมูลและการทดสอบ
การกระจายสูงเกิน ซึ่งโปรแกรม R เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่ง
ใช้ภาษา R ในการเขียนค าสั่งทางสถิติและมี Package ให้เลือกใช้งานมากมาย โดยในงานวิจัยนี้ต้องการสร้าง 
ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง สามารถเรียกใช้ค าสั่ง “glm” ที่มีอยู่ในโปรแกรมเพ่ือน าค่าประมาณที่ได้จากการ
สร้างตัวแบบการถดถอยแบบปัวซงมาท าการทดสอบการกระจายสูงเกิน ดังนั้นโปรแกรม R จึงเหมาะสมกับการ
สร้างข้อมูลและการทดสอบการกระจายสูงเกิน  
     1.4  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหลายงานวิจัยที่ท าการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซง โดยการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลจ านวนผู้ป่วย เป็นต้น ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจในการศึกษาหาเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลนับ
ที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน 
 2.  การจ าลองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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     2.1  จ าลองข้อมูลของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่
ก าหนดค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ 1 หรือ 0 ที่ได้มาจากการสุ่ม โดยแทนค่า 1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ และ 
แทนค่า 0 เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ  
     2.2  จ าลองข้อมูลของตัวแปรตาม โดยก าหนดให้ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงปัวซงที่มี
ค่าเฉลี่ย  exp X   ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย    เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 
และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัว เท่ากับ 0.3 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวต่ า) และ 0.7 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวสูง) 
     2.3  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เพ่ือหา
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย และน าค่าที่ได้มาท าการทดสอบการกระจายสูงเกิน  
     2.4  เก็บรวบรวมและค านวณค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยวัดจ านวนรอบที่ใช้ในการ
จ าลองข้อมูลจนกว่าจะได้การเกิดการกระจายสูงเกินครบ 10,000 รอบ ดังนั้นในการท าการประมาณค่าแต่ละ
รอบจึงได้ท าการเก็บจ านวนรอบของการท าซ้ า และหลังจากครบ 10,000 รอบ ได้ท าการหาค่าความผิดพลาด
แบบที่ 1 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกิน 
     2.5  การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาจากความผิดพลาดแบบที่ 1 เขียนแทนด้วย   เรียกว่า ระดับนัยส าคัญ 
(Level of Significant) ซึ่งในงานวิจัยนี้ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ผลการวิจัย 
 จากวิธีการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับข้อมูลจ าลองและน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง ซึ่งมีตัวแบบการถดถอย
แบบปัวซง ดังนี้  
         0 1ln ; 1,2,3, , , 1,2,3, ,ij ij ijY X i n j m            

 โดยที่  
ijY   คือ ตัวแปรตามจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i  ช่วงห่างที่ j      

   
ijX  คือ ตัวแปรอิสระจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i  ช่วงห่างที่ j     

   k   คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระตัวที่ k  โดยที่ 0,1k     
   

ij   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i  ช่วงห่างที่ j     
 จากนั้นท าการทดสอบการกระจายสูงเกิน วัดจ านวนรอบที่ใช้ในการจ าลองข้อมูลจนกว่าจะได้การเกิด
การกระจายสูงเกินครบ 10,000 รอบ และท าการหาค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถดังแสดงในตารางที่ 1  
 
 
 
 

1114



7 

ตารางท่ี 1 ค่าความผิดพลาดแบบที่  1 จ านวนครั้งของการเก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว และ 
 ขนาดตัวอย่างที่ระดับต่างๆ 

  n 
m = 4 m = 6 m = 12 

Cor = 0.3 Cor = 0.7 Cor = 0.3 Cor = 0.7 Cor = 0.3 Cor = 0.7 

0.1 

30 0.0790 0.1277 0.0539 0.1181 0.0271* 0.1070 

50 0.0386* 0.0850 0.0223* 0.0778 0.0083* 0.0673 

100 0.0077* 0.0337* 0.0028* 0.0289* 0.0005* 0.0234* 
200 0.0000* 0.0060* 0.0000* 0.0045* 0.0000* 0.0032* 

0.3 

30 0.2222 0.2562 0.1959 0.2495 0.1598 0.2345 

50 0.1788 0.2262 0.1532 0.2189 0.1144 0.2041 
100 0.1102 0.1685 0.0841 0.1613 0.0535 0.1488 

200 0.0456* 0.0993 0.0286* 0.0893 0.0132* 0.0830 

0.5 

30 0.7150 0.6403 0.7404 0.6437 0.7644 0.6455 

50 0.7943 0.7113 0.8159 0.7203 0.8533 0.7154 

100 0.8902 0.8129 0.9137 0.8207 0.9417 0.8293 
200 0.9650 0.9133 0.9790 0.9145 0.9892 0.9150 

0.7 

30 0.9922 0.9691 0.9963 0.9722 0.9980 0.9734 

50 0.9992 0.9922 0.9998 0.9945 1.0000 0.9960 
100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

200 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

0.9 

30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

50 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
200 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลจะไม่เกิดการกระจายสูงเกิน 
 
 เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1  ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว 
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย และขนาดตัวอย่างที่ระดับต่างๆ พบว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล (m) 
ไม่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน แต่ระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตาม (Cor) และขนาดตัวอย่าง (n) 
มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน  ดังแสดงในภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5 โดยแกน X คือ ขนาดตัวอย่างที่
ท าการศึกษา และแกน Y คือ ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1  ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว 

ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.1  
 จากภาพที่ 1 พบว่า เมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่ า (Cor = 0.3) ทุกช่วงห่าง
ของการเก็บข้อมูล จะมีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 50 และเมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสูง  
(Cor = 0.7) ทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล จะมีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 100 

 
ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว 

ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.3  
 จากภาพที่ 2 พบว่า เมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่ า (Cor = 0.3) ทุกช่วงห่าง
ของการเก็บข้อมูล จะมีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับ

0.00

0.05

0.10

0.15

30 50 100 200

ค
า่
ค

ว
า
ม

ผ
ดิ

พ
ล

า
ด

แ
บ

บ
ท

ี ่1

ขนาดตวัอยา่ง

m = 4, Cor =

0.3

m = 4, Cor =

0.7

m = 6, Cor =

0.3

m = 6, Cor =

0.7

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

30 50 100 200

ค
า่
ค

ว
า
ม

ผ
ดิ

พ
ล

า
ด

แ
บ

บ
ท

ี ่1

ขนาดตวัอยา่ง

m = 4, Cor =

0.3

m = 4, Cor =

0.7

m = 6, Cor =

0.3

m = 6, Cor =

0.7

1116



9 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 200 และเมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสูง 
(Cor = 0.7) ทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
ดังนั้น ไม่มีขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง  

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว 

ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.5 
 จากภาพที่ 3 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่าความผิดพลาดแบบที่  1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ไม่มีขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสมกับ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง  

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว 

ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.7 
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 จากภาพที่ 4 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่าความผิดพลาดแบบที่  1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ไม่มีขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสมกับ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง  

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว 

ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.9 
 จากภาพที่ 5 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่าความผิดพลาดแบบที่  1 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้ น ไม่มีขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสมกับ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล (m) ไม่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน แต่ระดับ
สหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตาม (Cor) และขนาดตัวอย่าง (n) มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน โดยสามารถ
สรุปเป็นแผนผังการเลือกใช้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง ส าหรับข้อมูลนับ 
ที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน ในกรณีต่าง ๆ ได้ดังภาพที่ 6 
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เกณฑ์การตัดสินใจ

Beta = 0.1 Beta = 0.3

Cor = 0.3 Cor = 0.7 Cor = 0.3

n >= 50 n >= 100 n >= 200
 

ภาพที่ 6  แผนผังการเลือกใช้ขนาดตัวอย่าง 
 ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้นักวิจัยน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ ขนาดตัวอย่างเมื่อท า 
การวิ เคราะห์การถดถอยที่ ข้อมูลตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงที่ มีค่าเฉลี่ย  exp X   และ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจายสูงเกิน 
 
งานวิจัยต่อเนื่อง 
 บทความนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสม
ส าหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกิน ซึ่งผู้วิจัยจะขยายงานวิจัยต่อเนื่องเพ่ือหาตัวแบบ
ส าหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกินต่อไป และจะศึกษาค่าระดับสหสัมพันธ์ในตัวที่
ระดับต่างกันมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ถูกจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่

เคยใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในเขตกรุงเทพหมานคร จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามและ

วิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 

อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลโดยการใช้เว็บไซต์ เครื่องมือสืบค้น การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การตลาดเชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค่าส่าคัญ: สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินราคาประหยัด, การตลาดออนไลน์, การบวนการตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 

 The objective of this study were to (1) to study a personal factor that influences the 

buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight in Bangkok; and (2) Digital Marketing 

tools that influences the buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight in Bangkok. 

The sample group used in this study was 385 consumers, who flew with Thai Lion Air’s 

Domestic flight, by using the questionnaires, and sampling by random methods. The data was 

analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 

in order to test the hypotheses by using statistical significance at 0.05. 

 The results of this study revealed that the personal factors in terms of different Age 

have different influences to buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight with 

statistical significance at the level of 0.05, and Website, Content marketing, Search engine 

management, email marketing and mobile marketing has different influences to buying 

decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight with statistical significance at the level of 

0.05. 

Keywords: Low cost airline, Thai Lion Air, Digital Marketing, Buying Decision Process 

บทน่า 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลกในปัจจุบัน

เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพ่ิมช่องทางรายได้ให้กับประเทศยังสร้างอานิสงส์ต่อธุรกิจต่อเนื่องในหลายภาคส่วน

พร้อมกับการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สถานการณ์ตลาดไทยเที่ยวไทย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวได้ดีอย่าง

ต่อเนื่อง โดย มูลค่าตลาดไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ 515,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเที่ยวในประเทศมีประมาณ 74.8 ล้านคน-ครั้ง 

เติบโตร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

เพ่ิมข้ึนของการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นเนื่องจากต้นทุนการของการโดนทางโดยเครื่องบินต่ าลง 

ส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ าที่ รวมถึงในปัจจุบันแนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบ 

FIT (Free and Independent Traveler) หรือการเดินทางด้วยตัวเองได้รับความนิยม ท าให้ทางเลือกของการ

ใช้บริการเครื่องบินราคาประหยัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน (BLT Bangkok, 2018) 
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 ในปัจจุบันนั้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เปลี่ยนไป ถ้าต้องเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลมาก

ผู้บริโภคจะเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ าและไปจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าและบริการประเภทอ่ืนมากข้ึน ท าให้

สายการบินต้นทุนต่ าถึงเป็นที่นิยมและมีการแข่งขันในตลาดที่สูง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากได้ผ่านยุคของการ

เปิดตลาดมาถึง 15 ปี ท าให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ านั้นเป็นไปได้ยากท่ีจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท า

ตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันการแข่งขันของในตลาดของสายการบินต้นทุนต่ าจะเป็นการแข่งขัน

ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น (Narata, 2561) 

 ส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินที่มีเส้นทางภายในประเทศปีพ.ศ. 2560 โดยเปิดเผยผ่านสาย

การบินไทยแอร์เอเชียพบว่าสายการบินที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดคือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

โดยครองตลาดอยู่ที่ร้อยละ 31.2 รองลงมา คือสายการบินนกแอร์ที่ร้อยละ 18.8 และสายการบินไทยไลอ้อน

แอร์ที่ร้อยละ 18.6 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบจากการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดสายการบินไทยไลอ้อน

แอร์ที่ในปีพ.ศ. 2558 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.9 และได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 เพ่ิมข้ึนมาเป็น ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 18.6 ในปีพ.ศ. 2560 โดยที่ธุรกิจ

เพ่ิงเปิดตัวได้เพียง 4 ปีเท่านั้น ในทางกลับกันสายการบินนกแอร์ที่มีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 24.8 ในปีพ.ศ. 2558 

และลดลงเหลือร้อยละ 18.8 ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันการสื่อสารมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยมากยิ่งข้ึนโดยส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 ของคนไทยพบว่ามีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ย 6 ชัว่โมง 30 นาทีในวันท างาน และ 6 ชั่วโมง 48 นาทีใน รวมถึง Hootsuite and 

Wearesocial (2017) ได้เผยสถิติการใช้งานดิจิทัลของประชากรไทย พบว่าประชากรไทยใช้งานอินเตอร์เน็ต

ร้อยละ 82 ของจ านวนประชากรชาวไทยทั้งหมด จึงส่งผลให้ธุรกิจในปัจจุบันมีการน าหลักของการตลาดพร้อม

น าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีด้วยการด าเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงจะช่วยสามารถสร้างความรวดเร็ว

ในการสื่อสารกับลูกค้า (G-Able, 2018) และในปัจจุบันนั้นการตลาดดิจิทัลได้มีการผลักดันให้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะ

เป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่ในวันนี้ทีผู่้บริโภคไดก้ลายเป็นผู้ก าหนดปัจจัยในการท าการตลาดของแต่ละธุรกิจ ดังนั้นความรู้ด้าน 

การตลาดดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องเรียนรู้ และน ามาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง (แก้วตา ม่วงเกษม, 2560) 

 Power (2016) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนั้น สายการบินมีแพลตฟอร์มในลักษณะดิจิทัลที่ตอบสนองได้ดี

ขึ้น และ มีแอพพลิเคชั่น (Application) ที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเข้าถึงไปยังกลุ่มลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ิม

จุดติดต่อสื่อสาร ค้นหาคว้าหาข้อมูลและซื้ออย่างรวดเร็วต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสายการบินมีการน าเอา

แพลตฟอร์มตรงนี้มาบริการแจ้งเตือนข้อมูลตลอดการเดินทางให้กับลูกค้าอีกด้วย  
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จึงส่งผลให้ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้น ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเอง ไม่ว่าจะมี

การท าเว็บไซต์ของต้นเองขึ้นมา มีระบบการจองออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์รวมถึงมีการจัดท า Application เพ่ือ

รองรับส าหรับโทรศัพท์มือถือ และสมารท์โฟน นอกจากนี้ยังมีการท าสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook 

หรือ Twitter ส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ในวันนี้ 

 ด้วยความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “อิทธิพลของการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร” 

วิธีการด่าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการ

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ซึ่งจ านวนประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ทาง

ผู้วิจัยจึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนจากจ านวนประชากรที่ไม่แน่นอนโดย

ใช้สูตรของ W.G. Cochran (ปณัฐชัย ค าเพ็ง. 2561 :  อ้างอิงจาก กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550) จนได้กลุ่ม

ตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการสายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ ในเขตกรุงเทพหมานคร จ านวน 385 คนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากประชากรทั้งหมด  

 2. วิธีการด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantitative Study) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Method) ซึ่งได้มาจากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้าในหนังสือรวมถึงรายงานวิชาการต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิด้วยการออก

แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง จากนั้นผู้ศึกษาจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ตอบ

แบบสอบถามอย่างสะดวก (Convenience Sampling) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 385 ชุด โดยให้

กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งสิ้น ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562 

แล้วน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการกรอกแบบสอบถามเป็น

รายบุคคลด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวนทั้งสิ้น 385 ชุดจากกนั้น ลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและอธิบายผลการศึกษา 

ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบสอบถามให้เก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์จ านวนทั้งสิ้น 43 ข้อซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ โดยมีค าถามลักษณะแบบ 2 

ตัวเลือก (Dichotomous Question) 3 ข้อ ได้แก่ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการสายการ

บินไทย    ไลอ้อนแอร์ และเพศ ส่วนอีกแบบคือค าถามที่มีลักษณะแบบตัวเลือก (Multichotomous 

Question) โดยให้  ผู้กรอกแบบสอบถามเลือกเพียงตัวเลือกเดียว และ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการตลาดดิจิทัล ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

จ านวน 21 ข้อ เป็นแบบสอบถามในล าดับความส าคัญ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าน้ าหนักการตัดสินใจที่ก าหนดไว้ โดยมีหลักเกณฑ์การให้

คะแนน 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช่บริการ ของกลุ่มตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

จ านวน 16 ข้อเป็นแบบสอบถามในล าดับความส าคัญ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าน้ าหนักการตัดสินใจที่ก าหนดไว้ โดยมีหลักเกณฑ์การให้

คะแนน 5 ระดับ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ. ดร.ทรงพร หาญสนัติ รวมถึงได้มี

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือให้ค าถามในเชิงสถิติน่าเชื่อถือรวมถึงทดสอบ

ความสม่ าเสมอของมาตรวัดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการน าแบบสอบถามท่ีไปทดสอบกับประชาชนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามว่า สามารถสื่อความหายได้ตรง

ตามประเด็นและมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วท าการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมซึ่งค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นจาก

การทดสอบทั้งสินจ านวน 30 ชุด ซึ่งผลการทดสอบจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จึงจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือ

สูง (ปณัฐชัย ค าเพ็ง. 2561 :  อ้างอิงจาก วิเชียร เกตุสิงห์. 2543) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของ
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แบบสอบถามชุดนี้อยู่ที่ 0.882 โดยด้านความส าคัญของประเภทของการตลาดดิจิทัลอยู่ที่ 0.807 และด้าน

กระบวนการตัดสินใจซื้ออยู่ที่ 0.808 จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ซึ่งผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเห็นต่อของการตลาดดิจิทัลและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้ตอบเลือกตอบ

ได้เพียงข้อเดียว โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

การทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ใช้การวิเคราะห์ด้วย

ค่าสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มด้วยค่า t-test ทดสอบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test และทดสอบผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุดด้วยค่า 

LSD (Least Significant Difference) โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 

การทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความส าคัญของการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ใช้

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน

ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตาม โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Y) กับตัวแปรต้นได้แก่ เว็บไซต์ (X1) การตลาดเชิงเนื้อหา (X2) การใช้เครื่องมือสืบค้น

(X3) สื่อสังคมออนไลน์(X4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(X5) และการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ(X6) ให้อยู่ในรูปแบบ

ของ Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

รายได้ต่อเดือน และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.7 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีร้อยละ 47 

สถานภาพโสดหรือหย่าร้าง ร้อยละ 53 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 85.5 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 62.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,000 – 30,000 บาทที่ร้อยละ 62.3 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการใช้การตลาดดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกออกเป็น 

6 เครื่องมือได้แก่ เว็บไซต์ เครื่องมือสืบค้น สังคมออนไลน์ การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด

เชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นกับการตลาด

ดิจิทัลโดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.799 เมื่อพิจารณาในแต่ละเครื่องมือพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับเว็บไซต์เป็นอันดับแรกที่ค่าเฉลี่ย 3.980 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือการตลาดเชิง
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เนื้อหาที่ค่าเฉลี่ย 3.837 ในระดับเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญกับ เครื่องมือสืบค้น สังคม

ออนไลน์ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ และ การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.803, 3.798, 3.761 และ 3.617 ตามล าดับซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยแยกออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ให้ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.791 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อ

พิจารณาระดับความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซื้อในแต่ละข้ันตอนพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับขั้นตอน

การประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ  

และข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ในเกณฑ์ที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.951, 3.847, 3.779, 3.759 และ 3.618 

ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบกวนการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบ

หาค่า t-test พบว่า ปัจจัยด้านเพศ การศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และการทดสอบหาค่า F-

test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

เที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่ามีการตลาดดิจิทัลเพียง 5 เครื่องมือ ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ เครื่องมือ

สืบค้น การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดเชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

เคลื่อนที่ เท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ การตลาดดิจิทัลในแต่ละเครื่องมือ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์อ 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B S.E. Beta 
ค่าคงท่ี 0.816 0.111  7.321 0.000* 
1. เว็บไซต ์ 0.092 0.030 0.122 3.072 0.002* 
2. การตลาดเชิงเนื้อหา 0.183 0.035 0.244 5.271 0.000* 
3. เครื่องมือสืบค้น 0.135 0.036 0.173 3.767 0.000* 
4. สื่อสังคม 0.067 0.034 0.088 1.954 0.051 
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 0.190 0.024 0.269 7.742 0.000* 
6. การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ 0.120 0.028 0.166 4.233 0.000* 
 R = 0.817 R2 = 0.667 

S.E. = 0.254 Adjusted R2 = 0.662 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ได้แก่ เว็บไซต์ การตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือสืบค้น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร

ของตัวแปรตามการตัดสินใจใช้บริการเส้นทางการบินภายในสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวม ได้ร้อยละ 

66.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 33.3 เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆและเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก

ที่สุดคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือสืบค้น การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

เคลื่อนที่ และ เว็บไซต์ตามล าดับ 

 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 Y1 = 0.816+0.190(X1)+ 0.183(X2)+ 0.135(X3)+ 0.120(X4)+ 0.092(X5) 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาเรื่องการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศสาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนที่ 15,000 – 30,000 บาท ซึ่ง สอดคล้อง กับผลการศึกษา

ของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยส าหรับการ

ให้บริการภายในประเทศในประเด็นเรื่อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาอยู่ในอยู่ในระดับ
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000– 30,000 บาท และ  สอดคล้อง กับ รุจิราภรณ์ 

เอ็นดู (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุง

เทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็นเรื่องกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 

 2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ

คิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดกับเว็บไซต์โดยเห็นด้วยว่า เว็บไซต์ต้องมีระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน

และไม่ซับซ้อน ความน่าเชื่อถือในการสร้างธุรกรรมทางพาณิชย์ และ มีลักษณะที่ดึงดูดโดยการใส่สีสัน เสียง 

และภาพต่างๆ ซ่ึง สอดคล้อง กับ นธกฤค วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวว่า การสร้างเว็บไซต์นอกจากนี้การสร้าง

แบบสนุกมาก นักการตลาดต้องออกแบบให้ดึงดูดใจ นักการตลาดต้องออกแบบเว็บไซต์ให้มีสีสัน มีภาพกราฟ

ฟิค (Graphic) และต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนการพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้าง

ธุรกรรมทางการพาณิชย์ 

 3. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าในขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างได้มีระดับความเห็นใน

ระดับที่ เห็นด้วย โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินมีผลต่อการสนใจ ซึ่ง สอดคล้อง กับ ราช ศิ

ริวัฒน์ (2560) ที่กล่าวว่า ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติซึ่งอาจจะ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินทั้ง

ทางด้านบวกหรือด้านลบย่อมส่งผลให้การด าเนินชีวิต รวมถึงกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เกิดความสนใจใน

สินค้าจากการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกเช่น การโฆษณา หรือการพูดคุยกับพนักงานขาย ท าให้ สอดคล้อง 

กับ ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) ที่กล่าวว่าการตระหนักถึงปัญหา หรือ การตระหนักถึงความจ าเป็นอาจจะเกิด

จากการกระตุ้นจากสถานการณ์ภายนอกเช่น การโฆษณา การจัดหน้าร้าน การพูดคุยกับพนักงานขาย เพ่ือน 

และสมาชิกในครอบครัว 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เส้นทางการบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในภาพรวมพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้เส้นทาง

การบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่าง ซึ่ง ไม่สอดคล้อง กับผลการศึกษาของ มนสินี 

เลิศคชสีห์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยส าหรับการให้บริการ

ภายในประเทศ ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยส าหรับการ

ให้บริการภายในประเทศ แต่ สอดคล้อง กันในประเด็นเรื่อง เพศ การศึกษา และอาชีพไม่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบว่าอายุที่แตกต่างกัน

ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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จึง ไม่สอดคล้อง กับผลการศึกษาที่พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้เส้น ทางการบิน

ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แต่ สอดคล้อง กันในประเด็นเรื่อง เพศ การศึกษา และอาชีพไม่มี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการ

บินไทยส าหรับการให้บริการภายในประเทศ ซ่ึง ไม่สอดคล้อง กับ วุฒิ อ าพันธ์ (2559) ศึกษาเรื่องสื่อสังคม

ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเช่นเดียวกับ Sirithananonsakun (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของ

สื่อสังคมออนไลน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในประเทศไทยของประชากรไทย ก็พบว่า สื่อสังคม

ออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของประชนชาวไทยในทุกกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 1. ผู้ประกอบการต้องมีการสร้างหน้าเว็บไซต์ให้มีระบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงต้องสามารถ
สร้างความเชื่อถือในการประกอบกิจการทางการพาณิชย์ และเพ่ือการรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้ง 
และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ง่ายต่อการใช้งาน ดูเป็นมืออาชีพ มีความน่าสนใจรวมถึงเว็บไซต์
ต้องเป็นประโยชน์ต่อการสั่งซื้อและควรมีข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์ มีเครื่องมือโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ซื้อพบ
และประเมินสินค้าที่สนใจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆและมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการขายรวมถึงความบันเทิง
ต่างๆ 

2. เมื่อมีการออกโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดใดๆก็ตาม ทางผู้ประกอบการต้องมีการสร้างการรับรู้
ให้กับผู้บริโภคได้ทราบโดยจะเป็นการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยแจ้งแบบเรียลไทม์ หรือว่าจะ
เป็นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ดี เนื่องจากผลการส ารวจครั้งนี้ท าให้ได้พบว่า ผู้บริโภคนั้นสามารถเกิด
ความสนใจในสินค้าหรือตราสินค้าได้จากการรับรู้ หรือมีสิ่งกระตุ้นจากการท าโฆษณา และการแจ้งข้อมูลการ
ส่งเสริมการตลาด และอาจจะสามารถส่งผลต่อไปยังการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย เพราะจากผลส ารวจว่า ผู้บริโภค
นั้นสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะว่าอยู่ในช่วงส่งเสริมการตลาดพอดี 

3. จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก โดยให้ขั้นการประเมินทางเลือกส าคัญที่สุด แสดงถึงตราสินค้าของเรา
ได้มีการให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจจะผ่านมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ของผู้บริโภค ท าให้ได้มาเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทางผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการของเราออกมา 
และสื่อสารออกไปยังให้ผู้บริโภคได้ทราบเพ่ือท าให้สินค้าของตนเหนือกว่าคู่แข่งในหลายๆปัจจัยเพ่ือที่ให้
ผู้บริโภคจะได้พิจารณาเห็นคุณค่าท่ีพยายามเสนอขายและตัดสินใจเลือกซื้อ 
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4. ทางผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนา และรักษาความเป็นมาตรฐานของการบริการ รวมไปถึงการ
รักษาภาพลักษณ์ในทางที่ดีให้คงไว้ เนื่องจาก ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ทางเลือกของผู้บริโภค นอกจากนี้เมื่อการบริการมีมาตรฐานที่ดี ท าให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจ และคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายที่เสียไป และกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง 

5. จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การตลาดดิจิทัล มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลนั้นถือ
เป็นเรื่องจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้อย่าง
ครบถ้วน และสามารถเกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบการสื่อสารสองทาง ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
และน าไปสู่ความจงรกภัคดีต่อตราสินค้า ดังนั้นการให้ความสนใจกับการท าการตลาดดิจิทัลนั้นอาจจะส่งผลให้
เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการต่อไป 
ข้อเสนอแนะส่าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อ
แอร์โดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้เกิดข้อมูลที่มีความหลากหลาย และครอบคลุม 
อาจจะท าเพ่ิมเป็นแบ่งตามภาค โดยมีการสุ่มตัวอย่างเป็นโควตา (Quota sampling) ในแต่ละภาคส่วน  

2. การแจกแบบสอบถามในครั้งนี้ใช้การแจกแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งท าให้ข้อมูลมีการกระจายกันค่อนข้างสูง 
ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลกระจายไปในทุกปัจจัยส่วนบุคคล อาจจะต้องมีการก าหนดจ านวนคนในแต่ละปัจจัยเพ่ือ
ข้อมูลจะได้มคีวามแม่นย ามากขึ้น 

 3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือหาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เส้นทางการบินภายในประเทศของนักท่องเที่ยว เท่านั้น เพ่ือต่อยอดการศึกษาและสามารถทราบถึงการกลับมา
ใช้ในครั้งต่อไป ทางผู้วิจัยจึงเสนอควรมีการท า เรื่องความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
ซ้ ากับทางสายการบิน เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนา วางแผน และสร้างน ากลยุทธ์การตลาดมาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 จากการทีร่ัฐบาลไทยได้ผลักดันให้สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังมีนโยบายส่งเสริมอาหาร
ไทยให้เป็นอาหารของผู้บริโภคในระดับสากล มีการขยายตัวของตลาดอาหารไทยที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ นั้นหมายถึงโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกได้
อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของโลกที่ค านึกถึงเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญนี้ มีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากธัญพืชมากขึ้น หนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือ ฟองเต้าหู้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
โปรตีนสูงและสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย และจากปัญหาด้านการผลิตของ
ผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต คือ เทคนิคการพยากรณ์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาปริมาณสินค้าให้เกิดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบเทคนิค
การพยากรณ์ดังนี้ วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์รายเดือนและรายไตรมาส วิธีการปรับค่าพยากรณ์ด้วยอิทธิพล
ผลฤดูกาลรายไตรมาส วิธีการพยากรณ์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนและรายไตรมาส พร้อมทั้งหาค่า
ความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์โดยใช้ดัชนี  3 ชนิด คือ ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (MSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์  (MAPE) พบว่า ผลการ
พยากรณ์จากวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนเป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ต่ า
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ที่สุด ท าให้ผู้ประกอบการสามารถก าหนดแผนการผลิตล่วงหน้าและมีปริมาณสินค้าส ารองเพ่ือความปลอดภัย ส าหรับปี 
2562 เฉลี่ยต่อเดือน 270,082 แผ่น ผู้ประกอบการสามารถ งานวิจัยนี้เหมาะประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการ
ระบบการพยากรณ์อย่างง่ายและการจัดการกระบวนการผลิต 
 
ค าส าคัญ :  ฟองเต้าหู้, การพยากรณ์จากวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่3 เดือน, ปริมาณสินค้าส ารอง 
 
 

Abstract 
 
The government of Thailand has pushed up the value-added processing of agricultural 

products. It also has a policy to promote Thailand as a consumer food internationally. With the 
expansion of the food market, Thailand has a lot of quality, affecting the good image of the 
country. It represents a golden opportunity for the country to move towards a world kitchen. 
Thailand needs to need to develop agro-industry and agricultural processing in accordance with 
the rules of the world thinking more about healthy food, makes consumers aware of the 
importance of this. Processed cereal products are consumed more. One of them is tofu skin 
products, it is a product that is high in protein and can be used in other food-processing industry. 
The researcher, using engineering tools and selection methods, integrated production planning 
and warehouse management. In terms of estimates, namely, Winter’s method (Monthly and 
quarterly adjustment), Seasonal index methods and Moving average methods (3-month and 
quarterly estimated) mean, absolute deviation (MAD), mean, squared error (MSE) and average 
percentage error (MAPE), the result shows that the 3-month moving average method is the 
appropriate method. In the production planning and warehouse. The operator can determine 
the amount of the reserves, production and safety products in advance for the year 2562 on 
average 270,082 copies per month. This research is appropriate for SME business for simple 
forecasting and management. 

 
Keywords:  Tofu Skin, 3-Month Moving Average Method, Safety Stock 
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บทน า 
จากนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งรัฐบาลไทยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมใน

รูปแบบต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะมีความโดนเด่นทางด้าน
รสชาติแล้ว อาหารไทยแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความประณีตบรรจง รวมทั้ง
องค์ประกอบของวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รัฐบาลจึงส่งเสริมนโยบายอาหารไทยให้เป็น
อาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาดอาหาร
ไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการส่งออกสินค้า
จากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (ปณิดาภา, 2547) การผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นครัวโลกอย่าง
เต็มตัว จากข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การเกษตรระบุว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเป็นอันดับที่ 48 ของ
โลก แต่ปรากฏว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก อีกทั้งยังมีการใช้ฮอร์โมนเคมีเป็นอันดับที่ 4 ของ
โลกและมีการใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก จนมีกระทบกับสินค้าทางการเกษตร ทั้งการผลิตและการ
ส่งออก จึงเป็นที่มาของสินค้าแปรรูปเกษตรแบบไร้สารเคมีในปัจจุบัน ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน
ได้น าร่องบุกเบิกตลาดอาหารไทยในเวทีโลก จนสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรของไทย ท าให้สินค้า
การเกษตรของไทยเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีศักยภาพพอที่จะด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกได้
อย่างง่าย และคาดว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้น 9 พันล้านคน อุตสาหกรรมอาหารในปี 2561 จะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 27.4 พันล้านดอลลาร์ นั้นหมายถึงโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกได้
อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของโลกท่ีค านึกถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลัก (หมัดเหล็ก,2560) 

สภาพสังคมโลกในปัจจุบัน มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในบางกรณีก็มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตโดยตรง จากสาเหตุข้างต้นก่อให้เกิดปัญหา
ที่ตามมาปัญหาหนึ่ง คือ การปนเปื้อนของสารพิษในอาหาร และจะพบการปนเปื้อนมากในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ เนื่องจากมีการสะสมของสารพิษสูงกว่าอาหารประเภทพืช ธัญพืช ผักและผลไม้ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ไม่สมดุลทางชีวภาพของร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง จึงท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มตระหนักถึงความส าคัญนี้ 
จึงหันมาบริโภคอาหารจ าพวกธัญพืชแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการบริโภคอาหารมังสวิรัติ (สักรินทร์, 2550) 
ซึ่งในปัจจุบันความนิยมอยู่ทุกสังคม อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ยงยุทธ, 2561) จึงมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว หนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมของผู้บริโภคมังสวิรัติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้   

ฟองเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูง เหมาะส าหรับคนรักสุขภาพและผู้ที่ไม่นิยม
บริโภคเนื้อสัตว์ และยังมีการใช้ฟองเต้าหู้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอ่ืน ๆ  ที่หลากหลาย สร้างมูลค่าทางการตลาด
มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ของผู้บริโภคในแต่ละปี แต่ละช่วง
เทศกาลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ จากการส ารวจปัญหาของผู้ประกอบการที่
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ผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เบื้องต้นพบว่ายังคงมีปัจจัยอื่น อาทิ ปัญหาทางการตลาด ปัญหาด้านการจัดการผลิต จึง
ท าให้ผู้ประกอบการเกิดปัญหาปริมาณของฟองเต้าหู้ที่ไม่สมดุลต่อความต้องการของผู้บริโภค ในบางช่วงเวลา
ปริมาณผลผลิตเกินกว่าความต้องการส่งผลต่อการจัดการคลังสินค้า (ทวินันท์, 2553) ท าให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนในการจัดเก็บเกินความจ าเป็น ในทางกลับกันบางช่วงเวลาผู้ประกอบการเกิดปัญหาด้านแรงงานที่ส่งผล
ต่อกระบวนการผลิตและก าลังการผลิต ท าให้ปริมาณฟองเต้าหู้ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
(ศันศนีย์ และ สมเกียรติ, 2011) ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการคาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้า
ของลูกค้าล่วงหน้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไดในแต่ละช่วงเวลาในปริมาณที่ลูกค้า
ต้องการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาแนวทาง เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือที่ช่วยสามารถ
ตัดสินใจ ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ เพ่ือก าหนดและวางแผนการผลิตตลอดจนน าไปสู่การจัดการ
ปริมาณสินค้าได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นและลดปัญหาสินค้าขาดตลาด ให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต คือ เทคนิคการพยากรณ์มา
แก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์ส าหรับใช้พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ของโรงงานตัวอย่าง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1.   ข้อมูลระยะการศึกษา เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561 
 1.3.2.   งานวิจัยนี้จะพิจารณาข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น จะไม่พิจารณาข้อมูลอ่ืนที่
  ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่โรงงานตัวอย่างไม่ได้อนุญาต อาทิ ข้อมูลกระบวนการผลิต ข้อมูล
  ทางการเงิน เป็นต้น 

1.3.3.   โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างเครื่องมือส าหรับงานวิจัยนี้ คือ โปรแกรม Microsoft Excel  
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการพยากรณ์และกระบวนการวางแผนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิต

สินค้าฟองเต้าหู้และประสิทธิภาพในการจัดการปริมาณสินค้าของโรงงานผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เพ่ือด าเนิน
งานวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้พบว่าโรงงานตัวอย่างไม่มีการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ ท าให้การวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังของโรงงานไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้า จัดการกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลังได้อย่างแท้จริง (อมรรัตน์, 
2557) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมอย่างง่ายและสามารถให้ผู้
ประกอบที่มีทุนในการจัดการน้อยสามารถท่ีจะใช้งานได้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง เกี่ยวกับก าลัง
การผลิต ปริมาณสินค้าที่จ าหน่ายในแต่ละช่วงเวลา ปัจจัยการอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
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ก่อนเข้าสู่กระบวนการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาตามแนวทางเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการ 
รายละเอียดขั้นตอนในการท าวิจัยดังแสดงในรูปที ่1 

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในเบื้องต้นผู้ประกอบการต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปริมาณสินค้า

ส าเร็จรูปไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ข้อมูลในปี 2560 ถึง ปี 2561 ผู้ประกอบการการปฏิเสธการ
สั่งซื้อจากลูกค้าเฉลี่ย 25,000 แผ่นต่อเดือน ผู้วิจัยให้ความส าคัญของความต้องการนี้ จึงได้ใช้เครื่องมือของการ
จัดการวิศวกรรมการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการวางแผนการผลิต ได้เลือกใช้เทคนิคการ
พยากรณเ์ชิงปริมาณ คือใช้ข้อมูลความต้องการย้อนหลังที่เก็บรวบรวมได้ เพ่ือให้ได้ก าลังการผลิตที่เหมาะสมกับ
ความต้องการลูกค้า โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับข้อมูลที่เก็บได้เบื้องต้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมได้เพียงข้อมูลยอดขายที่ผู้ประกอบการได้เก็บรักษาไว้ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบยอดขายย้อนหลัง ปี2559 ถึงปี 2561 

 ผู้วิจัยเลือกเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ 3 วิธี 5 รูปแบบการพยากรณ์ ได้แก่  
 1.วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์รายเดือนและรายไตรมาส (ลักขณา, 2556), (พิชิต, 2546) 
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      เมื่อ    คือ ค่าพยากรณ์ปรับเรียบ ณ เวลา t, ค านวณจาก   

     คือ  ค่าจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลา t 

      คือ  ช่วงเวลาของฤดูกาล 

       คือ  ตัวปรับพยากรณ์ของแต่ละฤดูกาล 

     ค านวณจาก   ,   ค านวณจาก    

 2.วิธีการปรับค่าพยากรณ์ด้วยอิทธิพลผลฤดูกาลรายไตรมาส (ภทัราพล และ นุจิรา, 2560), (พิชิต, 2546) 
     อุปสงค์ = แนวโน้ม x ดัชนีฤดูกาล 
 3.วิธีการพยากรณ์โดยวธิีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนและรายไตรมาส (ลักขณา, 2556), (พิชิต, 2546) 

       =    

  เมื่อ    คือ  ค่าพยากรณ์ส าหรับเวลา t 

         คือ  ค่าจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลา t 
        N คือ จ านวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย 
 จากนั้นได้ประเมินความแม่นย าของการพยากรณ์ ในแต่ละรูปแบบ โดยวั ดจากดัชนีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 3 ชนิด (ภัทราพล และ นุจิรา, 2560) ได้แก่  

1.ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์  (Mean Absolute Deviation : MAD) จะพิจารณาค่าวัดความ
ถูกต้องของการพยากรณ์และค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ค านึงถึงทิศทาวของความคลาดเคลื่อนที่แทนที่ด้วยค่า
สมบูรณ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553) 

2.ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (Mean Squared Error : MSE) จะพิจารณาค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลังสอง ซึ่งต้องน าผลต่างระหว่างปริมาณค่าจริงและปริมาณจากการพยากรณ์มายกก าลังสอง  
(รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553) 

 3.ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) โดยการวัด
ความถูกต้องของการพยากรณ์ที่วัดจาดขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริง แล้ว
แสดงออกมาเป็นร้อยละของค่าความต้องการแท้จริง (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553) 

จากค่าความคลาดเคลื่อนข้างต้น จะพิจารณาเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่มีดัชนีค่าความคลาดเคลื่อน
ดังที่กล่าวไปข้างต้น ค่าต่ าที่สุดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับกรณีศึกษานี้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่พยากรณ์ต้องการ 
เนื่องจากได้ผลการพยากรณ์ท่ีมีความถูกต้องสูง ใกล้เคียงกับค่าจริงมากท่ีสุด (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553) 

สิ่งที่ต้องการในงานวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา คือ ต้องการเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับ
โรงงงานตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่ให้แนวโน้มค่าความคลาดเคลื่อนต่ าที่สุด แสดงถึงความ
ผิดพลาดของผลการพยากรณ์น้อยที่สุด ได้แก่ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน ดังผลการพยากรณ์ดังแสดงใน

1136



7 

ตาราง 1 เนื่องจากวิธีนี้แสดงค่าความคลาดเคลื่อนทั้ง 3 ชนิดต่ าที่สุด ดังแสดงเปรียบเทียบในตาราง 2  จึง
พิจารณาเลือกผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้จากวิธีดังกล่าวเพ่ือด าเนินการวางแผนการผลิต 

 
ตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้โรงงานตัวอย่างปี 2562 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน 

                           ปี 
เดือน 

ผลการพยากรณ์ปรมิาณแผ่นฟองเต้าหู้ (แผ่น) 
พ.ศ. 2562 

มกราคม 270,400 
กุมภาพันธ ์ 258,817 

มีนาคม 255,122 
เมษายน 261,446 
พฤษภาคม 258,462 

มิถุนายน 258,343 
กรกฎาคม 259,417 

สิงหาคม 258,741 
กันยายน 258,834 

ตุลาคม 258,997 
พฤศจิกายน 258,857 

ธันวาคม 258,896 

 
ตารางที่ 2 ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ โรงงานตัวอย่างโดยวิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 3 เดือน 

จากผลการพยากรณ์ยอดขายในปี 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องการทดสอบผลการ
พยากรณ์จากข้อมูลที่ได้เก็บมา และเป็นช่วงระยะเวลาการพยากรณ์ระยะกลาง พบว่า ปริมาณยอดขายที่
พยากรณ์ได้ มีแนวโน้มขึ้นลงในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงน าผลการพยากรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

รูปแบบการพยากรณ์ 
ค่าความคลาดเคลื่อน 

ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ 
(MAD) 

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ยกก าลังสอง (MSE) 

  ค่าเฉลี่ยความคลาด      เคลื่อน
ร้อยละสัมบูรณ์ (MAPE) 

1.วิธีการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  3 
เดือน ปี 2559 

24,117.59 17.92 875,773,310.19 

2.วิธีการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  3 
เดือน ปี 2560 

19,903.70 12.44 548,474,320.99 

3.วิธีการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  3 
เดือน ปี 2561 

36,090.74 13.97 1,895,158,240.74 

4.วิธีการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  3 
เดือน รวมยอดขายย้อนหลังปี 2559 -
2561 

24,391.16 13.54 962,612,123.32 
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เพ่ือพิจารณาการกระจายของข้อมูล ก่อนน าไปวางแผนการผลิตและก าหนดปริมาณสินค้าส า รอง เพ่ือความ
ปลอดภัยในการจ าหน่ายสินค้าและสามารถส่งสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติผลการพยากรณ์เป็นการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 259,694 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3,646 
และสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 1.40 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 
รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผลการพยากรณ์ความต้องการ ปี 2562 

 
แต่เนื่องจากผู้ประกอบการมีนโยบายตอบสนองลูกค้าที่ระดับในการให้บริการ 85 % ค่าคงที่ของระดับ

การให้บริการ คือ 1.04 ท าให้ปริมาณสินค้าส ารอง เพ่ือความปลอดภัยที่ควรผลิตเป็นไปตามตารางที่ 3 

โดยค านวณจาก ปริมาณฟองเต้าหู้ส ารอง = Zσd  

 เมื่อ  Z  คือ  ค่าท่ีสถิติ Z สามารถเปิดได้จากตารางแจกแจงปกติ หรือ ค่าคงที่ของระดับการให้บริการ 

       σd คือ  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการหรืออัตราการใช้ต่อหน่วยเวลา 

      คือ ช่วงเวลาน า 
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ตารางที่ 3 ปริมาณฟองเต้าหู้ส ารอง เพ่ือความปลอดภัยปี 2562 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน 
                           ปี 
เดือน 

ปริมาณแผ่นฟองเต้าหู้ส ารอง เพื่อความปลอดภัย (แผ่น) 

พ.ศ. 2562 
มกราคม 281,216 

กุมภาพันธ ์ 296,169 
มีนาคม 265,327 

เมษายน 271,904 
พฤษภาคม 268,800 

มิถุนายน 268,677 
กรกฎาคม 269,794 
สิงหาคม 269,090 

กันยายน 269,187 
ตุลาคม 269,357 

พฤศจิกายน 269,212 
ธันวาคม 269,252 

 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางในการพยากรณ์และการจัดการกระบวนการผลิตโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานขององค์กรและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า เหมาะส าหรับ
ธุรกิจที่มีทุนในการบริหารน้อยหรือธุรกิจ SME โดยได้เชื่อมโยงผลศึกษา และสร้างแฟ้มเอกสารในโปรแกรม 
Microsoft Excel เป็นระบบการจัดการเก็บข้อมูลรายวันและรายเดือนให้ผู้ประกอบการใช้ในการพยากรณ์
ความต้องการสินค้า เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะสามารถใช้จัดการระบบการผลิตและควบคุมปริมาณสินค้าได้อย่าง
สะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากวิจัยการเพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์ส าหรับใช้พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตสินค้าและประสิทธิภาพการจัดการปริมาณ
สินค้า พบว่าวิธีการพยากรณ์ส าหรับพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ ของลูกค้า คือ วิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ราย 3 เดือน เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ามีแนวโน้มปรับเปลี่ยนอย่างไม่สามารถควบคุมได้ จึง
ไม่สามารถใช้รูปแบบการพยากรณ์ที่อิงผลจากฤดูกาลได้ เพ่ือการใช้งานได้อย่างสะดวก ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ
การจัดการอย่างง่ายให้ผู้ประกอบการ ส าหรับการเก็บข้อมูลและใช้ในการจัดการการผลิตและควบคุมปริมาณ
สินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.จากงานวิจัยจะเห็นว่าใช้เพียงเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลและผู้ประกอบการ ควรมีการใช้
วิเคราะห์ของเทคนิคอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหากมีการน างานวิจัยนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
 2.ในงานวิจัยในครั้งนี้ ท าการพยากรณ์เพียงข้อมูลปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ของลูกค้าเท่านั้น แต่
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ  อีกที่อาจมีอิทธิพลต่อความถูกต้องของการพยากรณ์ความต้องการ หากมีการศึกษางานวิจัยใน
อนาคตควรพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และศึกษาวิจัย เพ่ือออกแบบส าหรับการท างาน โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งกระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจจะ
ต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ เพ่ือพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากในการลงทุนในธุรกิจ
นั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค านึกถึงมากที่สุด คือ ผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับ เพราะยิ่งฟากผู้ประกอบการเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก อาจจะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนอ่ืน อาจจะต้องใช้เงินทุนจ านวนมากด้วยแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการวิเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ โดยผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การ
จัดการงานวิศวกรรม การเงิน การบริหารจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการลงทุนและได้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดจากการลงทุน  
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หมายเหตุ วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์ ใช้ฟังก์ชั่น Solver ในการค านวณ เพ่ือให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่ า

ที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ปรับเรียบ ดังนี้ σ, ꞵ, γ โดยกรณีการพยากรณ์แบบรายเดือนได้ค่า 0.07, 
1.00 และ0.95 ตามล าดับ และกรณีรายไตรมาสได้ค่า 0.59, 0 และ 1.00 ตามล าดับ 

เทคนิคการพยากรณ์ 
Mean Absolute 
Deviation (MAD) 

Mean Squared Error 
(MSE) 

Mean Absolute Percent 
Error (MAPE) 

 วิธกีาร
พยากรณ์
ของวิน
เทอร์  

ข้อมูลรายเดือน ปี 2560 32,732.76 1,557,529,042.54 20.42 

ข้อมูลรายเดือน ปี 2561 30,744.79 1,556,196,225.97 13.54 

ข้อมูลรายไตรมาส 2560 80,699.86 8,303,773,356.55 16.83 

ข้อมูลรายไตรมาส 2561 119,366.29 21,951,351,001.44 15.93 

ข้อมูลรวมยอดขายรายเดือน ปี 2560-2561 30,409.43 1,489,231,851.74 16.27 

ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2560-2561 88,766.92 13,030,505,845.23 14.59 

 วิธกีาร
ปรับค่า

พยากรณ์
ด้วย

อิทธิพล
ผลฤดูกาล  

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2559 70,641.67 5,831,242,041.02 16.34 

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2560 55,410.42 3,580,776,197.92 12.23 

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2561 68,864.58 6,337,324,241.54 9.57 

ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2559-2561 64,972.22 5,249,780,826.82 12.71 

 วิธี
พยากรณ์

หา
ค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่  

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2559 51,806.25 2,925,884,453.13 12.94 

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2560 100,100.00 10,645,010,000.00 18.52 

ข้อมูลรายไตรมาส ป ี2561 175,737.50 36,309,832,812.50 21.42 

ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2559-2561 83,206.25 10,897,615,890.63 14.46 

ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ป ี2559 24,117.59 875,773,310.19 17.92 

ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ป ี2560 19,903.70 548,474,320.99 12.44 

ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ป ี2561 36,090.74 1,895,158,240.74 13.97 

ข้อมูลรวมยอดขายเฉลีย่ 3 เดือน ป ี2559-2561 24,391.16 962,612,123.32 13.54 
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บทคัดยอภาษาไทย 

 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยที่ทําใหผูประกอบการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

โรงงานพ.ศ. 2535 โดยใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากโรงงานในเขตเปาหมาย 23 เขต ซึ่งมีประชากร 5,764 

โรงงาน สุมตัวอยางดวย Krejcie and Morgan จนไดกลุมตัวอยาง 260 โรงงาน นํามาวิเคราะหความสัมพันธของ

ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS จากการศึกษาพบวาผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติ

โรงงานพ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง ประสบปญหาในการประกอบในดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม 

และดานเทคนิค ตามลําดับ ซึ่งผูประกอบการมีความเห็นวาปญหาจากการประกอบกิจการมีสวนใหการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติฯ เปนไปไดยาก จึงแนวทางในการแกไขปญหาดวยการเผยแพรขอมูล ใหผูประกอบการสามารถ

เขาใจไดงายขึ้นและกระตุนใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญและผลดีจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

คําสําคัญ : ไมปฏิบัติตามกฎหมาย, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144



3 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study the factors causing factory operators do not 

comply with the Factory Act (1992) by using data collection with questionnaires from the factory 

in the target area of 23 districts, which has a population of 5,764. The sampling plant with Krejcie 

and Morgan has reached 260 samples and then analyzed the relationship of the data set with the 

SPSS program. From the study, it was found that most entrepreneurs had knowledge and 

understanding in the Factory Act (1992) is in the middle level. Having problems in the legal aspect 

Economic and social aspects and technical aspects, respectively, in which the operators are of the 

opinion that the problems from the business operation are difficult to comply with the Act. 

Therefore, guidelines for solving problems by disseminating information Allowing entrepreneurs to 

understand more easily and encourage entrepreneurs to realize the importance and good results 

from compliance with laws. 

 

Keywords : Offense, Factory Act (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1145



4 

บทความ 

 

บทนํา 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปนหนวยงานที่เกิดข้ึนพรอมกระทรวงอุตสาหกรรม แตเดิมมีหนาที่

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงงานตาง ๆ ท่ีเปนของรัฐใหมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบันมีหนาที่หลักคือการ

กํากับดูแลและเฝาระวังอุตสาหกรรมใหปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังมีบทบาทในการสงเสริม

และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมท้ังอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับประชาชน โดย

ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติเครื่องจักรและพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาท่ีหลักในการกํากับดูแลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใตพระราช 

บัญญัติโรงงาน โดยฉบับที่ใชในปจจุบันคือฉบับ พ.ศ. 2535 รวมไปถึงประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงที่ออก

ภายใตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกํากับ

ดูแลโรงงาน ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการโรงงาน และยังมีขอกําหนดในการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 

ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหการประกอบกิจการและการกํากับดูแลมีความเปนระเบียบเรียบรอย ถึงแมวา

ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะมีการกําหนดโทษหากผูประกอบการฝาฝน หรือไมกระทําตาม

พระราชบัญญัติ ก็ยงัพบวาผูประกอบการทําผิดอยูเปนระยะ ชี้ใหเห็นถึงปญหาในการประกอบกิจการโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนแวดลอมจนนํามาสูการรองเรียน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของ

พนักงานเจาหนาที่พบวาผูประกอบกิจการโรงงานมักไมปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

รวมไปถึงประกาศกระทรวงฯ และกฎกระทรวงฯ ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติฯ แตไมทราบถึงสาเหตุที่ทําให

ผูประกอบการกระทําผิดเชนน้ัน จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาการกระทําผิดไดอยางตรงจุด และตองกลับมา

แกไขปญหาเรื่องรองเรียนเดิมซ้ํา ๆ 

งานวิจัยน้ีเล็งเห็นปญหาจากการที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 

2535 จึงสนใจศึกษาเพื่อหาปจจัยท่ีทําใหผูประกอบการกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามขอบังคับ ทําใหทราบสาเหตุที่

แทจริงของปญหาดังกลาว ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาจากการประกอบกิจการเปนไปไดอยางตรงจุดมากขึ้น ชวย

ลดความเสียหายจากกรณีรองเรียนและกรณีพิพาทของโรงงานตอชุมชนรอบขาง ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม อีก

ทั้งยงัชวยใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจกํากับดูแลโรงงานไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาหาปจจัยที่ทําใหผูประกอบการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 โดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบกิจการโรงงาน นําไปสูแนวทางแกไขปญหาผูประกอบการไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีเริ่มจากการรวบรวมขอมลูจากพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับปญหาในการประกอบกิจการโรงงาน 

เพื่อสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบกิจการโรงงาน ดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามโดยการหาคา

ดัชนี IOC (Item-Objective Congruence Index) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน กอนนําแบบสอบถามไปเก็บ

รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี  

 

จากขอมูลการรองเรียนโรงงานเขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2561 แลวนําขอมูลมาสรางกราฟดวย

แผนภูมิพาเรโต (Pareto) เพื่อหาเขตพื้นที่ท่ีสงผลตอจํานวนเรื่องรองเรียนสวนมาก พบวามีเขตท่ีสงผลทั้งส้ิน 23 เขต 

ทําใหการศึกษาในคร้ังนี้มีประชากรเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 ในเขตเปาหมาย 23 เขต จํานวนทั้งส้ิน 5,764 โรงงาน 

และใชการเลือกกลุมตัวอยางโดยสูตรคํานวณของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 90 และ

ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 260 โรงงาน 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล แบงออกเปน 6 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณทํางานในโรงงาน 

ตําแหนงปจจุบันในโรงงาน โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนท่ี 2 ขอมูลโรงงาน ไดแก ลําดับของโรงงาน (ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4) 

เขตที่ต้ังโรงงาน ประเภทของผูประกอบกิจการ กาํลังแรงมารวมของเคร่ืองจักรในโรงงาน อายุของ

โรงงาน การมีวิศวกรภายในโรงงาน 
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สวนที่ 3 ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตโิรงงาน ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับขอปฏิบัติ

ของผูประกอบการตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 จํานวนคําถาม 20 ขอ โดยใชคําถามที่เปน

มาตรตราสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับตามความเขาใจ คือ ไมเคยทราบขอนี้มากอนเลย 

พอทราบบาง แตไมม่ันใจ/ ไมแนใจ ทราบและเขาใจขอน้ีเปนอยางดี โดยกําหนดการใหคะแนนแบบ 

Arbitrary Weighting Method ดังน้ี 

0 คะแนน หมายถึง ไมเคยทราบขอน้ีมากอนเลย 

1 คะแนน หมายถึง พอทราบบาง แตไมมั่นใจ/ ไมแนใจ 

2 คะแนน หมายถึง ทราบและเขาใจขอน้ีเปนอยางดี 

สวนที่ 4 ปญหาในการประกอบกิจการโรงงาน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับปญหาในการ

ประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 16 ขอ โดยประกอบไปดวยคาํถาม 3 ดาน คือดานกฎหมาย ดาน

เศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค ดังนี้ 

ดานกฎหมาย 

1. ไมมีบุคลากรดานกฎหมายในโรงงาน หรือผูรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตฯ 

โดยเฉพาะ 

2. บุคลากรในโรงงานไมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการประกอบกิจการโรงงาน 

3. ไมทราบชองทางในการเขาถึงขอมูลดานกฎหมาย 

4. ไมทราบ/ ไมเขาใจความสําคัญของกฎหมายและการระวางโทษ 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

5. ผลประกอบการ ยอดขาย หรือลูกคาของโรงงานนอยลง 

6. เงินทุนหมุนเวียนในโรงงาน ลดลงหรือขาดชวง 

7. ถูกรองเรียนจากชุมชนรอบขาง 

8. มีกรณีพิพาทกับชุมชนหรือผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน 

ดานเทคนิค 

9. ไมมีวิศวกรภายในโรงงาน 

10. ไมมีเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในโรงงาน 

11. ไมมีเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

12. กระบวนการผลิตสินคามีความซับซอน หลายข้ันตอน 

13. มักมีปญหาเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

14. ไมมีระบบขจัดมลพิษ 

15. ไมทราบวาระบบขจัดมลพิษมีประสิทธิภาพพอหรือไม 

16. โรงงานไมมีแผนการผลิต ทําใหทํางานไมเปนเวลาทีแ่นนอน 
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โดยใชคําถามที่เปนมาตรสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับตามการประสบปญหา 

คอื ไมเคยประสบปญหานี้เลย ประสบปญหาน้ีบาง นาน ๆ คร้ัง ประสบปญหาน้ีอยูบอยครั้ง โดย

กําหนดการใหคะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method ดังน้ี 

0 คะแนน หมายถึง ไมเคยประสบปญหาน้ีเลย 

1 คะแนน หมายถึง ประสบปญหานี้บาง นานๆ ครั้ง 

2 คะแนน หมายถึง ประสบปญหานี้อยูบอยคร้ัง 

สวนที่ 5 ปจจัยที่ทําใหผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกอบ 

ดวยคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตโิรงงานเปนไปไดยาก จํานวน 16 ขอ 

โดยประกอบไปดวยคําถาม 3 ดาน คือดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค ดังนี้ 

ดานกฎหมาย 

1. การไมมีบุคลากรดานกฎหมายในโรงงาน หรือผูรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับ

ใบอนุญาตฯ โดยเฉพาะ 

2. บุคลากรในโรงงานไมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการประกอบกิจการโรงงาน 

3. ไมทราบชองทางในการเขาถึงขอมูลดานกฎหมาย 

4. ไมทราบ/ ไมเขาใจความสําคัญของกฎหมายและการระวางโทษ 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

5. ผลประกอบการ ยอดขาย หรือลูกคาของโรงงานนอยลง 

6. เงินทุนหมุนเวียนในโรงงาน ลดลงหรือขาดชวง 

7. ถูกรองเรียนจากชุมชนรอบขาง 

8. มีกรณีพิพาทกับชุมชนหรือผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน 

ดานเทคนิค 

9. ไมมีวิศวกรภายในโรงงาน 

10. ไมมีเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในโรงงาน 

11. ไมมีเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

12. กระบวนการผลิตสินคามีความซับซอน หลายข้ันตอน 

13. มักมีปญหาเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

14. ไมมีระบบขจัดมลพิษ 

15. ไมทราบวาระบบขจัดมลพิษมีประสิทธิภาพพอหรือไม 

16. โรงงานไมมีแผนการผลิต ทําใหทํางานไมเปนเวลาที่แนนอน 

โดยใชคําถามที่เปนมาตรสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเห็นดวยเลย เห็น

ดวย แตไมทั้งหมด เห็นดวยท้ังหมด โดยกําหนดการใหคะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method ดังนี้ 
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0 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้ไมสงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ 

1 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้อาจสงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ 

2 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้สงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตโิดยตรง 

สวนที่ 6 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เปนคําถามปลายเปด 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหความสัมพันธของชุดขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for social Science) โดยมีสถิติที่นําไปวิเคราะห ดังนี้ คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 260 โรงงาน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 163 โรงงาน คิดเปน

รอยละ 62.93 ของกลุมตัวอยาง และมีระดับความเช่ือมั่นทีร่อยละ 80 ของประชากรในเขตเปาหมาย ตามวิธี

คํานวณของ Krejcie and Morgan โดยความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

แสดงในตารางที่ 1 จํานวนรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศชาย เปนผูมีอายุระหวาง 41-60 ป มีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป มีอายุงานมากกวา 11 ป

ขึ้นไป โรงงานโดยสวนใหญมีสถานะเปนบริษัท จํากัด มีขนาดโรงงานโดยเฉล่ียอยูระหวาง 101-500 แรงมา 

ประกอบกิจการมามากกวา 16 ป และโดยสวนใหญไมมีวิศวกรในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150



9 

ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 95 58.3 

หญิง 68 41.7 

อาย ุ

ต่ํากวา 30 ป 17 10.4 

ระหวาง 31-40 ป 35 21.5 

ระหวาง 41-50 ป 58 35.6 

ระหวาง 51-60 ป 44 27.0 

มากกวา 61 ป 9 5.5 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษา 13 8.0 

มัธยมศึกษา 29 17.8 

ปริญญาตร ี 103 63.2 

สูงกวาปริญญาตร ี 18 11.0 

อายงุานในโรงงาน 

นอยกวา 5 ป 30 18.4 

ระหวาง 6-10 ป 40 24.5 

ระหวาง 11-15 ป 27 16.6 

มากกวา 16 ป 66 40.5 

ตําแหนงงานปจจุบัน 

เจาของกิจการ 53 32.5 

เจาหนาที ่ 54 33.1 

ผูจัดการ 50 30.7 

วิศวกร 6 3.7 

ประเภทผูประกอบการ 

บุคคลธรรมดา 50 30.7 

หางหุนสวนจํากัด 11 6.7 

บริษัท จํากัด 102 62.6 

กําลังแรงมารวมของเครื่องจักร 

นอยกวา 50 แรงมา 30 18.4 

อยูระหวาง 51-100 แรงมา 25 15.3 

อยูระหวาง 101-500 แรงมา 65 39.9 

อยูระหวาง 501-1000 แรงมา 5 3.1 

มากกวา 1001 แรงมา 38 23.3 

อายุโรงงาน 

นอยกวา 5 ป 10 6.1 

อยูระหวาง 6-10 ป 19 11.7 

อยูระหวาง 11-15 ป 26 16.0 

มากกวา 16 ป 108 66.3 

วิศวกรในโรงงาน 
มี 56 34.4 

ไมม ี 107 65.6 
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การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สามารถจําแนกได 107 ประเภท 

ตามวัตถุดิบ กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ งานวิจัยน้ีจึงจําแนกการประกอบกิจการออกเปนกลุมอุตสาหกรรม

ออกเปน 18 กลุมอุตสาหกรรม ดังน้ี 

1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช 

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากสัตว 

3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 

4. อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและสิ่งทอ 

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 

6. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร 

7. อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและแมพิมพ 

8. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภณัฑเคมี 

9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมและพลังงาน 

10. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

11. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก 

12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ 

13. อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ 

14. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 

15. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 

16. อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ 

17. อุตสาหกรรมผลิตยา 

18. อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ 

และพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนโรงงานท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ 

อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติก ดังตารางที่ 2 ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวน้ีลวนเปนการผลิตขั้นพื้นฐานที่มักมีการประกอบ

กิจการมานาน  
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ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม จํานวน รอยละ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ 25 15.3 

อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ 21 12.9 

อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ 20 12.3 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 12 7.4 

อุตสาหกรรมการแปรรปูไมและผลิตภัณฑจากไม 9 5.5 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 8 4.9 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก 8 4.9 

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ 8 4.9 

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและสิ่งทอ 7 4.3 

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร 7 4.3 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมและพลังงาน 7 4.3 

อื่น ๆ 31 19.0 

รวม 163 100.0 

ประชากรในงานวิจัยน้ีเปนโรงงานในพื้นที่เปาหมายที่มีการรองเรียนของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 23 เขต 

โดยใชเกณฑในการแบงพ้ืนที่ตามการใชประโยชนของที่ดินออกเปน 5 พื้นที่1 ไดแก พื้นทีท่ี่อยูอาศัย พื้นทีพ่าณิชยกรรม 

พื้นทีห่นวยงานราชการ พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นทีเ่กษตรกรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนโรงงาน

ที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

งานวิจัยนี้จะศึกษาความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ของผูประกอบกิจการ ซึ่งเปน

กฎหมายพ้ืนฐานที่บังคับใชกับการประกอบกิจการโดยตรง ไปจนถึงปญหาตาง ๆ ในการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่ง

เปนอาจเปนเหตุผลที่ทําใหผูประกอบกิจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ไดยาก ในการวเิคราะหนี้จะใชการทดสอบ 

ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยการทดสอบ t-test เพื่อทดสอบ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

Way ANOVA)  และใชวิธี Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ

ประชากร ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for social Science) 

คาเฉลี่ยของแบบสอบถาม แสดงในตารางที่  3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอทราบ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บาง แตไมมั่นใจหรือไมแนใจ และการประกอบกิจการโรงงานโดยสวนใหญ

ประสบปญหาดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิคอยูบาง และผูประกอบการโดยสวนใหญมี

ความเห็นวาปจจัยดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค อาจสงผลใหผูประกอบกิจการไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม X̅ SD แปลผล 

ความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 1.33 0.47 พอทราบบาง 

ปญหาในการประกอบกิจการ 

ดานกฎหมาย 0.83 0.43 ประสบปญหาบาง 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 0.79 0.41 ประสบปญหาบาง 

ดานเทคนิค 0.68 0.44 ประสบปญหาบาง 

ปจจัยที่สงผลตอการไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 

ดานกฎหมาย 0.96 0.60 ปจจัยน้ีอาจสงผล 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 0.97 0.40 ปจจัยน้ีอาจสงผล 

ดานเทคนิค 0.89 0.43 ปจจัยน้ีอาจสงผล 

 

ตารางที่ 4 ผลของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

กลุมขอมูล 

ความรู 

ความเขาใจ 

ใน พรบ. 

ปญหาในการประกอบกิจการ ปจจัยที่สงผลตอการไมปฏิบตัติาม พรบ. 

ดาน

กฎหมาย 

ดานเศรษฐกิจ 

และสังคม 

ดาน

เทคนิค 

ดาน

กฎหมาย 

ดานเศรษฐกจิ 

และสังคม 

ดาน

เทคนิค 

อายุ        

การศึกษา        

อายุงาน        

ตาํแหนงงาน        

ฝายงาน        

กลุมโรงงาน        

ท่ีตั้งโรงงาน        

ประเภทผูประกอบการ        

กําลังเครื่องจักร        

อายุโรงงาน        

การมีวิศวกรในโรงงาน        

*  ขอมูลลักษณะโดยทั่วไปท่ีแตกตางกันสงผลตอประเด็น,    ขอมูลลักษณะโดยทั่วไปท่ีแตกตางกันไมสงผลตอประเด็น 

การต้ังสมมติฐานในงานวิจัยน้ีเพื่อทดสอบวาขอมูลลักษณะโดยท่ัวไปในแตละชุด ไดแก อายุ การศึกษา 

อายุงาน ตําแหนงงาน ฝายงาน กลุมโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน ประเภทผูประกอบการ กําลังเครื่องจักร อายุโรงงาน และ

การมีวิศวกรในโรงงาน ลวนสงผลตอความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การประสบปญหาใน

การประกอบกิจการและความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลใหผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 ไมแตกตางกัน ผลของการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดแสดงในตารางที่ 4 พบวา กลุมขอมูลลักษณะทั่วไปที่

สงผลตอขอมูลทุกสวนคือ การศึกษา ตําแหนงงาน ฝายงาน ประเภทผูประกอบการ และกําลังเครื่องจักร ในสวน
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ของการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาที่สูงกวาต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูความเขาใจ

พระราชบัญญัติมากกวา ในขณะเดียวกันผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาก็ประสบปญหาในการ

ประกอบกิจการมากกวาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมและดานเทคนิค อาจเปนผลมากจากการมีความรูเก่ียวกับการ

บริหารจัดการหรือหลักการในกระบวนการผลิตที่ไมมากพอ จึงมักประกอบกิจการตามประสบการณที่มี แกไขจุด

ผิดพลาดเมื่อเกิดปญหา ขาดการวางแผนและการปองกัน จึงทําใหการประกอบกิจการมักพบกับอุปสรรคได อีกทั้ง

ยังมีความเห็นวาการประสบปญหาในการประกอบกิจการน้ีเปนปจจัยท่ีทําใหไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดวย 

โดยที่ปญหาในการประกอบกิจการสวนใหญมักเปนผลเนื่องมาจากกระบวนการผลิต เชน เสียงดังจากการตัดหรือ

การเจียร น้ําเสียจากกระบวนการผลิต ฝุนละอองจากการตัดหรือการพน เปนตน ปญหาที่กอใหเกิดมลพิษเชนนี้ มี

ทางปองกันและบําบัดไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับลักษณะมลพิษที่เกิดข้ึนและการปรับใช หากผูประกอบการมีความรูไม

เพียงพอ อาจแกปญหาเชนน้ีไดไมตรงจุดจนอาจเกิดเรื่องรองเรียนซ้ํา ๆ 

เมื่อพิจารณาผลจากตําแหนงงานที่แตกตางกันพบวา เจาของกิจการมีความรูความเขาใจใน

พระราชบัญญัติฯ นอยที่สุด เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีสถานะเปน

บุคคลธรรมดา มีอายุ 51 ปข้ึนไป ความรูความเขาใจในพระราชบัญญัตฯิ ที่เกิดข้ึนเปนผลมาจากความคุนชิน เชน 

การตออายุใบอนุญาตโรงงานที่เคยดําเนินการมาแลว อีกท้ังโรงงานยังประกอบกิจการมานาน บางโรงงานไดรับ

สถานะเปนโรงงานกอนที่ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะบังคับใช และเจาของกิจการมักจะดําเนินการ

ตาง ๆ ดวยตนเอง ไมมีผูดูแลหรือผูรับผิดชอบดานนี้ สอดคลองกับการประสบปญหาในการประกอบกิจการดาน

กฎหมาย ปญหาในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกรองเรียนจากผูท่ีอยูอาศัยรอบขาง เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กที่

ประกอบกิจการมานาน มักตั้งอยูในเขตชุมชน ท้ังอาคารพาณิชย ตลาด มักเกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งจากการ

ประกอบกิจการและปญหาสวนบุคคล หรือเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคลอง จนทําใหเจาของกิจการใชงาน

เครื่องจักรหรือพื้นที่ใหมากท่ีสุด เพื่อใหเกิดความคุมคาโดยขาดการประเมินประสิทธิภาพทั้งเครื่องจักรและความ

ปลอดภัย เนื่องดวยการประกอบกิจการที่กําลังเครื่องจักรไมมาก เปนโรงงานขนาดเล็ก มักเปนกิจการภายใน

ครัวเรือน ซึ่งทําใหการผลิตมักจะเปนแบบผลิตตามคําส่ังของลูกคา โดยสวนใหญมักจะไมมีวิศวกร เจาหนาที่ดาน

ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน หากเกิดปญหาก็จะแกเปนกรณีไป ท้ังปญหาในดานการผลิต ปญหา

มลพิษที่เกิดขึ้น ไปจนถึงมาตรการในดานความปลอดภัย โดยไมมีการปองกัน จึงเกิดปญหาเดิมซ้ําๆ ในการ

ประกอบกิจการมากกวาโรงงานที่มีผูจัดการ เจาหนาท่ี หรือวิศวกรเปนผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเจาของกิจการมอง

วาปญหาที่เกิดข้ึนมีสวนทําใหเกิดการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ  

จากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนพนักงานภายในโรงงานที่ปฏิบัติงานตางฝายกัน พบวาฝายงานท่ีตางกัน

สงผลตอความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ ท่ีตางกัน โดยฝายติดตอราชการและฝายทรัพยากรบุคคลมีความรู

ความเขาใจมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากฝายติดตอราชการเปนฝายที่ถูกต้ังข้ึนมาเพื่อดําเนินงานกับหนวยงานราชการ

ตาง ๆ โดยเฉพาะ ยอมตองศึกษาหาขอมูลและทราบแหลงขอมูลอยูแลว ในขณะเดียวกันพบวา ฝายทรัพยากร

บุคคลมักจะเปนฝายงานท่ีถูกมอบหมายใหดําเนินการตาง ๆ กับกรมโรงงานฯ จึงทําใหพนักงานในฝายมีความรู
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ความเขาใจมากกวาฝายงานอ่ืนๆ ในสวนของการประสบปญหาในการประกอบกิจการพบวาพนักงานในฝายงาน

เฉพาะเชน ฝายผลิต ฝายพัฒนา ตลอดจนผูจัดการโรงงานและผูจัดการทั่วไป มีความเห็นวาโรงงานมีการประสบ

ปญหามากกวาฝายงานบริหารจัดการท่ัวไป เนื่องงานเปนกลุมคนที่อยูใกลชิดกับกระบวนการผลิต การบําบัดกําจัด

มลพิษมากกวา แตผูตอบแบบสอบถามกลุมนี้มองวาปญหาดังกลาวอาจเปนสวนนอยในการทําผูประกอบการไม

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 

ในการจําแนกประเภทผูประกอบกิจการ จะจําแนกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือบุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด 

และบริษัทจํากัด และพบวาผูประกอบกิจการที่มีสถานะเปนบริษัทจํากัด จะมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ 

มากกวาประเภทที่เหลืออยางมาก เนื่องจากบริษัทตองมีการบริหารจัดการที่เปนสัดสวนมากกวา ยิ่งเปนบริษัทขนาด

ใหญ มีโรงงานในเครือมาก ยิ่งมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ หรือแมกระทั่งบริษัทขนาดเล็ก ที่ตั้งไดไมนานก็มี

ความสามารถในการเขาถึงขอมูลกฎหมายตาง ๆ ไดดีกวา สอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับการประสบปญหาพบวา บริษัท

จํากัด ประสบปญหาในการประกอบกิจการนอยวาผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดามาก และยังมองวาปญหาที่

เกิดข้ึนมีสวนท่ีทําใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เปนไปไดยากนอยกวาผูประกอบการประเภทอ่ืน ๆ อีกดวย 

นอกจากขอมูลที่กลาวมาขางบนยังมีกําลังแรงมารวมของเคร่ืองจักร ซึ่งบงบอกถึงขนาดของโรงงาน ยิ่งมี

กําลังแรงมารวมของเครื่องจักรมาก ยิ่งเปนโรงงานขนาดใหญ บางโรงงานอาจไมไดมีจํานวนเครื่องจักรมากแต

เครื่องจักรแตละตวัมีกําลังแรงมาสงูก็ทําใหมีกําลังการผลิตท่ีมากกวา การศึกษานี้พบวา โรงงานที่มีกําลังแรงมารวม

ของเครื่องจักรมากกวา 500 แรงมาขึ้นไป จะมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ ที่มากกวาโรงงานขนาดเล็ก

ซึ่งมีกําลังแรงมารวมของเครื่องจักรนอย อีกทั้งยังประสบปญหานอยกวาโรงงานที่มีขนาดเล็ก มีกําลังแรงมารวม

ของเครื่องจักรนอยกวา 100 แรงมาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการประสบปญหาดานเทคนิค ซึ่งเปนปกติที่โรงงาน

ขนาดใหญมักจะมีการบริหารจัดงานงานที่ดีกวา มีการแบงสวนในการรับผิดชอบงานที่ดีกวา อีกท้ังยังมีแผนในการ

ผลิตท่ีมีระบบแนนอนกวาโรงงานขนาดเล็ก นอกจากน้ีโรงงานที่มีขนาดเล็กยังมองวาการประสบปญหาในการ

ประกอบกิจการโรงงานเปนปจจัยท่ีทําใหผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานอีกดวย 

ปญหาจากการประกอบกิจการในดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหผูประกอบการไม

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน จึงควรแกปญหาท่ีเกิดจาก 2 ดานน้ีกอนดวยการใหขอมูลกฎหมายพระราชบัญญัต ิ

โรงงานที่เขาใจงายและกระตุนใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งสงผลดีตอการ

ประกอบกิจการโรงงาน หรือสนับสนุนเกี่ยวกับดานการลงทุนใหผูประกอบการ ตลอดจนวิธีการในการประกอบ

กิจการโรงงานใหสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางเปนสุข 

 
 

1  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร. กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล. (2556). กรุงเทพฯ 

ในปจจุบัน. สืบคนจาก http://203.155.220.230/m.info/nowbma/ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
เก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี T-test และ F-test ผลการศึกษา 
พบว่า  

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินคิดเป็น
ร้อยละ 25-50 ของรายได้ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้อง
อุปการะเลี้ยงดู 1 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจ านวนบ้านในกรรมสิทธิ์ 1 หลัง เคยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
มาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือขณะรีไฟแนนซ์ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก 
ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วงแรก และมีเงินงวดผ่อนช าระต่อเดือนลดลงไม่เกินร้อยละ 5 หลังจาก 
รีไฟแนนซ์ ติดต่อรีไฟแนนซ์ผ่านสาขาของธนาคารเป็นช่องทางแรก ส่วนใหญ่หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเหตุผลที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากท่ีสุด คือ ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่ าลง 

3) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดจ านวน 3 ด้าน และระดับ
ความส าคัญมากจ านวน 4 ด้าน เมื่อพิจารณาจากระดับความส าคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านราคา 
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสถานที่ การส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 
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4)  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อยกว่า
กลุ่มตัวอยา่งที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
ด้านราคาในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ือป้องกันการสูญเสียลูกค้าเดิมจากการท ารีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอ่ืน 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับพนักงานธนาคาร ปลูกฝังให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความส าคัญเรื่อง 
การบริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

ค าส าคัญ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate and marketing mix factors affecting the 
refinancing decisions on home mortgage loans in Bangkok. The data used in this study are 
collected through questionnaires from 400 people who used to refinance housing loans in 
Bangkok. Then, the data are Analyzed by using the percentage, mean, standard deviation, T-
test (Independent Samples) and F-test (One way ANOVA). The results of the study  

1.) The majority of the samples were female, aged between 30-39 years old, 
with Bachelor's Degree, and working for a private company with monthly income of 
approximately BT 30,001 – 40,000 baht, expenses and liabilities of 25 – 50 percent of 
income. They have 2 – 4 members in the family and there are number of family members 
who have to support 1 person. 

2.) Most of the sample groups, 1 house in the ownership, Mortgage refinancing 
has been 1 times., The most recent type of refinanced housing is a single house, a 
percentage of the credit line that is refinance per first loan, less than or equal to 70 percent. 
The form of interest received after refinancing is 0 percent in the first period. The amount of 
monthly installment payment after refinancing, dropped to less than or equal to 5 percent. 
The first way to contact refinancing is the bank branch. Finding information for making 
decisions about choosing a mortgage service through various publications and the reason for 
refinancing most housing loans is to lower interest rates. 

3.) The analysis of marketing mix factors affecting the decision to refinance 
housing loans in Bangkok. The results indicated that three factors most highly, and four 
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factors at high level influenced the respondent’s decision making. The most importance 
factors are Price, personnel, product, service, location, marketing promotion, and physical. 

4.) Male sample Focus on marketing mix factors in products less than female 
Sample group with bachelor degree education Focus on the process marketing mix factors 
less than the sample group with the higher education level, the sample group that does not 
have the person to support Focus on price mix marketing factors less than the sample group 
with 1 person and 2 persons 

From the results of the study The researcher recommends that financial 
institutions, financial institutions focus on strategies. Maintaining the existing customer base 
To prevent loss of existing customers from refinancing to other banks Along with giving 
priority to bank employees Instilling employees, to be honest, Giving priority to services in 
order to meet the needs of customers. 
Keywords :  refinance housing loans, marketing mix factors 
 
บทน า 

“ที่อยู่อาศัย” หรือ “บ้าน” คือ สิ่งปลูกสร้างส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่ งในปัจจัยสี่  ที่มี 
ความจ าเป็นและส าคัญต่อการด ารงชีวิต อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์  
และมั่นคงก็ว่าได้ ซึ่งทางเลือกหนึ่งของการท าให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัย ที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง นั้นก็คือ  
“การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย” นั่นเอง การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินช าระเงินค่าที่อยู่อาศัยดังกล่าว
ให้กับผู้ขายที่อยู่อาศัยก่อน โดยมีที่อยู่อาศัยหลังดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน แล้วจึงให้ผู้กู้ผ่อนช าระเงินต้น 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินก าหนด โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้
สินเชื่อบ้านมีทั้ง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่จะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดการเงินโดยเป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา หรืออาจคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก หรือคงที่
ระยะสั้นแบบขั้นบันได 

แม้ว่าทุกธนาคารจะเพ่ิมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากขึ้น เพ่ือดึงดูดลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ให้เข้า
มาใช้บริการสินเชื่อมากขึ้น ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างที่ต้องการ จากยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 
และสินเชื่อคงค้างเพ่ือการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวไม่มากเท่าที่ควร 
สถาบันการเงินต่างๆจึงหันมาท าการตลาด โดยการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่ง ด้วยการออก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรีไฟแนนซ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า และมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
หลากหลาย เพ่ือจูงใจลูกค้าของสถาบันการเงินคู่แข่งให้ย้ายสถาบันการเงินมาใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของตนเอง อันได้มา
ซึ่งลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการผ่อนช าระให้กับธนาคารของตนเอง เพราะสถาบันการเงินสามารถ
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ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินในการช าระหนี้ของลูกค้าได้จากประวัติการผ่อนช าระกับสถาบันการเงินเก่า ซึ่งช่วย
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ NPL จากการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ได้นั้นเอง 

ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่มุมของลูกค้า ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน 
อันเนื่องมากจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากการรีไฟแนนซ์ และช่วยเพ่ิมวงเงินกู้เพ่ือน าเงินไปใช้ตกแต่งบ้าน ต่อเติม 
ซ่อมแซม รวมทั้งการน าเงินไปช าระหนี้ต่างๆได้ แต่หากพิจารณาในแง่มุมของสถาบันการเงิน อาจได้รับผลดี
จากการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อจากการช่วงชิงลูกค้าของสถาบันการเงินอ่ืนได้แล้วนั้น แต่ยังมีผลเสียที่สถาบัน
การเงินได้รับจากการรีไฟแนนซ์สถาบันการเงินอ่ืนของลูกค้า คือ การเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้า
สินเชื่อที่อยู่อาศัย อาจท าให้ผลประกอบการที่ลดลงจากที่คาดการณ์ ดอกเบี้ยรับของธนาคารลดลงกว่ าที่ควร
จะเป็นจากการเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ าเพ่ือจูงใจลูกค้า แล้วยังสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
น าไปสู่การสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน 

จากความส าคัญ และสถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สถาบันการเงินต่างๆ จึงหัน
มาให้ความสนใจต่อการค้นหาความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ธุรกิจบริการ 
โดยประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งสามาถน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้า 
เพ่ือสร้างความความพึงพอใจในการบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญที่สถาบันการเงินต้อง
ค านึงถึง เพ่ือให้ผู้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ 

รีไฟแนนซส์ินเชื่อที่อยู่อาศัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง          
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย 

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ  
W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ ร้อยละ 5 ซึ่งสูตรใน

การค านวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ    
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เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                   P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่ม 
Z = ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้      E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

ดงันัน้ n =   = 384.16  400 คน 

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่     
(1) การเลือกขอบเขตในการถามแบบสอบสอบถาม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) คือ กรงุเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศไทย 
(2) การเลือกพ้ืนที่เขตในกรุงเทพมหานคร เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  

โดยเลือกจากเขตที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยสูงที่สุด จ านวน 5 เขต ตามล าดับดังนี้ เขตบางเขน เขตบางกะปิ 
เขตจตจุักร เขตสายไหม และเขตบางแค  

(3) การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Purposive Sampling) คือ 
เฉพาะกลุ่มประชากรที่เคยท ารีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเอง มาจ านวนเขตละ 80 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ ด้วยเครื่องมือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยการด า เนิ นการวิจั ย เชิ งส ารวจ  (Survey Research) โดยสอบถามพฤติ กรรม 
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีลักษณะค าถามให้เลือกค าตอบตามตัวเลือกที่ก าหนด และสอบถามระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย  
มีลักษณะตั้งข้อค าถามเป็นการเลือกค าตอบแบบประเมินระดับความส าคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และด้านพฤติกรรม โดยใช้ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arthmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่ามาเปรียบเทียบ โดย
อาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 มาแปลความหมายตามแบบแผนการประเมินของ Likert Scale 
(Likert, 1961) มีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนนระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด  
คะแนนระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อย 
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3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตร  
t-test for Independent sample และสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance 
 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สนิ 

จากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จ านวน (คน) ร้อยละ ชาย 150 37.50 

หญิง 250 62.50 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 25 68 17.00 

ต่ ากว่า 30 ป ี 154 38.50 ร้อยละ 25- 50 206 51.50 
30-39 ปี 171 42.75 ร้อยละ 51-75 119 29.75 
40-49 ปี 69 17.25 มากกว่าร้อยละ 75 7 1.75 
50-59 ปี 6 1.50 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 11 2.750 1 คน 69 17.25 
ปริญญาตร ี 258 64.50 2-4 คน 203 50.75 
สูงกว่าปริญญาตร ี 131 32.75 5-7 คน 126 31.50 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 8 คนขึ้นไป 2 0.50 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 150 37.50 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 
จ านวน (คน) ร้อยละ พนักงานบริษัทเอกชน 161 40.25 

เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 42 10.50 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 1.50 ไม่ม ี 94 23.50 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 41 10.25 1 คน 189 47.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 2 คน 111 27.75 

10,000 -20,000 บาท 16 4.00 3 คนขึ้นไป 6 1.50 
20,001-30,000 บาท 68 17.00       
30,001 - 40,000 บาท 131 32.75       
40,001-50,000 บาท 106 26.50       
50,000 บาทขึ้นไป 79 19.75       

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 
จ านวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน (ร้อยละ 64.50) มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 161 คน (ร้อยละ 40.25) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน  
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131 คน (ร้อยละ 32.75) มีภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 25-50 ของรายได้ จ านวน 206 คน  
(ร้อยละ 51.50) มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน จ านวน 203 คน (ร้อยละ 50.75) และมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คน จ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.25) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนที่อยู่อาศัยในกรรมสิทธิ ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ  จ านวนเงินงวดผ่อนช าระต่อเดือน
หลังรีไฟแนนซ์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1หลัง 279 69.80 ไม่ลดลง 96 24.00 

2 หลัง 84 21.00 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 213 53.30 

3 หลัง 37 9.30 ร้อยละ 6- 10 49 12.30 
จ านวนคร้ังในการรีไฟแนนซ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ มากกว่าร้อยละ 10 42 10.50 

1 ครั้ง 307 76.80 ต้นทุนการรีไฟแนนซ์  จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 ครั้ง 85 21.30 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 72 18.00 

3 ครั้งขึ้นไป 8 2.00 ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 5 1.52 

ประเภทที่อยู่อาศัยท่ีรีไฟแนนซ์ 
คร้ังล่าสุด จ านวน (คน) ร้อยละ ค่าจดทะเบยีนจ านอง 214 65.24 

บ้านเดี่ยว 162 40.50 ค่าประเมินราคาหลักประกัน 119 36.28 

ทาวเฮาส ์ 78 19.50 ค่าเบี้ยปรับปิดบัญชีก่อนก าหนด 13 3.96 

อาคารพาณิชย ์ 74 18.50 ช่องทางในการติดต่อรีไฟแนนซ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ห้องชุด/คอนโดมเินียม 61 15.30 สาขาของธนาคาร 290 72.50 

บ้านแฝด 25 6.30 บูทธนาคารในงานมหกรรม 105 26.30 
วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์ 

จากวงเงินกู้คร้ังแรก จ านวน (คน) ร้อยละ เว็บไซต์นายหน้ารีไฟแนนซ ์ 5 1.30 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ70 156 39.00 แหล่งข้อมลูประกอบการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ร้อยละ 71-80 118 29.50 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 139 34.80 

ร้อยละ 81-90 93 23.30 พนักงานธนาคาร 125 31.30 

มากกว่าร้อยละ90 33 8.30 อินเตอร์เนต็/Social Networks 99 24.80 
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย 
หลังจากรีไฟแนนซ์ จ านวน (คน) ร้อยละ เพื่อน/คนรอบข้าง/ญาติพี่น้อง 37 9.30 

0% ช่วงแรก 150 37.50 เหตุผลส าคัญท่ีสุดที่รีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

คงที ่3 ปี 121 30.30 ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่ าลง 156 39.00 

ลอยตัวพิเศษ 3 ปี 83 20.80 ต้องการส่วนต่างจากวงเงินกู้ที่สูงข้ึน
ไปใช้จ่าย 

125 31.30 

ลอยตัวพิเศษตลอดอายุสญัญา 28 7.00 ต้องการความสะดวกในการช าระ
สินเช่ือมากข้ึน 

78 19.50 

ขั้นบันได 18 4.50 นโยบายลดดอกเบี้ยได้เมื่อผ่อนไป
ระยะหนึ่ง 

41 10.30 
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จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจ านวนบ้านในกรรมสิทธิ์ 1 หลัง เคยรีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือขณะรีไฟแนนซ์ไม่เกินร้อยละ 
70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วงแรก และมีเงินงวดผ่อนช าระต่อเดือนลดลงไม่เกิน
ร้อยละ 5 หลังจากรีไฟแนนซ์ ติดต่อรีไฟแนนซ์ผ่านสาขาของธนาคารเป็นช่องทางแรก ส่วนใหญ่หาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเหตุผลที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด คือ ต้องการ
อัตราดอกเบี้ยต่ าลง 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
รไีฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดจ านวน 3 ด้าน 
และระดับความส าคัญมากจ านวน 4 ด้าน เมื่อพิจารณาจากระดับความส าคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสถานที่ การส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญด้านกระบวนการ  
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูที่
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญด้านราคาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภาระค่าใช้จ่าย และจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่อการตัดสินใจ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  4.24 0.52 มากที่สุด 

2. ราคา (Price)  4.46 0.43 มากที่สุด 

3. สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place)  3.90 0.53 มาก 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  3.87 0.56 มาก 

5. บุคคล (People)  4.25 0.50 มากที่สุด 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  3.85 0.63 มาก 

7. กระบวนการ(Process) 4.20 0.49 มาก 
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จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน าผลการทดสอบที่เป็นไปตามสมมติฐานมาแสดงตารางเปรียบเทียบรายคู่ ดังนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยวิธี LSD 

ชาย หญิง 
t p 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

4.1987 .5403 4.3156 .4897 -0.1169 0.022 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับเพศหญิง มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.022 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -0.1169 

ตารางที่ 5  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ โดยวิธี LSD 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.8788 
4.0749 

 
4.1326 

- 
 
 
 

0.1961 
 
- 
 

0.2538 
0.0577* 
(0.016) 

- 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -0.0577 

ตารางที่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูแตกต่างกันกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยวิธี LSD 

จ านวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ค่าเฉลี่ย 
จ านวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 

ไม่มี 1 คน 2 คน 3 คน 

ไม่มี 
 

1 คน 
2 คน 
3 คน 

4.0035 
 

4.0961 
4.1773 
4.6111 

- 
 
 
 
 

0.0926* 
(0.001) 

 
 
 

0.1738*  
(0.023) 
0.0812 

- 
 

0.6076 
 

0.5150 
0.4338 

- 
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกับกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่
ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คนและ 2 คน มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.001 และ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คนและ 2 คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.0926 และ 0.1738 
 
อภิปรายผล 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก ถึงมากที่สุดและเมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส าคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสถานที่ 
การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุรัสดา มีด้วง (2558)  
ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ส านักราชด าเนิน  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ใน 
ระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปน้อย พบว่าด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ ์
ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านท าเลที่ตั้ งและช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ในขณะเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นายพนา เพชรกาฬ (2558) ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคาร
ออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านราคาโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่ลูกค้า
ให้ความส าคัญในการตัดสินใจมากที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่
อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ภาระค่าใช้จ่าย และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายพนา เพชรกาฬ (2537) ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

3. กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่า
เพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากเพศที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มุมมอง หรือ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความคาดหวังต่อการได้รับการ
บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว ที่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความส าคัญกับ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อาจเนื่องมาจาก 
จ านวนผู้ที่ต้องอุปการะสะท้อนรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการตัดสินใจ เลือกใช้
สินเชื่อจากด้านราคานั้นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยนี้ ผลการศึกษาสามารถน าไปไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนา วางแผนทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น จึงแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ มี วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์  

ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก ดังนั้น สถาบันการเงินจึงควรมีมาตรการส าหรับป้องกันการสูญเสีย 
ลูกค้าเดิม จากการท ารีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอ่ืน โดยอาจมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าเดิมของตนที่มี
วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก ด้วยการสร้างความผูกพันต่อองค์กร หรือการให้สิทธิพิเศษ
ส่วนลดต่างๆแก่ลูกค้าเดิมนั้นเอง  

2. จากการศึกษาพบว่า การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงเป็นแนวทางให้แก่สถาบันการเงินในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูล
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  เช่น การวางโบชัวร์ภายใน
สาขาบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีตอนเช้าหรือนิตยสารเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านราคา ได้แก่
ระดับอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหนี้ และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์
ดังนั้น สถาบันการเงินควรพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆกับสถาบันการเงินอ่ืน
อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้   

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญรองลงมา คือ ด้านบุคลากร 
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับพนักงานธนาคาร ที่มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ สามารถตอบ
ค าถาม จัดหา ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ให้บริการเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่ 
ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร ปลูกฝังให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมี 
การอบรมให้กับพนักงานทั้งในส่วนของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการให้บริการ  และเทคนิค 
การบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในทุกๆด้าน 
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5. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถาบันการเงินจึงควรปรับปรุงกระบวนการการให้บริการสินเชื่ออยู่เสมอ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่คนไทยมีแนวโน้มมีการศึกษาที่สูงขึ้น หรืออาจมุ่งเน้นจัดท า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ส าหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีระดับการศึกษาสูง และจาก 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูให้ความส าคัญด้านราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู สถาบันการเงินจึงควรจัดท าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มภีาระเลี้ยง
ดูบุตร หรือบิดามารดา เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้  

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต เนื่องจาก ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดในประเทศไทยมีลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ
เพ่ิมเติมด้วย หรืออาจพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆที่ท าให้ตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ที่เคย
รีไฟแนนซ์เปรียบเทียบกับผู้ทีไ่มเ่คยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจาก
มุมมองอ่ืนๆเพิ่มเติมนั้นเอง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดต้นทุนด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และหาปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสมของบริษัทกรณีศึกษาที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ 
เนื่องจากปริมาณความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอนซึ่งบริษัทไม่มีการวางแผนในการสั่งซื้อขวดบรรจุที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค ท าให้สินค้าคงคลังมีปริมาณรวม  11,209 พาเลท ส่งผลให้ต้นทุนการจัดการ
สินค้าคงคลังรวมเป็น 98,525,964   บาท (ข้อมูลในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560) ผู้วิจัยจึงเสนอเทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพ่ือหาจ านวนการสั่งซื้อที่เหมาะสม และท าให้ต้นทุนรวมของการจัดการ
ให้ลดลง โดยขั้นตอนการท าวิจัยเริ่มจากศึกษาข้อมูลปริมาณในการใช้ขวด และวิเคราะห์ความแปรผันของ
ข้อมูลปริมาณการใช้ขวด ซึ่งพบว่าขวดบรรจุภัณฑ์จ านวน 10 ชนิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันมากกว่า 
0.2 จากนั้นผู้วิจัยได้น าวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาวิเคราะห์โดยใช้ Microsoft Excel 
Solver เพ่ือหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมี
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 13,494,584 บาท ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติ
คาร์โลสามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังก่อนท าการวิจัยได้ถึง 78,745,582 บาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 
85.37% ต่อปี 
ค าส าคัญ : ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง,มอนติคาร์โล,สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
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Abstract 
This research is conducted in the purpose to reduce the inventory management 

cost and to find the optimal order quantity for the alcohol and non alcohol beverage case 
study manufacturer. Since the customers’ demands are vary  and the case study 
manufacturer does not have an appropiate ordering plan to macth those demand. Therefore 
the total inventories are 11,209 pallets,  resulting in a total cost of 98,525,964 Baht (Data 
from January to December 2017.  The Monte Carlo Simulation Technique was used for 
identifying the optimal order quality and reducing the total inventory management cost. The 
study focused from the quantitative data on the packaging bottles. It was found that there 
were 10 types of packaging bottles with a coefficient of variation greater than 0.2. The Monte 
Carlo Simulation Technique was applied by using the Microsoft Excel solver. The results 
show that the inventory management cost are 13,494,584 Baht. The results revealed the 
inventory management cost after this research was reduced to 78,745,582 Baht per year or 
85.37%. 
Keyword: Inventory management cost, Monte Carlo, Coefficient of variation 
บทน า 

ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมธุรกิจมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง 
อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม    และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การจัก
สาน แกะสลัก ซึ่งผู้ประกอบการต้องการแสวงหาก าไรที่สูงสุด จึงต้องหาแนวทางในการลดต้นทุน และเพ่ิม
โอกาสในด้านการขาย และการตลาด รวมถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   การจัดการคลังสินค้าจึงมีความส าคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการจัดการ
สินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และ
ปริมาณการสั่งซื้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะการมีสินค้าคงคลังปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้การ
ประกอบธุรกิจมีต้นทุนการจัดเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ  หรืออาจช ารุด แต่ในทาง
กลับกัน ถ้ามีสินค้าคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนของสินค้า (Short stock) ซึ่ง
น ามาสู่การเกิดต้นทุนการเสียโอกาสได้ 
  บริษัทกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในการผลิต
เครื่องดื่มจ าเป็นต้องมีการใช้ขวดบรรจุเครื่องดื่มหลายขนาดในปริมาณมาก และความต้องการของลูกค้าไม่
แน่นอน จึงท าให้เกิดสินค้าคงคลังเมื่อน าปริมาณการเบิกใช้เทียบกับปริมาณการสั่งซื้อดังภาพที่ 1 ซึ่งท าให้
เกิดผลกระทบในด้านของต้นทุนการเก็บรักษา 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการเบิกใช้กับปริมาณการสั่งซื้อ  

ซึ่งบริษัทไม่มีการวางแผนในการสั่งซื้อขวดบรรจุที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ท าให้สินค้า
คงคลังมีปริมาณรวม 11,209 พาเลท จึงส่งผลถึงต้นทุนรวมเป็น 98,525,964   บาท (ข้อมูลในเดือน ม.ค. ถึง 
ธ.ค. 2560)  เนื่องจากความต้องการไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเสนอเทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
เพ่ือหาจ านวนการสั่งที่เหมาะสม และท าให้ต้นทุนรวมของการจัดการให้ลดลง 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง 
2. เพ่ือใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ในการจัดการปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม  

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1.  ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ขวดและวิเคราะห์ความแปรผัน 

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ในแต่ละเดือนมี
ปริมาณที่สูง และกระบวนการการผลิตเครื่องดื่มเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง ถ้าหากปริมาณขวดไม่พอต่อการ
บรรจุเครื่องดื่มและมีการหยุดเครื่องจักรจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทั้งหมดในกระบวนการผลิต แต่ถ้าสั่งขวดมา
เก็บในปริมาณท่ีมากจะท าให้เกิดต้นทุนจมเพราะขวดที่ใช้ในการบรรจุเครื่องดื่มมีทั้งหมด 22 ชนิด ซึ่งทางผู้วิจัย
วิศวกรรมจึงได้ท าการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของปริมาณการใช้ขวดบรรจุเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์และ
ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเลือกชนิดของขวดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
ที่มากกว่า 0.2 (ณัทธร ทิบุญ และ เจษฏา เย็นจะบก, 2550) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
แสดงได้ดังตารางที่ 1 
สูตรค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (coefficient of variation) 

    CV =                                                                                   (1) 

 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ของความแปรผัน 

ล าดับ รหัส 
ปริมาณการเบิกใช้งานเฉลี่ย 

(พาเลท) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ของความ

แปรผัน 

1 SKU-01 4,588 964.74 0.21 
2 SKU-02 3,502 732.09 0.21 
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ล าดับ รหัส 
ปริมาณการเบิกใช้งานเฉลี่ย 

(พาเลท) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ของความ

แปรผัน 
3 SKU-03 641 144.23 0.22 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันของโรงงานผลิตเครื่องดื่มชนิดมี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560 และท าการศึกษาปริมาณการใช้ขวด
บรรจุภัณฑ์จ านวน 10 ชนิด จากข้อมูลพบว่าการสั่งซื้อขวดมีปริมาณมากซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกใช้ขวด
บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจ าเป็นส่งผลให้เกิดต้นทุน
จมสามารถคิดเป็นมูลค่าได้ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  แสดงมูลค่าของสินค้าคงคลัง 

ล าดับ รหัส 
ราคาต่อพาเลท 

(บาท) 
จ านวนสินค้าคงคลังคงเหลือ 

(พาเลท) 
มูลค่า 
(บาท) 

1 SKU-01 7,335 1,733 12,711,555 

2 SKU-02 5,705 1,343 7,661,815 
3 SKU-03 5,134.5 278 1,427,391 

รวมมูลค่า 92,198,630 

2.  วิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง 
จากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลังประเภทขวดบรรจุภัณฑ์ พบว่าคงคลังมี

ปริมาณขวดบรรจุภัณฑ์มากเกินความจ าเป็น ซึ่งขั้นตอนแรกในการหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อเพ่ือให้มี
ปริมาณการจัดเก็บที่เหมาะสมนั้นคือ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

2.1  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) 
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า รสั่ ง ซื้ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ งก า ร สั่ ง ซื้ อ แ ต่ ล ะ ค รั้ ง  

ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผันตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อแต่ไม่แปรผันตามปริมาณสินค้าคงคลัง 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 

รายการ จ านวน หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 195 บาทต่อชั่วโมง 

เวลาที่ใช้ในการท างาน 55 นาทีต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 178.75 บาทต่อครั้ง 

2.2  ต้นทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) 
ต้นทุนในการจัดเก็บจะมีอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนรวมกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาซึ่งค่าใช้จ่ายใน

การเก็บรักษาเป็นการรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ จะแปรผันตามปริมาณสิ นค้าคงคลังที่
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จัดเก็บไว้และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดเก็บ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อพ้ืนที่ของบริษัท ค่า
บริหารจัดการ เป็นต้น 
ตารางท่ี 4  แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 

รายการ จ านวน หน่วย 
ปริมาณการเบิกใช้งาน 491,026 พาเลท 

ค่าใช้จ่ายต่อพ้ืนที่ 120 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ขนาดของพ้ืนที่คลังสินค้า 6,000 ตารางเมตร 

ค่าบริหารจัดการ (ยกข้ึน/ยกลง) 20 บาทต่อพาเลท 

ค่าจัดเก็บรักษา 37.59 บาทต่อพาเลท 

จากตารางที่ 4 แสดงปริมาณการเบิกใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ระยะเวลา 1 ปี รวม 491,026      พาเลท 
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเท่ากับ 37.59 บาทต่อพาเลท ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าจะมาเก็บ
ไว้ในคลังก่อให้เกิดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน โดยดอกเบี้ยภายในตลอดทั้งปีคิดเป็น 6.025% ของเงินลงทุนที่ใช้ใน
การสั่งซื้อสินค้าคงคลัง แต่เนื่องจากราคาสินค้าแต่ละชนิดมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันจึงท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บของ
สินค้าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน แสดงตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5  แสดงต้นทุนการจัดเก็บ 

ล าดับ รหัส 
ราคาต่อพาเลท 

(บาท) 
คิดดอกเบี้ยจากราคา 

(บาท) 
ต้นทุนการจัดเก็บรักษา 

(บาท) 
1 SKU-01 7,335 441.93 479.52 

2 SKU-02 5,705 343.73 381.32 

3 SKU-03 5,134.5 309.35 346.94 

2.3  ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการเบิกใช้งาน (Shortage Cost) 
ค่าเสียโอกาสจากการเบิกใช้งานสินค้าคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังที่ไม่

เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผันตามปริมาณของสินค้ าที่ไม่สามารถเบิกใช้งานได้ จาก
สภาวะการขาดแคลนของสินค้าดังกล่าวส่งผลให้บริษัทเกิดความสูญเสียอีกมากมายซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการจ าลองสถานการณ์ของมอนติคาร์โลนั้นจ าเป็นต้องมีมูลค่าของการขาดส่ง
สินค้า เพ่ือใช้ในการก าหนดเงื่อนไขต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลัง ทางผู้วิจัยวิศวกรรมจึงก าหนดให้ค่า
จ่ายในการยอมให้สินค้าขาดส่งเท่ากับ 1,060 บาทต่อพาเลทต่อปี โดยค านวณมาจากราคาเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก คิดเป็น 15% ของราคาขวดบรรจุภัณฑ์ 

3.  ศึกษารูปแบบวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation 
Method) 
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การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

ของบริษัทท่ีมีปัญหาด้านปริมาณความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน โดยมีล าดับขั้นตอนทั้งหมด 12 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลความต้องการ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้ขวดแสดงตัวอย่างข้อมูลบางส่วนดัง
ตารางที่ 6 
  
            
 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงตัวอย่างข้อมูลปริมาณการใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ปี 2558 ถึงปี 2560 (พาเลท)  

ขั้นตอนที่ 2 การแจกแจงความถ่ีของความต้องการสินค้า 
 การแจกแจงความถี่ของปริมาณความต้องการสินค้าท้ังหมด 10 ชนิด เพ่ือเป็นการจัดเรียงข้อมูลการ
เบิกใช้ขวดของแต่ละเดือนให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยการนับความถี่รวมของ
การเบิกใช้สินค้าของขวดในปี 2558 ถึง ปี 2560 และจัดเรียงข้อมูลความถี่ปริมาณความต้องการของแต่ละ
เดือน จากน้อยไปหามาก ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7  แสดงตัวอย่างการแจกแจงความถ่ีในการเบิกใช้สินค้าของขวดรหัส SKU-01 

ล าดับ เดือน ความต้องการ (พาเลท) ความถี่ (ครั้ง) 

1 มกราคม 
5,502 1 
5,560 1 

5,792 1 

จากตารางที่ 7 ไดแ้สดงการแจกแจง จ านวนความถ่ีของปริมาณความต้องการสินค้าภายในปี 2558 
ถึง ปี 2560 และจัดเรียงข้อมูลความถี่ปริมาณความต้องการของแต่ละเดือน จากน้อยไปหามาก ตัวอย่างเช่น 

ปี 2558 

รหัส ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
SKU-01 5,502 4,357 5,560 4,914 4,098 3,511 3,549 3,476 3,465 3,573 5,374 5,444 

SKU-02 3,444 4,188 3,947 3,077 2,562 2,707 2,888 2,977 2,597 2,927 4,212 4,505 
ปี 2559 

SKU-01 5,560 4,312 5,676 5,071 4,098 3,401 3,439 3,476 3,398 3,686 5,210 5,676 
SKU-02 3,302 4,232 3,947 3,045 2,617 2,707 2,858 3,071 2,708 2,837 4,299 4,457 

ปี 2560 

SKU-01 5,792 4,539 5,792 5,228 4,225 3,657 3,659 3,583 3,536 3,761 5,484 5,792 
SKU-02 3,551 4,408 4,199 3,239 2,726 2,820 3,040 3,134 2,763 3,018 4,387 4,742 

1174



7 
 

สินค้าล าดับที่ 1 รหัส SKU-01 มีจ านวนความถี่ของปริมาณความต้องการใช้งานในเดือนมกราคมจ านวน 
5,502 ชิ้น  5,560 ชิ้น และต้องการใช้ 5,792 ชิ้น จ านวน 1 ครั้ง เป็นต้น การแจกแจงความถี่ในการเบิกใช้
สินค้าของขวดทั้งหมด 10 ชนิดท าเช่นเดียวกัน 
ขั้นตอน 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่ม 
 การสร้างตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ต้องการส าหรับใช้ในการจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โล โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าที่ได้ มาจากการเก็บข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองในลักษณะของตารางการก าหนดตัวเลขสุ่มของ
ปริมาณความต้องการได้ ดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8  แสดงตัวอย่างการก าหนดช่วงตัวเลขสุ่มของความต้องการสินค้าของขวดรหัส SKU-01  

ล าดับ เดือน 
ความต้องการ 

(พาเลท) 
ความถี่
(ครั้ง) 

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นสะสม ช่วงตัวเลขสุ่ม 

1 มกราคม 

5,502 1 0.33 0.33 r<=0.33 

5,560 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,792 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

 จากตารางที่ 8 สินค้าแต่ละชนิดมีปริมาณความต้องการในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดช่วงตัวเลขสุ่มของปริมาณความต้องการสินค้าเพ่ือใช้ในการจ าลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ตัวอย่างเช่น สินค้าล าดับที่ 1 รหัส SKU-01 ความน่าจะเป็นของการเบิกใช้สินค้าในเดือนมกราคม เป็นจ านวน 
5,502 ชิ้น เป็นจ านวน 1 ครั้ง ท าให้ความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ 0.33 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนครั้งที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในเดือนมกราคม และการก าหนดช่วงตัวเลขเช่นเดียวกับตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 8 
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวเลขสุ่มของความต้องการสินค้าและช่วงเวลาน า 
 การสร้างตัวเลขสุ่มมีประโยชน์เพ่ือการก าหนดปริมาณการเบิกใช้หรือเวลาน ามีวิธีการ  คือ ถ้าตัวเลข
สุ่มที่สร้างขึ้นมีค่าตกอยู่ในช่วงใดของช่วงตัวเลขสุ่ม (r) ที่ก าหนดจะได้ค่าของปริมาณการเบิกใช้ โดยการสร้าง
ตัวเลขสุ่มใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการสร้าง ใช้ค าสั่ง =Rand() เป็นตัวก าหนดค่าของตัวเลขสุ่ม
ให้อยู่ในช่วง 0 – 1 โดยการสร้างตัวเลขสุ่มนั้นจะสร้างตัวเลขสุ่มเริ่มต้น 10 ชุด ชุดละ 12 เดือน เพ่ือใช้
วิเคราะห์การกระจายตัวดังตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9  การสร้างตัวเลขสุ่มการเบิกใช้ของสินค้าของขวด 10 ชนิด จ านวน 10 ชุด 

ล าดับ เดือน 
ตัวเลขสุ่มชุดที่ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ม.ค. 0.37 0.24 0.01 0.01 0.16 0.90 0.07 0.10 0.60 0.77 

2 ก.พ. 0.11 0.35 0.56 0.20 0.08 0.72 0.61 0.47 0.57 0.20 
3 มี.ค. 0.27 0.53 0.50 0.08 0.35 0.03 0.16 0.53 0.32 0.00 
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ขั้นตอนที่ 5 การหาจุดสั่งซื้อใหม่และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม 
 ผู้วิจัยจึงเลือกจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการ ดังนี้ 

 ROP   = ( ) + Z                               (2) 

 

 

ตารางท่ี 10  การหาจุดสั่งซื้อใหม่สินค้าของขวด 10 ชนิด 

ล าดับ รหัส 
ความต้องการสินค้า
โดยเฉลี่ย (พาเลท)  

Z = 
95% 

ช่วงเวลาน า 
(เดือน) 

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (พาเลท) 

สุดสั่งซื้อใหม่ 
(ช้ืน) 

1 SKU-01 4,588 1.96 0.15 964.74 2,579 
2 SKU-02 3,502 1.96 0.15 732.09 1,960 

3 SKU-03 641 1.96 0.15 144.23 379 

 การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยใช้ต้นทุนการสั่งซื้อแต่ละครั้งและต้นทุนการจัดเก็บเพ่ือหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการดังนี้ 

                                         Q =                    (3) 

ตารางท่ี 11  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าขวดทั้ง 10 ชนิด 

ล าดับ รหัส 
ปริมาณความ

ต้องการ (พาเลท) 
ต้นทุนสั่งซื้อต่อ

ครั้ง (บาท) 
ต้นทุนจัดเก็บ
รักษา (บาท) 

ปริมาณการสั่งซื้อต่อ
ครั้ง (พาเลท) 

1 SKU-01 55,053 178.75 479.52 2,507 
2 SKU-02 42,027 178.75 381.32 2,190 
3 SKU-03 7,693 178.75 346.94 937 

 
จากตารางที่ 11 การหาค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ด้วยสมการที่ 3 เพ่ือให้ทราบถึง

จ านวนปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละครั้ง จากการค านวณจะต้องอ้างอิงปริมาณความต้องการสินค้าทั้งหมด จาก
การเบิกใช้งานในอดตี  
ขั้นตอนที่ 6 การสร้างตารางการค านวณหาต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 จากข้อมูลที่แสดงในขั้นตอนที่  1-5 ของสินค้าขวด 10 ชนิด เพ่ือน ามาสร้างตารางการจ าลอง
สถานการณ์การจัดการสินค้าคงคลังจ านวน 10 รอบ และวิเคราะห์ออกมาเป็นต้นทุนในการจัดการสินค้าคง
คลังโดยการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือใช้ในการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสร้างตารางข้อมูลของสินค้าขวด SKU-01 ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 ขั้นตอนที่ 7 การหาค่าต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 การหาต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง น า
ข้อมูลมาจากตารางที่ 3 จะปรากฏอยู่ในตารางช่องที่ J31 ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าตลอดทั้งปี น าข้อมูลมาจาก
ตารางที่ 4 จะปรากฏอยู่ในตารางช่องที่ D32 และต้นทุนเนื่องจากการขาดแคลนสินค้า จะปรากฏอยู่ในตาราง
ช่องที่ N31 และได้ผลลัพธ์ในช่อง H30 คือต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 

ขั้นตอนที่ 8 ท าตารางค านวณต้นทุนซ้ าจ านวน N รอบ 
 การท าซ้ าด้วยวิธีการแบบเดิมโดยเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขสุ่ม แล้ว หาค่าเฉลี่ยของต้นทุนการจัดการสินค้า
คงคลังรวมทั้ง 10 รอบ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของจ านวนรอบของการสุ่มในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 9 ทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลทั้ง 10 รอบ ซึ่งก าหนดอยู่ภายใต้สมมติฐานการทดสอบดังนี้ 
 ก าหนดให้   :  การกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) 
 ก าหนดให้   :  การกระจายตัวแบบไม่ปกติ (Non Normal Distribution) 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม Minitab 14 
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พบว่าข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลังทั้ง 10 ชนิด มีค่า P-value มากกว่าค่าความเชื่อมั่นที่ 95% (P-value > 
0.05)  ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ได้ เพราะข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติอยู่ในช่วงของ
ค่าความเชื่อม่ัน 

ขั้นตอนที่ 10 หาจ านวนรอบที่เหมาะสมในการทดลองสุ่ม 
 จากการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลทั้ง 10 รอบในการหาต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังนั้นไม่
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสรุปผลการทดลองได้ ทางผู้วิจัยจึงต้องท าการค านวณหาค่าของขนาดของ
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองที่เหมาะสม ซึ่งสามารถหาจ านวนรอบที่เหมาะสมได้ดังสมการนี้ 

                                                             

   
2 2

2( )

Z S
N

d

                                                      (4) 

ขั้นตอนที่ 11 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวิเคราะห์ต้นทุน 
 การเปรียบเทียบข้อมูลผลการทดลองทั้ง 10 ชนิด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการ

ประมวลผล พิจารณาจากผลลัพธ์ของการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งได้แสดงรายละเอียดต่างๆของต้นทุน 
ขั้นตอนที่ 12 วิเคราะห์ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 ขั้นตอนการใช้เทคนิค Solver ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการ หาปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยใช้ Microsoft Excel Solver ช่วยในการวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
ใหม่ ที่เหมาะสมที่ท าให้ได้ต้นทุนการจัดการจัดการสินค้าคงคลังที่มีค่าต่ าที่สุด จากการทดลองสามารถสรุปผล
การทดลองได้ดังตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12  ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวิเคราะห์ต้นทุน 

ล าดับ รหัส ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
1 SKU-01 927,896 

2 SKU-02 728,042 
3 SKU-03 149,240 

รวมมูลค่า 4,662,905 

จากตารางที่ 12  แสดงต้นทุนรวมของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ของขวด10ชนิด 
ตัวอย่างเช่น ขวดล าดับที่ 1 รหัส SKU-01 มีมูลค่ารวม 927,896 บาทต่อปี ขวดล าดับที่ 2 รหัส SKU-02 มี
มูลค่ารวม 728,042 บาทต่อปี ขวดล าดับที่ 3 รหัส SKU-03 มีมูลค่ารวม 149,240 บาทต่อปี ซึ่งมีต้นทนรวม 
4,662,905 บาท 

เมื่อใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาวิเคราะห์กับยอดการสั่งซื้อขวดบรรจุภัณฑ์
จริงในปี พ.ศ.2561 ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้งสิ้น 13,494,584 บาท ดังตารางที่ 13 
ตารางท่ี 13 ตารางแสดงต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

ล าดับ รหัส ต้นทุนก่อนการศึกษา ต้นทุนหลังการศึกษา 
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ล าดับ รหัส ต้นทุนก่อนการศึกษา ต้นทุนหลังการศึกษา 

1 SKU-01 12,711,555  3,322,755  
2 SKU-02 7,661,815  1,631,630  

3 SKU-03 1,427,391  421,029  

4 SKU-04 770,175  133,497  
5 SKU-05 42,807,600  3,775,680  

6 SKU-06 9,415,280  1,172,080  

7 SKU-07 1,365,777  292,667  
8 SKU-10 9,212,760  894,870  

9 SKU-15 5,717,225  1,552,575  
10 SKU-20 1,109,052  297,801  

รวมมูลค่า 92,198,630 13,494,584 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากขั้นตอนการด าเนินการศึกษา และการเก็บข้อมูลปริมาณความต้องการขวดบรรจุภัณฑ์จริงของปี พ.ศ.

2561 ผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมีต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมเป็น 

13,494,584 บาท พบว่าสามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 77,097,356.69 บาทต่อปี คิดเป็น

สัดส่วนเป็น 83.58% ต่อปี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลควรมีการศึกษาและลองวิเคราะห์นโยบายอ่ืนๆ ในการ

สั่งซื้อเพ่ือผลการวิจัยที่ดีขึ้น 

2.  วิธีการปริมาณการสั่งซื้อในงานวิจัยนี้ใช้เพียง 1 วิธีแต่ในความเป็นจริงมีอีกหลายวิธี เช่น วิธีฮิวริสติกส์ 

เป็นต้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาหลายๆเมื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 

3.  งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันที่มากกว่า  0.2 เท่านั้น แต่ใน

ความเป็นจริงอาจพิจารณาทุกสินค้า เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า โดยที่ต้นทุนค่าขนส่งจากโรงงานผลิต

จังหวัดขอนแก่นไปยังลูกค้าในส่วนของภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัดต่ าที่สุด ผู้จัดท าวิจัยได้สร้างแบบจ าลองเชิง

คณิตศาสตร์ในการเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าประมวลผลข้อมูลด้วย Excel Solver โดย

เปรียบเทียบกับวิธีจุดศูนย์ถ่วง ผลการวิจัยสรุปว่า การประมวลผลด้วยวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธี

จุดศูนย์ถ่วง คือ เลือกสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าขนส่งสุทธิก่อนการวิจัยเท่ากับ 

31,849,362.326 บาท และค่าขนส่งสุทธิหลังการวิจัยเท่ากับ 30,369,969.33 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าขนส่งลดลง 

1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% อีกทั้งยังท าให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้านระดับการให้บริการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับตัวแทนจ าหน่ายหรือลูกค้าลดลง 

 

ค าส าคัญ : ค่าขนส่งต่ าที่สุด การเลือกท าเลที่ตั้ง แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ วิธีจุดศูนย์ถ่วง  
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Abstract 

The purpose of this research was to minimize the transportation cost from 

manufacturer in Khon Kaen to customer in 9 provinces of Upper Northern Thailand by focusing 

on distribution center location selection.  Mathematical model was built to select the best 

location of distribution center.  Excel Solver was used for data processing by comparing with 

Center of Gravity method. The results show that the data processing by Mathematical model 

is better than Center of Gravity, select distribution center location in Chiang Mai.  The 

transportation cost before and after this research are 31,849,362. 326 Baht and 30,369,969. 33 

Baht respectively meaning that the transportation cost decreases by 1,479,392. 996 Baht or 

4.64%, and it also increases the efficiency of customer service because the shipping distance 

to the agents or customers decreases. 

 

Keywords : Minimize the transportation cost, Location selection, mathematical Model, Center 

of gravity method 

บทน า 

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ไปสู่ในระดับมาตรฐานสากล (World Class Logistics) นั้นมีปัจจัย

ที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ ศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการขนส่ง

ระหว่างประเทศ สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า และ

ความตรงต่อเวลาของการบริการ โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับสามของโลก (The Third World 

Logistics) ซึ่งการที่ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาไปสู่ในระดับมาตรฐานสากลได้นั้น สังเกตได้จากการที่

ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงขึ้นในทุกๆไป ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยมโีครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์

สูงถึงร้อยละ 14% ต่อ GDP ซึ่งประมาณ 37.4% เป็นต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและอีกประมาณ 53.5% เป็น

ต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง โดยในปี 2558 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ามีมูลค่าถึง 1,024.2 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

เดิม 994.4 พันล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9  ของต้นทุนค่าขนส่งสินค้า (ค า

นาย อภิปรัชญากุล, 2556) 
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โดยในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุผล

ส าคัญที่ท าให้ต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้น เกิดจากการที่ผู้ผลิตต้องขนส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดโดยตรง 

โดยไม่มีศูนย์กระจายสินค้าตามจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Distribution Center) ท าให้ต้องขนส่งรถ

เที่ยวเปล่ากลับ (Back Haul) หรือสินค้าส่งมอบไม่เต็มคันรถซึ่งการจะแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีศูนย์กระจาย

สินค้า ( Distribution Center : DC ) ซึ่งเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า

ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือกระจายสินค้าสินค้าส าเร็จรูป 

(Finish Goods) ให้มีการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องไปสู่ลูกค้าตรงตามสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ชัดเจน และส่งมอบตรง

ตามเวลาที่ต้องการ โดยจะต้องค านึงถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่จะเกิดขึ้น ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง (Lead 

time) สินค้าที่จะต้องตอบสนองและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ (ค านาย อภิปรัชญากุล, 2556) 

จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้วิจัยวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท ากรณีศึกษาในการเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์

กระจายสินค้าให้กับบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสินค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก 

โดยการเพ่ิมศูนย์กระจายสินค้าจากโรงงานผลิตแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นไปยังลูกค้าในส่วนของภาคเหนือ

ตอนบน 9 จังหวัดต่ าที่สุด โดยจะพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งโดยน าปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่ง ค่าเช่าคลังสินค้า 

ความต้องการของลูกค้า พิกัดที่ตั้งของตัวแทนจ าหน่าย และพิกัดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบริเวณพ้ื นที่             

สีเม็ดมะปรางมาพิจารณาร่วมกันโดยใช้เทคนิคแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์รูปแบบสมการเชิงเส้น (Linear 

Programing) ใช้โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลเปรียบเทียบกับวิธีจุดศูนย์ถ่วง เพ่ือให้ได้ท าเลที่ตั้ง

ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความ

ต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าของบริษัทได้อย่างทันถ่วงที และลดปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูง

ของบริษัทได้ 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือศึกษาและก าหนดต าแหน่งท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคเหนือของ

บริษัทกรณีศึกษาโดยให้มีค่าขนส่งต่ าที่สุด  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคเหนือของ

บริษัทกรณีศึกษาด้วยวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ถ่วง  

การด าเนินงานวิจัย 
 1.สร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการหาท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า 
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  เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาไม่มีศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือจึงท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าเพ่ิมข้ึน และตัวแทนจ าหน่ายแต่ละจังหวัดอยู่ไกล
จากโรงงานผลิต ผู้จัดท าวิจัยจึงได้ศึกษาหาท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์โดยมีเป้าหมายคือต้นทุนต่ าที่สุด และค านึงถึงเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่มีอยู่ ในการ
สร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์จะต้องประกอบด้วย 

1. ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) คือ สิ่งที่ต้องการทราบหรือสิ่งที่ต้องการหาผลลัพธ์  
        2.  สมการเป้าหมาย (Objective Function) คือ เกณฑ์ความต้องการของการแก้ไขปัญหา หรือ หา
ค าตอบจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นั้นว่าต้องการผลลัพธ์ระดับใด เช่น สูงสุด ต่ าสุดหรือเท่ากับ 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่ารูปแบบการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาสามารถปรับปรุงให้มี

คุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และระยะทางลงได้โดยการสร้างศูนย์กระจายสินค้า ผู้จัดท าวิจัยจึงได้ด าเนินการเก็บ

ข้อมูลเพ่ือไปใช้ในการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ ถ่วงกับปัญหาบริษัท

กรณีศึกษาเพ่ือหาท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดของศูนย์กระจายสินค้า  

 ดังนั้นแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้ามี
จุดประสงค์คือ เพ่ือให้สามารถเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดโดยมีต้นทุนการด าเนินการ และต้นทุนค่าขนส่ง
ต่ าที่สุดโดยก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ส าหรับการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

 

เซต (Set) 
 i    คือ ศูนย์กระจายสินค้า ( i  = 1,2,3,…,m) 
 j   คือ ลูกค้า ( j  = 1,2,3,…,n) 

พารามิเตอร์ (Parameters) 
 

ijC  คือ ต้นทุนค่าขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้า i  ไปยังลูกค้า j  
 

jD  คือ ปริมาณความต้องการของลูกค้าในแต่ละจังหวัด j  
 iF   คือ ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าบริหารจัดการของจังหวัด i  
 iS   คือ ความสามารถในการจัดเก็บของศูนย์กระจายสินค้า i  

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) 
  0,1iX    
 1iX   เมื่อเลือกท่ีตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด i  
 0iX   เมื่อไม่เลือกท่ีตั้งศูนย์กระจายสินค้าท่ีจังหวัด i  

  0,1ijY    
 1ijY   เมื่อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า i  ถูกจัดส่งไปยังลูกค้า j  
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 0ijY   เมื่อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า i  ไม่จัดส่งไปยังลูกค้า j  

2. ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับปัญหาการเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าโดย
ก าหนดสมการเป้าหมาย ดังนี้ 

สมการเป้าหมาย (Objective Function) 

 
1 1

m n

ij j ij i i

i j

MinZ C D Y F X
 

      (1-1) 

Subject to: 

  1
m

i

i

X     ; i     (1-2) 

  1
n

ij

j

Y     ;
j     (1-3) 

  
n

j ij i i

j

D Y S X   ; i     (1-4) 

   0,1iX    ; i     (1-5) 
   0,1ijY    ;

ij     (1-6) 
 

  
  
 สมการที่ (1-1) คือ สมการเป้าหมายของการตั้งศูนย์กระจายสินค้า ที่ท าให้ผลรวมค่าเช่าคลังสินค้า 
ค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้า i  ไปยังลูกค้า j ต่ าที่สุด 
 สมการที่ (1-2) คือ สมการที่ก าหนดให้ผลรวมของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ i  สมการที่
ก าหนดให้ผลรวมของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ต้องเท่ากับ 1 เพราะต้องการตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพียง
แห่งเดียวเท่านั้น 
 สมการที่ (1-3) คือ สมการที่ก าหนดให้ลูกค้า ( j ) ต้องได้รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า     ( i ) 
และต้องได้รับเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  
 สมการที่ (1-4) คือ อสมการที่ก าหนดให้ปริมาณความต้องการของลูกค้า (

jD ) ต้องมีจ านวนน้อย
กว่าความสามารถในการจัดเก็บของศูนย์กระจายสินค้า ( iS ) เพ่ือสามารถรองรับการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าใน
จังหวัดต่าง ๆ ได ้
 สมการที่ (1-5) คือ สมการที่ก าหนดให้ตัวแปรตัดสินใจ ( iX ) มีค่าเท่ากับ 0 ไม่เลือก หรือ เท่ากับ 
1 เลือก ในการตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
 สมการที่ (1-6) คือ สมการที่ก าหนดให้ตัวแปรตัดสินใจ (

ijY ) มีค่าเท่ากับ 0 ไม่เลือก หรือ เท่ากับ 1 
เลือก ในการส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า ( i ) ไปยังลูกค้า ( j ) 
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จากการประมวลผลพบว่า  Xi มีค่าเท่ากับ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่เหมาะสม
ส าหรับการสร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่า Yij มีค่าเท่ากับ 1 ท าให้
เห็นถึงสินค้าถูกจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจ าหน่ายจังหวัดต่าง ๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ แสดงดัง
ภาพที่ 1 และ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ค่า Xi  จากการประมวลผล 
 

 
 

    ภาพที่ 2  ผลลัพธ์ค่า Yij  จากการประมวลผล 
 
3. ประยุกต์ใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วงกับปัญหาบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลและสูตรดังต่อไปนี้ 

 วิธีจุดศูนย์ถ่วงเป็นวิธีการที่ใช้เลือกศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยใช้การค านวณที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ เพ่ือหาท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าเพียงแห่งเดียวเป็นศูนย์กลางของปริมาณอุปสงค์ และ
ปริมาณอุปทาน ดังสมการที่ (1-7) และ (1-8)  
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โดยก าหนดตัวแปรดังต่อไปนี้  
 

jX  คือ พิกัดละติจูดของลูกค้า j  
 

jY    คือ พิกัดลองจิจูดของลูกค้า j  
 iD   คือ ปริมาณความต้องการของลูกค้า 
 n     คือ จ านวนลูกค้า 
 
 ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดจากกการค านวณด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วงในการสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ในภาคเหนือ คือ ที่พิกัด  X,Y  (18.78914 , 99.60541 ) พิกัดนี้อยู่ ณ บริเวณอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปางซึ่ง
พบว่าเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน ามาเป็นที่ตั้ งของศูนย์กระจายสินค้าได้เนื่องจากไม่อยู่ในพ้ืนที่สีเม็ดมะปราง 
ผู้จัดท าวิจัยจึงได้ท าการหาพ้ืนที่ที่สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้โดยที่อยู่ใกล้อ าเภอแจ้ห่มจังหวัดล าปางซึ่ง
ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ คือ  1. อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 2. อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 3.อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 4. อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีระยะทางห่างจากอ า เภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 101 
กิโลเมตร 144 กิโลเมตร 162 กิโลเมตร และ 122 กิโลเมตร ตามล าดับ ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้มากที่สุดและ
สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้ คือ พ้ืนที่ที่จังหวัดล าปางบริเวณอ าเภอเกาะคา ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ห่างจากอ าเภอ
แจ้ห่มเพียง 101 กิโลเมตร 

4. เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งรวมเม่ือสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าปาง 
 

ศูนย์กระจายสินค้า ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 

จังหวัดเชียงใหม่ 30,369,969.33 

จังหวัดล าปาง 30,994,548.25 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าปาง  
 

 จากตารางที่ 1 ต้นทุนรวมค่าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ต่ ากว่าต้นทุนรวมค่าขนส่งจังหวัดล าปางถึง 
624,578.92 บาท  ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ด้วยวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธีจุดศูนย์ถ่วง 
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สรุปผลการจัดท าวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ในการหาท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือของบริษัทกรณีศึกษาในการประมวลผล
ด้วยโปรแกรม Excel  Solver  พบว่าผลลัพธ์ของต าแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุดควรตั้งที่ 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วง จากการประยุกต์ใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วงในการหาท าเลที่ตั้งของ
ศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือของบริษัทกรณีศึกษา อยู่ที่บริเวณ อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่
สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้ จึงได้ท าการศึกษาพ้ืนที่ที่สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ใกล้ อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปางซึ่งพบว่าพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปางมากที่สุดอยู่ ณ บริเวณอ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  
 3. เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ถ่วง พบว่าเมื่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่จะท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งเท่ากับ 30 ,369,969.33 บาท และต้นทุนค่า
ขนส่งเมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดล าปางมีค่าเท่ากับ 30,994,548.25 บาท ซึ่งพบว่าต้นทุนค่าขนส่ง
เมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ต่ ากว่าต้นทุนค่าขนส่งเมื่อสร้างที่จังหวัดล าปางถึง 624 ,578.92 
บาท  ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยวิธี
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธีจุดศูนย์ถ่วง หรือสามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการสร้างศูนย์
กระจายสินค้าในภาคเหนือ คือ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. เปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้า ปัจจุบันรูปแบบการกระจายสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
คือ ขนส่งจากต้นทางโรงงานผลิตจังหวัดขอนแก่นไปยังตัวแทนจ าหน่ายทั้ง 9 จังหวัดโดยตรง ท าให้เกิดต้นทุน
ค่าขนส่งที่สูง ผู้จัดท าวิจัยจึงต้องการลดต้นทุนค่าขนส่งจากการลดระยะทางหรือจ านวนเที่ยวของรถ 6 ล้อ และ 
10 ล้อ โดยการสร้างศูนย์กระจายสินค้าอ าเภอจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการกระจายสินค้าของบริษัท 
โดยแสดงรูปแบบการหลังการจัดท าวิจัยดังภาพที่ 3 
 

 

       ภาพที ่3 รูปแบบการกระจายสินค้าหลังการจัดท าวิจัย  
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5. เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งก่อน-หลังการจัดท าวิจัยพบว่าเมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด

เชียงใหม่สามารถประหยัดต้นทุนรวมค่าขนส่งจากเดิม 31,849,362.326 บาท เป็น  30,369,969.33 บาท ซึ่ง

ประหยัดได้ถึง 1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% จากต้นทุนค่าขนส่งเดิม อีกท้ังการมีศูนย์กระจายสินค้ายัง

ช่วยเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านระดับการให้บริการ (Service Level) 

เนื่องจากระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับตัวแทนจ าหน่ายลดลง 

ข้อเสนอแนะ  

1. วิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาการเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า โดยพิจารณาเฉพาะในภาคเหนือ

เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และ

อุตรดิตถ์เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทกรณีศึกษา แต่ในความเป็นจริงหากพิจารณาภาคเหนือครบทั้ง 

17 จังหวัด จะท าให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานมากยิ่งข้ึน  

2. ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้ผู้จัดท าพิจารณาในส่วนของค่าขนส่งที่ต่ าที่สุดจากการเช่าพ้ืนที่ศูนย์กระจาย

สินค้าในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัดเท่านั้น การพิจารณาในกรณีอ่ืนๆ อาจจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ สังคม เทคนิคหรือด้านการตลาดเป็นองค์ประกอบเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้า  

3. การค านวณหาระยะทางที่ใช้ในการขนส่งในวิจัยฉบับนี้ผู้จัดท าวิจัยได้ใช้ Google Map (สืบค้นวันที่ 

15 สิงหาคม พ.ศ.2561) ในการหาระยะทางซึ่งอาจไม่ใช่ระยะทางที่ดีที่สุด จึงควรมีการส ารวจเส้นทางจริง

ประกอบการศึกษาในการท าวิจัยด้วยจะท าให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น  

4. ในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยใน Mathematical Model เพ่ิมขึ้น เช่น ความเสี่ยง 

เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย โดยทางผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อปัจจัยใน
การเลือกใช้บริการของการรถไฟ ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่สุ่มเก็บแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเป็นจ านวน 385 ชุด 
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ใน
การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยโปรแกรม SPSS จากการวิเคราะห์จึงได้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพ – เชียงใหม่ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ = 3.434* Q_1.3 + 3.478 *Q_3.2 +3.115* Q_4.3 – 2.036* Q_7.1 + 
2.943* Q_7.2 + 3.649* Q_7.3 + 20.118         
 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ปัจจัย ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในการเดินทาง  2. การซื้อตั๋วหน้าเคาท์
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เตอร์ท าได้รวดเร็ว 3. มีการจัดโปรโมชั่นรถน าเที่ยวน่าสนใจ 4. ความยุ่งยากในการจองตั๋ว 5. ขั้นตอนในการช าระ
เงินมีความสะดวก 6. มีการอัพเดทข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ต่อมาผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์เฉลี่ยโดยใช้ข้อมูลเป็นจ านวน 129 ข้อมูล ผลสรุปค่าความพึงพอใจเฉลี่ยที่เก็บได้จริงมีค่าเท่ากับ 73.41% 
ค่าเฉลี่ยพยากรณ์ เท่ากับ 71.19% และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย เท่ากับ 6.29%  
   
ค าส าคัญ : แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research is to study the factor affecting influencing on the services of 
State Railway of Thailand by creating a mathematical model to measure the customer satisfaction 
that affects the factors on the service selection. 385 randomized questionnaires were used with 
the regression method by using SPSS to analyze data to create mathematical simulation by using 
multiple linear regression to measure the customer satisfaction. The result from the simulation, 
evaluation of service user satisfaction that affect the factors of service selection for the train as 
follow.       
 User satisfaction = 3.434* Q1.3 + 3.478 *Q3.2 +3.115* Q4.3 – 2.036* Q7.1 + 2.943* Q7.2 + 
3.649* Q7.3+ 20.118               
  
 From the mathematical simulation, there are 6 significant factors affecting customer 
satisfaction on the services of State Railway of Thailand. These are 1. Safety in traveling 2. The 
purchasing process 3. The promotion of the train tour 4. The ticket booking process 5. Payment 
method 6. The regularly information given. By analyzing the Mean Magnitude of Relative Error 
(MMRE) using 129 set of data, can conclude that the summary of actual average satisfaction is 
equal 73.41%, and the forecast average satisfaction is equal 71.19%. The MMRE is equal to 6.29%.
  
Keywords : Multiple Linear Regression, Customer Satisfaction, Mathematical Simulation, State 
Railway of Thailand   
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บทน า 
 การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม สถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นสถานีรถไฟหลัก
ของประเทศไทย และเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ประมาณ 120 
ไร่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2453  
 ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการคุณภาพบริการด้านต่างๆ 
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังวิสัยทัศน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ว่า “ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่ง
ทางรางที่ทันสมัยและการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ” อาทิ การปรับปรุง ซ่อมแซมตู้
โดยสารให้มีความสะอาดและทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงทางรถไฟในหลายเส้นทางเพ่ือให้การเดินรถมีความ
ปลอดภัย และตรงต่อเวลาขึ้น ท าให้การรถไฟฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้มากที่สุดพร้อมทั้ง
พยายามสร้างลูกค้าใหม่ขึ้นมา เนื่องจากการรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในแผนฟ้ืนฟูที่ได้รับผลกระทบกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนต่อการบริหารงาน เพ่ือการเจริญเติบโต และมีเสถียรภาพมั่นคง 
จึงต้องปรับทิศทางการท างาน การรถไฟฯ ได้จัดท าแผนวิสาหกิจขึ้นมาเพ่ือพัฒนาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือผลักดันกิจการด าเนินงานต่างๆ ในแผนวิสาหกิจให้ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของการรถไฟฯ ที่ก าหนดไว้โดยหนึ่งในเป้าประสงค์ของการรถไฟฯ คือการยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อ
ผู้โดยสาร และลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้า โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ถึง 90% และ
เพ่ิมตัวเลขการขนส่งผู้โดยสารให้ได้ถึง 50 ล้านคนภายในปี 2564 
 นอกจากนี้แล้วการรถไฟฯ ยังมีแผนที่จะปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากขบวนรถโดยสาร ซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นจะมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้บริการ ฉะนั้นก่อนที่
จะปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นการรถไฟฯ จะต้องท าการปรับปรุงคุณภาพการบริการเสียก่อน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ถึงการปรับปรุงพัฒนาของการรถไฟฯ และ ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ครน.)  ได้มอบหมายให้การ
รถไฟฯ ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเดินรถประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถไฟชั้น 3 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความสะดวก สบาย และปลอดภัย เพ่ือพัฒนาการบริการของผู้โดยสารที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง 
 จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ-เชียงใหม่ ในชั้น 3 เนื่องจากในแง่ของการพัฒนาทาง
การตลาดจะพบว่า การรถไฟฯ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่เส้นทางสายเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมส าหรับผู้เดินทาง และเป็นเส้นทางที่มีจ านวน
ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ทางผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า เอกสารทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : ขบวนรถเร็ว 
กรุงเทพ - เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสายที่ประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุด เพ่ือให้การรถไฟฯ ได้รับผลการ
ศึกษาวิจัยน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: 
ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่ 
 2. เพ่ือสร้างโมลเดลทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษา: ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : 
ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ - เชียงใหม่ โดยการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยได้
ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยการใช้บริการของผู้โดยสารขบวนรถเร็ว กรุงเทพ - เชียงใหม่ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ สู่
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 102,568 เที่ยว (อ้างอิงจากจ านวนตั๋วที่ขายได้ปี 2560)  
จากจ านวนเที่ยวดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงไม่ทราบจ านวนประชากรปัจจุบันที่แน่ชัด โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในชั้น 3 เนื่องจากมีปริมาณที่มากท่ีสุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดย
จากการค านวณใช้สูตรของ W.G. Cochran อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2560) ดังสมการที่ 1 

 

                                                                                                                   (1) 
 

n   คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้อการ        
P   คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม       
Z   คือ ระดับความม่ันใจที่ก าหนด หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ เช่น      

 Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อม่ัน 90%) ; Z = 1.65  
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อม่ัน 95%) ; Z = 1.96  
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อม่ัน 99%) ; Z = 2.58 

 d     คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น
นั้นๆ)  

20.50(1-0.50)1.96
n = 20.05

 

    n = 385  

2

2

d

P)ZP(1
n
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 จากสูตรค านวณทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีคอแครน โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้มีความผิดพลาด

ได้ 5% จากสูตรที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 385 ชุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเป็นจ านวน 

385 ชุด 

2. สร้างแบบสอบถาม        
 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวกับการบริการจะอ้างอิงตามหลักการแนวคิดส่วนประสม

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip  Kotler ซ่ึงเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่

ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps (ศิรวิรรณ, 2541) แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้ในแบบสอบถามกับทฤษฎี 7Ps   

ปัจจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ปัจจยัท่ีรวบรวมจากทฤษฎี 
1. ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์  
(Q1.1) ความสะอาดบนขบวนรถ คุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้
(Q1.2) รถไฟถึงท่ีหมายตามเวลาท่ีก าหนดบนตัว๋ ความตรงต่อเวลาท่ีมอบใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
(Q1.3) ความปลอดภยัในการเดินทาง ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
2. ปัจจยัด้านราคา  
(Q2.1) ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมกบัการบริการ คุณภาพการบริการเม่ือเทียบกบัราคา 
(Q2.2) ราคาค่าโดยสารต ่ากวา่การเดินทางดว้ยวธีิอ่ืน การเปรียบเทียบราคากบัการบริการแบบอ่ืนๆในธุรกิจ

เดียวกนั 

(Q2.3) ราคาค่าอาหารบนขบวนรถมีความเหมาะสม ราคาเหมาะสม 
3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
(Q3.1) การจองตัว๋ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท าไดง่้าย ช่องทางในการน าเสนอการบริการ 
(Q3.2) การซ้ือตัว๋หนา้เคานเ์ตอร์ท าไดร้วดเร็ว คุณค่าและคุณประโยชน์การบริการ 
(Q3.3) มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเพียงพอ สภาพแวดลอ้มการน าเสนอการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Q4.1) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การแจง้ข่าวสารผา่นไปยงัประชาชน 
(Q4.2) ส่ือท่ีใชป้ระชาสมัพนัธ์มีความน่าสนใจ การชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมใหเ้กิดความ

สนใจ (Q4.3) มีการจดัโปรโมชัน่รถน าเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
5. ปัจจยัด้านบุคคล  
(Q5.1) พนกังานมีความรู้ในการใหบ้ริการ พนกังานมีความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีของตนเอง 
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ปัจจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ปัจจยัท่ีรวบรวมจากทฤษฎี 
(Q5.2) พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ ความสามารถในการตอบสนองตอ่ลูกคา้ 
(Q5.3) เจา้หนา้ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ ความสามารถในการสร้างค่านิยมใหอ้งคก์ร 
6. ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ  
(Q6.1)  พนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
สุภาพ และ มีมารยาท 

การสร้างคุณภาพดว้ยกายภาพ การเจรจา สุภาพ 
อ่อนโยน  

(Q6.2) ขบวนรถมีการตกแต่งใหดู้มีความทนัสมยั คุณภาพทางกายภาพของขบวนรถ 
7. ปัจจยัด้านกระบวนการ  
(Q7.1) ความยุง่ยากในการจองตัว๋ การจองตัว๋มีความยุง่ยาก 
(Q7.2) ขั้นตอนในการช าระเงินมีความสะดวก สามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ 
(Q7.3) ขั้นตอนในการช าระเงินมีความรวดเร็ว การช าระเงินในแต่ละช่องทางมีความรวดเร็ว 

(Q7.4)  มีการก าหนดระยะเวลาเวลาการอพัเดทข่าวสาร ระเบียนวธีิการและการปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี
น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยจะท าการลงพ้ืนที่ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยจะท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 385 ชุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนของการ
วิจัย ดังนี้ 
 4.1 การทดสอบ Reliability test ของแบบสอบถามโดยใช้ ค่า Cronbach’s Alpha มาทดสอบความ

เชื่อมั่นของข้อมูลโดยค่า Cronbach’s Alpha ที่หาได้จากการวิเคราะห์ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปถึงจะแสดงว่า

แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ (พิชญ์ เสริมสุวรรณและอุเทน ยาทอง, 2557) 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.933 385 
ภาพที่ 1 ค่า Cronbach’s Alpha 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่าค่า Cronbach’s Alpha จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ชุด สถิติค่าที่ได้เท่ากับ 
0.933 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบค าถามในแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ 

4.2 วิเคราะห์การทดสอบ Multicollinearity ในการวิเคราะห์การถอดถอยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อน
ว่าระหว่างตัวแปร อิสระทั้ง 20 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์ (Correlation) หรือไม่ โดยท าการหาค่าสหสัมพันธ์ค่า VIF 
โดยค่าที่ได้ต้องน้อยกว่า 15 จึงสามารถระบุได้ว่า ตัวแปรเป็นอิสระทั้งหมด (Khemavuk, 2010) แสดงในตารางที่ 
2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระซึ่งค่า VIF ที่ได้ของตัวแปรทั้งหมด 20 ตัว มีค่าน้อยกว่า 15 จึงระบุ
ได้ว่าตัวแปรเป็นอิสระต่อกันทั้งหมด 
 
ตารางที่ 2 ค่า VIF ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12.036 3.335  3.609 .000   
Q1.1 1.450 .760 .094 1.908 .057 .516 1.939 
Q1.2 -.131 .702 -.008 -.187 .852 .674 1.483 
Q1.3 2.219 .747 .134 2.969 .003 .619 1.616 
Q2.1 .711 .725 .044 .981 .327 .617 1.621 
Q2.2 .846 .721 .053 1.173 .241 .611 1.636 
Q2.3 .444 .717 .028 .618 .537 .595 1.680 
Q3.1 -.424 .700 -.029 -.605 .546 .537 1.861 
Q3.2 2.456 .776 .162 3.166 .002 .483 2.072 
Q3.3 -.266 .751 -.018 -.354 .724 .490 2.043 
Q4.1 1.614 .944 .099 1.711 .088 .376 2.662 
Q4.2 -.088 .921 -.005 -.096 .924 .391 2.556 
Q4.3 1.594 .755 .109 2.110 .036 .469 2.134 
Q5.1 1.738 .964 .101 1.804 .072 .400 2.500 
Q5.2 -.492 .910 -.030 -.541 .589 .421 2.376 
Q5.3 1.602 .956 .098 1.676 .095 .370 2.706 
Q6.1 .669 .862 .039 .777 .438 .490 2.039 
Q6.2 1.286 .737 .085 1.745 .082 .526 1.903 
Q7.1 -2.232 .936 -.142 -2.384 .018 .353 2.834 
Q7.2 2.061 .923 .129 2.231 .026 .378 2.646 
Q7.4 1.856 .896 .121 2.071 .039 .366 2.734 
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4.3 การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าคลาดเคลื่อนด้วยวิธีทางสถิติ Durbin-Watson ตัวแปรอิสระ

ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือที่เรียกว่าการไม่เกิด Autocorrelation โดยใช้ค่า Durbin-

Watson ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า Durbin-

Watson (Khemavuk, 2010) ดังนี้     

มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน      

มีค่าอยู่ในช่วง 2.6 – 5.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ     

มีค่าอยู่ในช่วง 0 – 1.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก 

ตารางที่ 3 การทดสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .737a .543 .518 9.04239 1.944 
a. Predictors: (Constant), Q7.4, Q2.2, Q1.3, Q1.2, Q2.3, Q6.1, Q4.3, Q3.2, Q2.1, 
Q6.2, Q3.1, Q5.1, Q1.1, Q3.3, Q7.2, Q4.2, Q5.2, Q4.1, Q5.3, Q7.1 
b. Dependent Variable: Y 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน Durbin-Watson มีค่า 1.994 ซ่ึง

หมายถึงความคลาดเคลื่อนที่ได้แต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน 

4.4 การสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามมาใช้ส าหรับการสร้างสมการจ านวน 385 ชุด และอีก 129 ใช้ส าหรับการ
ทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณที่ได้จากการวิเคราะห์ การสร้างสมการวิเคราะห์เป็นสมการที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม Y จ านวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ X จ านวน 2 ตัวแปรขึ้นไปโดยที่มี
ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เมื่อ   Y คือ ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในรูปแบบคะแนนมาตราฐาน 
      ของตัวแปรตาม        

         1 n      คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n 
    X คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n 
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 จากการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือจะตัดปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญท้ิง โดยที่

ปัจจัยจะต้องมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าปัจจัยนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีนัยส าคัญ ไดแ้ก่ Q7.4 
 Q1.3 Q3.2 Q4.3 Q7.1 Q7.2   จากนั้นจึงสร้างสมการถดถอยจากปัจจัยดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงผลการสร้างสมการถอดถอยพหุคูณจากโปรแกรม SPSS 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.118 2.975  6.763 .000 

Q1.3 3.434 .686 .207 5.004 .000 
Q3.2 3.478 .681 .229 5.110 .000 
Q4.3 3.115 .655 .213 4.755 .000 
Q7.1 -2.036 .941 -.130 -2.164 .031 
Q7.2 2.943 .900 .184 3.270 .001 
Q7.4 3.649 .835 .239 4.370 .000 

a. Dependent Variable: Y 
 
เมื่อตัดตัวแปรที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ออกจะได้สมการการถดถอยพหุคูณท่ีถูกต้อง เพราะฉะนั้น โมเดล

ทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ      
Y = 3.434* Q1.3  + 3.478 *Q3.2  +3.115* Q4.3  – 2.036* Q7.1  + 2.943* Q7.2  + 3.649* Q7.4  + 

20.118 
เมื่อ  

Q1.3 คือ ความปลอดภัยในการเดินทาง        
Q3.2 คือ การซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ท าได้รวดเร็ว       
Q4.3 คือ มีการจัดโปรโมชั่นรถน าเที่ยวน่าสนใจ      
Q7.1 คือ ความยุ่งยากในการจองตั๋ว 
Q7.2 คือ ขั้นตอนในการช าระเงินมีความสะดวก       
Q7.4 คือ มีการอัพเดทข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
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สามารถยกตัวอย่างการค านวณเช่น หากผู้ใช้บริการตอบ  Q1.3 = 3, Q3.2 = 4, Q4.3 = 4,  Q7.1 = 5, Q7.2 
= 5, Q7.4 = 4 จะสามารถค านวณความพึงพอใจได้เป็น 75.923 = 3.434*3  + 3.478 *4 + 3.115*4  – 2.036*5  
+ 2.943*5 + 3.649*4  + 20.118 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้
วิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

ปัจจัยที่ 1 Q1.3 คือ ความปลอดภัยในการเดินทาง มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.434 เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยในการเดินทางมีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้บริการของการรถไฟ  

ปัจจัยที่ 2 Q3.2 คือ การซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.478  เป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งหมายถึงการซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์สามารถกระท าได้รวดเร็ว ถ้าจะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ
เรื่องดังกล่าวมากขึ้นในการซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ควรจะเพ่ิมจุดจ าหน่าย หรือตู้จ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ส าหรับขบวน
รถไฟเชิงสังคม         

ปัจจัยที่ 3 Q4.3 คือ มีการจัดโปรโมชั่นรถน าเที่ยว มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.115  เป็น 
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงสื่อโปรโมชั่นรถน าเที่ยวที่น าเสนอมีความน่าสนใจถ้าต้องการเพ่ิมสื่อน าเที่ยวให้
น่าสนใจต้องเพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยที่ 4 Q7.1 คือ ความยุ่งยากในการจองตั๋ว  มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ -2.036  เป็น
ความสัมพันธ์ทางลบ ซึ่งหมายถึงหากขั้นตอนมีความยุ่งยากหรือเพ่ิมขั้นตอนมากขึ้น จะท าให้ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการลดลงในทางกลับกันหากข้ันตอนลดลงหรือมีความง่ายมากขึ้นจะท าให้ความพึงพอใจสูงขึ้น  
    

ปัจจัยที่ 5 Q7.2 คือ ขั้นตอนในการช าระเงิน มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 2.943  เป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งหมายถึงขั้นตอนในการช าระเงินมีความสะดวก ถ้าต้องการเพ่ิมความสะดวกในการช าระเงินควรจะ 
เพ่ิมระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรสวัสดิการ และเพ่ิมช่องทางในการช าระเงิน   ปัจจัยที่  
6 Q7.4 คือ การอัพเดทข่าวสาร มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.649 เป็นความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงมี
การกระจายข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ถ้าต้องการอัพเดทข่าวสารให้ทั่วถึงควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
เพ่ิมช่องทางต่างๆ ในการกระจายข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ และด้านส่วนประสมการตลาดที่มีต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของรถไฟเพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาด้านบุคลากร คุณภาพในการให้บริการและด้านส่วนประสมการตลาดไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    

2. ส าหรับผู้ที่จะท าการวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมเรื่องความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการต้องการได้รับจากการให้บริการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรท าการศึกษาโครงกลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมการใช้บริการของการรถไฟ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า
ขึ้น สามารถน าผลการวิจัยที่แตกต่างกันมาท าการศึกษาเปรียบเทียบอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไทยส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน โดยใช้อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เป็นอาคารกรณีศึกษาซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 1822.94 m2 โดยพ้ืนที่ชั้น 1 เป็นส่วนให้บริการ 
พ้ืนที่ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นส่วนของห้องพัก จากการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทย 
ส าหรับอาคารระหว่างใช้งานพบว่าในสถานะปัจจุบันคะแนนอยู่ที่ 46 คะแนนซ่ึงอยู่ในระดับ Silvers ตามเกณฑ์
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยและมีค่าเฉลี่ยของดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะของ
อาคารมีค่า 116.9 kWh/m2/y  ในการศึกษานี้ได้ใช้แบบจ าลองพลังงาน EnergyPlus ท าการจ าลองการใช้
พลังงานและค านวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการที่น าเสนอ 
จากการค านวณพบว่าสัดส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องใช้พลังงานมากท่ีสุด ได้แก่ เครื่องท าน้ าร้อน (42%) 
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และรองลงมาคือระบบปรับอากาศ (40%) และระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ส านักงาน (18%)  จึงได้น าเสนอ
มาตรการการลดใช้พลังงานภายในอาคารและยังสามารถเพ่ิมคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ 
(หัวข้อ EA1 EA2 EA3 และ EA4) เพ่ือเลื่อนระดับเกณฑ์การประเมินสู่ระดับ Gold ผลการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนมูลค่า 345,000 บาท มีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.74 ปีมีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวม
เท่ากับ 91.61 kWh/m2/y  มาตรการที่  2 การเปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E)  ลงทุนมูลค่า 
828,925 บาท มีระยะการคืนทุนอยู่ที่  6.36 ปี มีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวมเท่ากับ 100.25 kWh/m2/y  
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ลงทุนมูลค่า 62,673.75  บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 
1.71 ปี มีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวมเท่ากับ 111.82 kWh/m2/y มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง ลงทุนมูลค่า 1,845,000 บาท ระยะคืนทุนเกินระยะโครงการ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวม
เท่ากับ 112.37 kWh/m2/y โดยมาตรการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด คือมาตรการที่ 3 การ
เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ทางโรงแรมดีพียูเพลสสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบการขอยื่น
ประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน
หรือเป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคาร  
 
ค าส าคัญ: การจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ความยั่งยืน 
 

Abstract 
 This study aims to assess Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability 
(TREES) for Existing Building using DPU Place Hotel, Dhurakij Pundit University as a case study. 
A case building has useful floor areas about 1822.94 m2. The 1st floor is service area. The 2nd 
and 3rd floors are guest rooms. The assessment of TREES is shown that under the current 
situation, DPU Place Hotel gets 46 points or Silvers level and the average specific energy use 
of building is 116.9 kWh/m2/y. The study used EnergyPlus model to simulate the energy 
performance of the building and to assess the energy-savings of the proposed measures. It is 
found that the domestic hot water system utilizes the highest amount of energy (42%) and 
followed by air-conditioning system (40%),  and lighting and appliance (18%). The energy-
saving measures have been proposed to assess energy-saving potentials and to add points 
under the Energy and Atmosphere (EA) Category in topics EA1, EA2, EA3, and EA4 in order to 
move to the Gold level. The economic analysis of four measures is shown as follows. 
Measure 1 is the use of renewable energy by installing a solar water heater with the 
investment of 345,000 Bath, Payback Period is 1.74 year and specific energy use of building is 
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91.61 kWh/m2/y. Measure 2 is changing to Low-E glass with the investment of 828,925 Bath, 
Payback Period is 6.36 year and specific energy use of building is 100.25 kWh/m2/y. Measure 
3 is changing to LED light bulbs with the investment of 62,673.75 Bath, Payback Period is  
1.71 year and specific energy use of building is 111.82 kWh/m2/y. Measure 4 is changing to 
high-efficiency air-conditioners with the investment of 1,845,000 Bath, Project Period is longer 
than the project period and specific energy use of building is 112.37 kWh/m2/y. The most 
economical value measure is Measure 3 which is changing to LED light bulbs. Thus, DPU 
Place Hotel can use the findings for application of TRESS for Existing Building or as database 
for retrofitting. 
 
Keywords: Building Energy Simulation, Energy and Environmental, Sustainability  

 
บทน า  

 ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีความตื่นตัวในเรื่องที่จะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งหลายๆ
หน่วยงานยังมีการก าหนดแผนเพ่ือน าองค์กรเข้าสู่การเป็นอาคารเขียว เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability for Existing Building: TREES-EB) เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นส าหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงแล้ว
เป็นหลักตัวอาคารควรมีการใช้งานที่คงที่และเสถียรแล้วเนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้งจากผู้ใช้อาคารและ
ข้อมูลทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จริงจากโครงการที่เข้าร่วมโครงการ  การประเมินด้วยเกณฑ์ TREES 
จะเป็นการประเมินด้วยการท าคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึ่งจะมีลักษณะหัวข้อคะแนนอยู่ 2 จ าพวก กลุ่ม
แรกคือคะแนนหัวข้อบังคับหรือ Prerequisite ซึ่งผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการประเมินทุกหัวข้อคะแนนซึ่งใน 
TREES-EB นี้จะมีหัวข้อบังคับ 5 หัวข้อ โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหนึ่งในกลุ่มนี้จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ TREES อาคารที่จะเข้าร่วมประเมิน TREES-EB ต้องเป็นอาคารที่มีการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ
มีการเข้าใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานโดยเฉลี่ยยกเว้นอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC และ 
TREES-CS สามารถเข้าประเมินได้ทันท ี 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและ 5 คะแนนข้อบังคับของ TREES-EB สามารถแบ่งเป็นหมวดหลัก 8 
หมวดหลักได้แก่ 1) การบริหารจัดการอาคาร (BM) 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL) 3) การประหยัดน้ า(WC) 4) 
พลังงานและบรรยากาศ (EA) 5) วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (MR) 6) คุณภาพของสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร (IE) 7) การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EP) และ 8) นวัตกรรม (GI) ระดับรางวัลออกเป็น 
4 ระดับตามช่วงคะแนนได้แก่ PLATINUM 75 คะแนนขึ้นไป GOLD 55-74 คะแนน SILVER 45-54 คะแนน
และ CERTIFIED 35-44 คะแนน ทุกระดับต้องผ่านคะแนนข้อบังคับ 5 ข้อ 
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ยุทธจักร หินทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสถานศึกษา
ด้วยโปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยน าโปรแกรม eQuest ท าการจ าลองการใช้พลังงานของอาคารท าการ
ค านวณหาค่าภาระการท าความเย็นของอาคารพบว่าค่าภาระการท าความเย็นภายในอาคารโดยรวมมีค่าสูงกว่า
มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยของภาระการท าความเย็นเท่ากับ 882 Btu/hr/m2 สามารถแยกสัดส่วนได้ดังนี้       
(1). ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกมีค่า 415 Btu/hr/m2 (2). อากาศแทรกซึมตามรอยร้าวมีค่า   
379 Btu/hr/m2 และ (3). องค์ประกอบอ่ืนๆมีค่า 89 Btu/hr/m2 ผู้วิจัยได้ท าการเสนอแนวทางปรับปรุงคือ  
(1). ลดพ้ืนที่ผนังโปร่งแสงลงจากเดิมสัดส่วนผนังต่อกระจก 75% ลดลงเหลือ 40% พบว่าองค์ประกอบภาระ
ท าความเย็นลดลงเหลือเพียง 229 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 44.82%  (2). เปลี่ยนกระจกที่มีคุณสมบัติการ
ป้องกันรั งสี จากดวงอาทิ ตย์  (Low-E) พบว่าองค์ประกอบค่ าภาระท าความเย็นลดลงเหลือ เพียง                
323 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 22.17% และ (3). การลดอากาศแทรกซึมให้มีค่าน้อยที่สุด พบว่าองค์ประกอบ
ค่าภาระท าความเย็นลดลงเหลือเพียง 1 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 99.74% จากท้ัง 3 แนวทาง พบว่าแนวทาง
ที่ประหยัดที่สุดคือแนวที่ 1 การลดพ้ืนที่โปร่งแสงท าโดยการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดเพ่ือลดพ้ืนที่กระจก มีค่า
ด าเนินการ 320 บาท/ตารางเมตร คิดเป็นเงินมูลค่าเท่ากับ 354,240 บาท โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 0.7 ปี  

คมสัน วิสาวะโท (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องสมุดในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง โดยใช้โปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร EnergyPlus สร้าง
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 
0.03 - 7.30 % ส าหรับมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 16 มาตรการ พบว่า
มาตรการที่ 16  (Set T. + LED + Film + A/C + PV) เป็นมาตรการที่สามารถลดค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของอาคารมากที่สุดในทุกห้องสมุดที่ท าการศึกษา เมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์พบว่าทุก
ห้องสมุดที่ท าการศึกษามาตรการที่ 6 (Set T. + LED) เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุนมากท่ีสุดเนื่องจาก
เป็นมาตรการที่มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สุด และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด 

ณัฐพล เขตกระโทก (2556) ได้ท าการศึกษาการใช้พลังงานของอาคารบรรณสาร 2 มหาวิทยาลัย    
สุรนารีและใช้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าอาคารบรรณสาร 2 ยังไม่เข้าเกณฑ์อาคารเขียวของภาครัฐ (กรณี
อาคารเดิม) คะแนนอยู่ที่ 50.1 (ผ่านการรับรอง 60-70 คะแนน) เมื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ผ่านการรับรอง หัวข้อที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ (1) การรณรงค์ให้ประหยัดน้ า (2.5 คะแนน ลงทุน 3,000 
บาท) (2) ห้องเครื่องปรับอากาศต้องไม่มีการเก็บของภายในห้อง (4 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) และ (3) พ้ืนที่
สูบบุหรี่อยู่ในต าแหน่งประตูหน้าต่างหรือช่องน าอากาศเข้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร (4 คะแนน ลงทุน 1,000 
บาท) สามารถน าข้อมูลท าแผนแม่บทในการปรับปรุงอาคารเพ่ือเป็นอาคารเขียว 

มัลลิกา ปู่ เพ็ชร์ (2555) ท าการศึกษาอาคารประเภทสถานศึกษาจ านวน 2 อาคารและอาคาร
ส านักงาน 1 งาน โดยใช้โปรแกรม BEC และ Energy Plus ในการท าแบบจ าลองพลังงาน ในการประเมินแบ่ง
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ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) ใช้ค่าพลังงานตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2552 (2) ใช้ค่าพลังงานตาม
ข้อก าหนด Appendix G ใน ASHRAE Standard 90.1-2007 และ (3) ใช้แบบประเมินเพ่ือประหยัดพลังงาน
หรืออาคารติดฉลากของกระทรวงพลังงาน ผลจากการประเมินพบว่า วิธีที่ 1 ได้คะแนนสูงทั้ง 3 อาคาร โดย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพลังงานคือประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ กล่าวคือประสิทธิภาพของอาคารอ้างอิง
วิธีที่ 1ต่ ากว่าประสิทธิภาพอาคารอ้างอิง วิธีที่ 2 และเงื่อนไขในระบบไฟฟ้าแสงสว่างจะไม่คิดค่าแสงสว่างใน
พ้ืนที่ลานจอดแต่อีก 2 วิธีได้น ามาคิด 

 วัศพล ธีรวนพันธุ์ (2558) ได้ท าการศึกษาอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม 
Visual DOE 4.1.0 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร (OTTV และ RTTV) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
และมีค่าอากาศรั่วซึมมากกว่าเกณฑ์  โดยแนวทางปรับปรุงที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบด้วยการปิดไฟและ
เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและการเปิด-ปิดห้องเรียนตามเวลาใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์บังแดดแนวตั้ง
และแนวนอนยื่น 60 ซม. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED การเปลี่ยนกระจกสีเขียว การเปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็น
บานติดตาย ติดตั้งยางกันรั่วซึมบริเวณขอบประตูไม้ การปูฉนวนกันความร้อนหนา 2 นิ้ว เหนือฝ้า การกรุผนัง
ทุกด้านด้วยใยแก้ว 2 นิ้ว สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 25% มีค่าการลงทุน 6,302,520 บาทและมี
ระยะการคืนทุนอยู่ท่ี 4 ปี 9 เดือน 

ส าหรับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ได้ใช้โรงแรมดีพียูเพลสของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งมี ห้องพัก
ให้บริการจ านวน 24 ห้อง จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของส่วนอาคารโรงแรมดีพียูเพลสพบว่ายังมีการใช้
พลังงานที่อยู่ในเกณฑ์สูง จึงสนใจที่จะหาแนวทางในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร  ในการวิเคราะห์
มาตรการด้านพลังงานได้น าแบบจ าลองการใช้พลังงานอาคารมาช่วยในการค านวณและประเมินค่าการใช้
พลังงานของอาคารก่อนด าเนินการปรับปรุงอาคาร เนื่องจากแบบจ าลองพลังงานทางคอมพิวเตอร์สามารถ
ทดลองเปลี่ยนตัวแปรแล้วดูผลการค านวณเรื่องพลังงานที่ใช้ได้ อีกทั้งแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์จะสามารถ
ค านวณผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาพการใช้งานอาคารที่เปลี่ยนแปลงตลอดปี งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา
หาแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวโดยการเลือกหัวข้อเกณฑ์ท่ีมีความคุ้มค่าในการปฎิบัติ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินอาคารกรณีศึกษาตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 
(ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษศาสตร์ของมาตรการต่างๆ ที่ด าเนินการศึกษาปรับปรุงเพ่ือให้ได้
ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงมาตรการหรือแนวทางที่ไม่มีการลงทุนเป็นล าดับแรก และเป็นมาตรการที่
สามารถด าเนินการได้จริงเพ่ือให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์จากมาตรการหรือแนวทางต่างๆที่ด าเนินการศึกษา  งานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรมจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ Skethup และ EnergyPlus ในการสร้างแบบจ าลอง โดยได้ท าการเปรียบเทียบผลที่ได้จาก
แบบจ าลองพลังงานกับข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงของอาคารเพ่ือท าการสอบเทียบแบบจ าลองการ
ใช้พลังงานในอาคาร ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 

การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมแบบ, ลักษณะทางกายภาพ 

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร 

การใช้โปรแกรมEnergy Plus 8.5.0 

ลักษณะการใช้อาคาร
เวลาการใช้งานของแต่ละโซน 

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ปี พ.ศ. 
2559 - 2560 

การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล 

สร้างแบบจ าลองการใช้พลังงานใน
อาคาร 

ประเมินเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับอาคาร
ระหว่าง 

ใช้งาน(TREE-EB) 

ก าหนดมาตรการเพิ่มระดับ
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว 

ศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา 
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ข้อมูลทั่วไปและการใช้พลังงานของอาคารกรณีศึกษา 

 อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,822.94 m2 เปิดให้บริการทุกวันภายในห้องพักประกอบด้วยอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น โดยค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี พ.ศ.2559 อยู่ที่  19,900 
kWh/year และในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 17,758 kWh/year ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการใช้พ้ืนที่ของอาคาร
โรงแรมดีพียูเพลส ภาพที่ 2 แสดงลักษณะรูปทรงภายนอกของอาคารและภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใน
ปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2560 โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจ านวนแขกท่ีเข้าพักภายในโรงแรม 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะการใช้พื้นท่ีของอาคาร  
 

ชั้น ลักษณะการใช้พื้นที่ 

1 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงาน ห้องซักล้าง  

2 ห้องพักจ านวน 12 ห้อง 
3 ห้องพักจ านวน 12 ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โรงแรมดีพียูเพลส 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 โรงแรมดีพียูเพลส 
ที่มา:เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2560 
 
การสร้างแบบจ าลองการใช้พลังงานของอาคาร 
 ในการศึกษานี้ใช้โปรแกรม EnergyPlus และ Skethup ในการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของ
อาคารโรงแรมดีพียูเพลส โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของโปรแกรมและใส่ข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร เช่น วัสดุกรอบ
อาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารตามแบบจ าลองมีค่า
ใกล้เคียงกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารตามใบเสร็จค่าไฟฟ้า โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ     
4.62 % ดังนั้นจึงสามารถใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารโรงแรมดีพียูเพลสที่สร้างขึ้นนี้เป็นตัวแทน
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงาน ในภาพที่ 4 แสดงการแบ่งพ้ืนที่ตาม Space Type และ Thermal 
Zone ของอาคารกรณีศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 การแบ่งพ้ืนที่ตาม Space type และ Thermal Zone 
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามหมวดหมู่ 

จากการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) ของ
อาคารกรณีศึกษาสามารถสรุปคะแนนได้ดังตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบว่าเกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) (TREE-EB) ได้คะแนนรวมเท่ากับ 46 คะแนน 
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ SILVER (45-54 คะแนน) ดังนั้นจึงได้น าเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ของอาคารโดยเฉพาะในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (EA) โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E) 
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) 
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

 
ตารางท่ี 2 สรุปคะแนนประเมินทั้ง 8 หัวข้อ 

 
หัวข้อ ชื่อหัวข้อ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

BM การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 6(1) 2(1) 

SL ผังบริเวณและภูมิทัศน ์(Site and Landscape) 17 10 
WC การประหยัดน้ า(Water Conservation) 8(1) 7(1) 

EA พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 27(2) 6(2) 
MR วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources) 17 7 

IE คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 14(1) 8(1) 

EP การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Protection) 5 3 

GI นวัตกรรม (Green Innovation) 6 3 
รวม 100(5) 46(5) 

 
 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
 พบว่ามาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 ชุด โดยคิดจากค่าเฉลี่ยการใช้น้ าของโรงแรมดีพียูเพลสใน
ปี พ.ศ. 2559–2560 เท่ากับ 350 m3/y  หรือ เท่ากับ 972.22 ลิตร/วัน เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
หนึ่งเครื่องขนาด 50,244 kJ ราคา 69,000.00 บาท รวมค่าด าเนินการติดตั้ง 25% จะเท่ากับ   86,250.00 
บาทต่อชุด ความจุ 300 ลิตร จึงด าเนินการติดตั้งจ านวน 4 เครื่อง โดยคิดระยะโครงการที่ 10 ปี และมีค่า
บ ารุงรักษาปีละ 10,000 บาท ท าการลงทุนมูลค่า 345,000 บาท ผลจากแบบจ าลองพลังงานพบว่ามีค่าการใช้
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พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 46,094.88 kWh/y มีระยะคืนทุนเท่ากับ 1.74 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 
91.61 kWh/m2/y   

มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E) จ านวน 331.57 m2 โดยคิดจากจ านวนพ้ืนที่
กระจกกรอบอาคารโรงแรมดีพียูเพลส โดยเปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low–E ) พร้อมติดตั้งราคา  
2,000 บาท/m2 รวมค่าด าเนินการติดตั้ง 25% จะเท่ากับ 2,500 บาท/m2  โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี       
มีการลงทุน 828,925 บาท  ผลจากแบบจ าลองพลังงานพบว่ามีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 
30,348.26 kWh/y มีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.36 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 100.25 kWh/m2/y   

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) โดยการเปลี่ยนหลอด จ านวน 306 หลอด คิด
ระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกๆ 2 ปี เท่ากับ 26,599.50 บาท  ท าการลงทุนมูลค่า 
62,673.75 บาท ค่าไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 8,512.34 kWh/y หรือเท่ากับ 36,517.93 บาทต่อปี มีระยะการคืนทุน
อยู่ที ่1.71 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 111.82 kWh/m2/y   

มาตรการที่ 4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จ านวน 41 ชุด โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี 
มีค่าบ ารุงรักษา  82 ,000.00 บาทต่อปี ท าการลงทุนมูลค่า 1 ,845,000.00 บาท ค่าไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 
8,264.64 kWh/y หรือเท่ากับ 35,455.30 บาท/ปี มีระยะคืนทุนเกินระยะโครงการ มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวม
เท่ากับ 112.37 kWh/m2/y   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงปริมาณการลดใช้พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ  
  
 จากภาพที่ 5 แสดงปริมาณการลดการใช้พลังงานของแต่ละมาตรการ โดยพบว่ามาตรการที่  1 มีค่า
ดัชนีการลดใช้พลังงานรวมมากที่สุด มาตรการที่ 2 และ 3 มีค่ามีค่าดัชนีการลดใช้พลังงานรวมรองลงมา และ
มาตรการที่ 4 มีค่าดัชนีการลดใช้พลังงานรวมน้อยที่สุด 
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สรุปผลการศึกษา  
 ในการศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) โดยใช้อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับคะแนน
การประเมินอยู่ที่ 46 คะแนน (ระดับ Silver) หากพิจารณาจากการประเมินทั้ง 8 หัวข้อ พบว่าในหมวดที่ 4 
พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) มีคะแนนต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน จึงได้น าเสนอมาตรการการ
ลดใช้พลังงานภายในอาคารและยังสามารถเพ่ิมคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ (หัวข้อ EA1 EA2 
EA3 และ EA4) เพ่ือเลื่อนระดับเกณฑ์การประเมินสู่ระดับ Gold โดยมีมาตรการ ดังนี้  
 มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E) 
 มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)  
 มาตรการที่ 4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 ผลการศึกษาพบว่ามาตรการที่ 1 เป็นมาตรการที่สามารถลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมาก
ที่สุด การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 เครื่อง มูลค่า 
345,000.00 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.74 ปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 8.23% หรือ 
46,094.88 kWh/y มูลค่า 197,747.03 บาทต่อปี  
 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน(LED) 
จ านวน 306 หลอด มูลค่า 62,673.75 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.71 ปีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
เท่ากับ 1.65 % หรือ 8,512.34 kWh/y  มูลค่า 36,517.93 บาทต่อปี เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุน
มากที่สุดเนื่องจากเป็นมาตรการที่มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สุด และมีระยะเวลาคืนทุนสั้น
ที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
  - มาตรการการลดระยะเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ  และไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาที่ไม่มีผู้ใช้งาน 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ 

- มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างเป็นจุด ๆ  เพื่อลดการเปิดไฟแสงสว่างทั้งชั้นบริเวณทางเดินชั้น 
2-3 ของอาคาร  
 - มาตรการติดตั้งระบบควบคุมความร้อนผ่านกรอบอาคารด้วยม่านปรับแสงอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์
ปรับแสงในเวลากลางวันให้เหมาะสม เพ่ือลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,413 ตารางเมตร 
โดยแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยหลักๆออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนห้องเรียน ส่วนสํานักงาน และส่วนกลาง โดยช้ันที่ 1 
เป็นห้องเรียน โถงน่ังอ่านหนังสือและห้องสมุด ช้ันที่ 2 เป็นห้องเรียน และช้ันที่ 3 เป็นสํานักงานและ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จากการสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้แบบจําลองพลังงานใน
อาคาร EnergyPlus และ BEC (Building Energy Code) พบว่าค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่า         
83.78 kWh/m2-year  ซึ่งไม่อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน จึงได้ใช้แบบจําลอง EnergyPlus ทํา
การจําลองการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของอาคารและนําเสนอมาตรการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร
ด้านระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เป็นต้น จากน้ันใช้แบบจําลอง BEC ในการจําลองการปรับปรุง
พลังงานของระบบกรอบอาคารคือ ค่า Overall Thermal Transfer Value (OTTV) และค่า Roof Thermal 
Transfer Value (RTTV) ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคารหลังปรับปรุงมีค่าดัชนีการ
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ใช้พลังงานไฟฟ้าคือ 40.8 kWh/m2-year  อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน โดยมีผลให้ค่าไฟฟ้า
ลดลงมูลค่า 537,170 บาทต่อปี เงินลงทุนมีมูลค่า 2,375,460 บาท และมีระยะการคืนทุนที่ 4.42 ปี  
 
คําสําคัญ : แบบจําลองการใช้พลังงานในอาคาร, เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน, ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 
 

Abstract 
This study aims to analyze the energy consumption in the China-ASEAN International 

College, Dhurakij Pundit University, Bangkok. It is a 3-storey reinforced concrete building, with 
a total floor area of 2,413 m2. The building area consists of three main sections, which are 
classrooms, offices, and common areas. On the 1st Floor, there are classrooms, reading hall, 
and Library. The 2nd Floor is only for classrooms and the 3rd Floor includes office and 
computer rooms. Regarding the Building Energy Modeling using EnergyPlus and BEC (Building 
Energy Code) Software, it was found that the Electrical Energy Consumption Index of the 
building is 83.78 kWh/m2-year, which is not passed the criteria under the Building Energy 
Code. The software EnergyPlus was used to simulate the energy performance of the building, 
and to assess the building energy savings model for lighting and air conditioning system. 
Then, the BEC software was used to simulate the Overall Thermal Transfer Value (OTTV) and 
the Roof Thermal Transfer Value (RTTV) of the building. Results are shown that after using 
energy savings model, the Electrical Energy Consumption Index of the building reduced to 
40.8 kWh/m2-year, which is passed the criteria under the Building Energy Code. As a result, 
the electrical value of the building decreased at 537,170 baht/year, investment fund is at 
2,375,460 baht, and payback period is within 4.42 years. 

 
Keywords:  Building Energy Modeling, Building Energy Code, Electrical Energy Consumption 
Index 

 
บทนํา  
 ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญของเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาคอาคารไม่แพ้นานาชาติ 
โดยมี สถาบันอาคารเขียวไทย ต้ังเกณฑ์มาตรฐานสําหรับประเมินอาคารเขียวสําหรับประเทศไทยที่ช่ือว่า 
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) และสําหรับในส่วนรัฐบาลไทย 
โดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศใช้ กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสําหรับ
ของประเทศไทย โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดต้ังศูนย์
ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการตรวจสอบประเมินแบบอาคารในประเทศ
ไทยให้ได้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานหรือเรียกว่า BEC (Building Energy Code) ซึ่งเกณฑ์ประเมิน
อาคารด้านพลังงานของ BEC เป็นส่วนหน่ึงในหัวข้อเกณฑ์ประเมินของ TREES ที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วยและ
นอกจากเกณฑ์ BEC แล้ว ยังมีเกณฑ์มาตรฐานดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประเภทต่างๆของกระทรวง
พลังงาน ที่กําหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง แต่สําหรับ
ภาคเอกชนในประเทศไทยผู้ประกอบการด้านอาคารและอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีบทบาทเรื่องการออกแบบ
อาคารใหม่ให้ได้ตามมาตรฐาน BEC ที่เป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรที่เก่ียวข้อง
จะร่วมกันผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบอาคารใหม่โดยเริ่มจากการให้ความรู้จนไปถึงการบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาการจําลองการใช้พลังงานในอาคารเพ่ือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC และเกณฑ์มาตรฐานดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ในการออกแบบ
ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม BEC และ โปรแกรม EnergyPlus โดยเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน
รวมของอาคารจากการออกแบบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยประเมินผลด้านพลังงานและด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นผลประโยชน์ของการปรับปรุงอาคารและเป็นข้อมูลสําคัญในการส่งเสริมข้อมูล
และความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านอาคารและผู้ใช้อาคารต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการปรับปรุงอาคารให้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานและเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 
 2. เพ่ือนําเสนอมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับอาคาร
กรณีศึกษา 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ปรัชญา ปัตถาวงศ์ และ วิทยา ยงเจริญ (2557) ทําการศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยัด
พลังงาน โดยการปรับปรุงค่าการถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคารในอาคารผ่านโปรแกรม Building Energy 
Code (BEC) v.1.0.5 และศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารให้ดีขึ้น โดยแบ่งการปรับปรุงกรอบอาคารเป็น 2ส่วน 1.) ส่วนผนัง การ
ปรับปรุงผนังโปร่งแสงจะเลือกอุปกรณ์บังแดดลักษณะแนวนอนระยะย่ืนออกจากผนังที่ระยะ 40 เซนติเมตร 
(S40) , 80  เซนติเมตร (S80) และแบบระแนงแนวตั้ง (STT) ส่วนการปรับปรุงผนังทึบจะเลือกใช้ฉนวนโพลี
เอทธีลีนที่มีความหนาที่ 5 มิลลิเมตร (W5) และ 10 มิลลิเมตร (W10) 2.) ส่วนหลังคา ปรับปรุงโดยใช้ฉนวนกัน
ความร้อนที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร (R5) ติดต้ังบนฝ้าเพดาน รวมแล้วทั้งหมด 6 แนวทางปรับปรุง ได้ผลการ
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ทดลองแนวทาง STTW10R5 สามารถประหยัดพลังงานได้สูงที่สุด โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเฉลี่ย 
เท่ากับ 77,563 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี ส่วนด้านความคุ้มทุนทางการเงิน แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทุน
เฉลี่ยเร็วที่สุด เท่ากับ 2.75 ปี 
 โสพิศ ชัยชนะ (2559) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเพ่ือ
ประหยัดพลังงาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ โปรแกรม Building Energy Code ผลวิจัยพบว่า 1. แนวทาง
ปรับปรุงผนังอาคารให้ผ่านค่า OTTV ใช้เงินลงทุนน้อยและคืนทุนเร็วที่สุด คือการปรับปรุงเฉพาะผนังทึบ โดย
ติดต้ังฉนวนโพลีสไตรีนแบบขยายตัว (EPS) หนา 35 มม. ชนิดแผ่นสําเร็จรูปพร้อมแผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. มีค่า 
OTTV เท่ากับ 48.05 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 8.16 ระยะคืนทุน 5.43 ปี ในกรณีที่
ปรับปรุงทั้งผนังทึบและผนังโปร่งแสง ทําได้โดยเว้นช่องอากาศกว้าง 9 ซม. ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบุฟอยล์หนา 
12 มม. ที่ผนังทึบ และเปลี่ยนกระจกโฟลตใส 6 มม. เป็นกระจกโฟลตสีเขียวเข้ม 6 มม. มีค่า OTTV เท่ากับ 
41.11 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 10.87 ระยะคืนทุน 4.93 ปี  2. การปรับปรุงหลังคา
อาคารเพ่ือให้ผ่านค่า RTTV ใช้เงินลงทุนน้อยและคืนทุนเร็วที่สุด คือการปูฉนวนใยแก้วแบบม้วนหนา 75 มม. 
หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เหนือฝ้าเพดานช้ัน 3 มีค่า RTTV เท่ากับ 5.18 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ร้อยละ 6.26 ระยะคืนทุน 1.19 ปี 
 กาญจน์กรอง สุอังคะ (2557) ทําการประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบและการใช้วัสดุ
ก่อสร้างเพ่ือการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย โดยวิเคราะห์สมบัติการถ่ายเทความร้อนของวัสดุก่อสร้าง
เปลือกอาคารด้วยการสร้างแบบจําลองและคํานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังและหลังคา ผล
การศึกษาพบว่า วัสดุผนังที่ป้องกันความร้อนได้ดีสุด คือ เซลโลกรีตโฟม แต่เป็นวัสดุที่มีราคาแพง ส่วนวัสดุที่
สามารถป้องกันความร้อนได้ดีและได้รับความนิยมมาก คือ คอนกรีตมวลเบา สําหรับวัสดุฝ้าเพดานที่ป้องกัน
ความร้อนได้ดีที่สุด คือไม้ก็อกแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้สําหรับงานก่อสร้างในเมืองไทย ฉนวนที่สามารถลดปริมาณ
ความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีที่สุด คือ โฟมโพลียูรีเทน  
 วงศิยา อนุศักดากุล (2559) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารสํานักงานภาครัฐในประเทศไทยให้เป็น
อาคารท่ีใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยการนําแบบมาตรฐานอาคารสํานักงานภาครัฐมาศึกษาการใช้พลังงานและ
เสนอวิธีลดการใช้พลังงานด้วยโปรแกรม PVsyst Photovoltaic Software ผลการศึกษาพบว่า อาคารไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งประเมินด้วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) จึงแบ่งแนวทางลดการใช้
พลังงานดังน้ี แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกรอบอาคารเพียงอย่างเดียวโดยเปลี่ยนวัสดุผนังทึบและกระจก เพ่ิมฉนวน
ใยแก้วใต้หลังคา แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการจัดการระบบภายในอาคาร โดยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น
หลอดไฟประสิทธิภาพสูงแอลอีดี (LED) เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้อุปกรณ์สํานักงาน
และคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายประหยัดพลังงาน Energy Star สามารถลดพลังงานรวมในทุกอาคารจน
สามารถเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ ซึ่งการปรับปรุงผนังและหลังคา ให้มีค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมผ่านผนังและหลังคา (OTTV, RTTV) ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย ควบคู่กับการเปลี่ยนหลอดไฟ 
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สํานักงาน จะย่ิงทําให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมาก 
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 วรรษา อุไรรัตน์ (2558) ทําการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสํานักงานใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย หาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานในอาคารเมื่อได้มาตรการอนุรักษ์พลังงานจะตรวจวัด
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก่อนการปรับปรุง เพ่ือประเมินผลประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าในการลงทุน จาก
การศึกษาพบว่าอาคารมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 3,573,100 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 13,649,715 บาทต่อปี และมีดัชนีการใช้พลังงาน 136.74 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อตารางเมตร ได้มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพรวม 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการติดต้ัง VSD ในเคร่ืองสูบนํ้าเย็นของเครื่องทํา
ความเย็น 2) มาตรการติดต้ังอุปกรณ์ล้างท่อคอนเดนเซอร์อัตโนมัติโดยใช้ลูกบอล 3) มาตรการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพ่ิมเติมในบริเวณที่มีการทํางานนอกเวลา 4) มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก
หลอด Fluorescent เป็นหลอด LED 5) มาตรการติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอาคาร และ 6) มาตรการ
ติดฉนวนกันความร้อนบริเวณผนังอาคาร รวมผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากทุกมาตรการเท่ากับ 644,775 
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นเงิน 2,463,041 บาทต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 0.34 – 15.12 ปี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษาจากอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน (ภาพที่ 1) แบบกอ่สร้างและข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคาร 

ภาพที่ 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน 
ที่มา:เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
การสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคาร 
 การสร้างแบบจําลองอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน (ภาพที่ 2) ใช้ซอฟต์แวร์เสริมช่วยในการเข้าถึงการ
แสดงผลท่ีง่ายขึ้นกล่าวคือซอฟต์แวร์ SketchUp ใช้ในการวาดและสร้างตัวกรอบอาคารข้ึนมา โดยใช้ข้อมูลจริง
จากแบบการก่อสร้างและสถานท่ีจริง โดยสามารถสร้างขอบเขตของห้องต่างๆ กรอบอาคาร วัสดุต่างๆของ
กรอบอาคารและสามารถกําหนดประเภทและโซนการใช้งานของอาคารได้ด้วย 
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ภาพที่ 2 แบบจําลองอาคารในซอฟต์แวร์ SketchUp 

 
 หลังจากสร้างแบบจําลองอาคารข้ึนมาพร้อมใส่ข้อมูลจริงทั้งกรอบอากาศและข้อมูลการจัด Thermal 
Zone ของอาคาร (ภาพที่ 3) ต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดของอาคารและการใช้อาคารเชิงลึกเช่นจํานวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สําหรับการคํานวณพลังงานในซอฟต์แวร์ Openstudio ซึ่งเช่ือมต่อกับ
การสร้างแบบจําลองในซอฟต์แวร์ SketchUp ไว้แล้วพร้อมข้อมูลรายละเอียดที่สร้างไว้เบ้ืองต้น (ดังภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 3 การแบ่งพ้ืนที่ตาม Thermal Zone 

 

 
ภาพที่ 4 ซอฟต์แวร์ Openstudio 
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 ใช้ซอฟต์แวร์ EnergyPlus คํานวณค่าพลังงานรวมต่อปีที่แบบจําลองใช้และใช้ซอฟต์แวร์ BEC คํานวณ
ค่าพลังงานที่ใช้จากระบบกรอบอาคาร โดยทั้งหมดเปรียบเทียบกับเกณฑ์ Building Energy Code ว่าได้
มาตรฐานหรือไม่ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 ซอฟต์แวร์ BEC 

 เมื่อปรับปรุงแบบจําลองอาคารตามมาตรการจนผ่านเกณฑ์ Building Energy Code วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ เลือกใช้มาตรการท่ีเหมาะสมกับอาคารมากที่สุด ภาพที่ 6 แสดงภาพรวมของแผนผัง
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพระเบียบวิธีวิจัย 
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
 จากค่าพลังงานรวมต่อปีที่ได้จากแบบจําลองอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนคือ 202,173 kWh/year 
นํามาคํานวณหาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากค่าพลังงานรวมต่อปีหารด้วยพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร       
ค่าพลังงานรวมต่อปีของอาคาร 202,173 kWh/year พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 2,413 m2 ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคาร 83.78 kWh/m2-year 
 ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนเมื่อพิจารณาประเภทอาคารเป็นสถานศึกษา
ยังเกินค่าอาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน จึงต้องจัดมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 
 1. ลดปริมาณการใช้พลังงานระบบไฟฟ้า เปลี่ยนชนิดหลอดไฟทั้งหมดในอาคารเป็นหลอด LED ดัง
ตารางที่ 1 หลังปรับปรุงคํานวณค่า Lighting Power Density (LPD) = 4.84 W/m2  ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC 
 

ตารางที่ 1 รายการหลอดไฟที่เปลี่ยนแปลงสําหรับมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 
หลอดเดิม T5 หลอดใหม ่LED 
T5 1x18W LED 1x9W 
T5 2x28W LED 2x18W 

 
 2. ลดปริมาณการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ บํารุงรักษาหรือเปลี่ยนให้ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศผ่านตามเกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 (EER ≥ 11) ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC 
 
 หลังจากดําเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานตามมาตรการข้างต้นในแบบจําลองอาคารแล้ว ใช้ซอฟต์แวร์ 
EnergyPlus คํานวณหาค่าพลังงานรวมต่อปีหลังการปรับปรุงได้ค่าคือ 164,471 kWh/year นํามาคํานวณหา
ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากค่าพลังงานรวมต่อปีหารด้วยพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารค่าพลังงานรวมต่อของ
อาคาร 164,471 kWh/year พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 2,413 m2 ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร       
68.16 kWh/m2-year 
 ซึ่งดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุงยังเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงพลังงาน จึงต้องจัดหา
มาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารเพ่ิมเติม โดยการปรับปรุงระบบกรอบอาคารด้วยการเสริมฉนวนใย
แก้วกันความร้อน ทั้งผนังและหลังคาในแบบจําลองอาคาร แล้วใช้ซอฟต์แวร์ BEC คํานวณค่า OTTV และ 
RTTV และทําการหาค่าพลังงานรวมหลังจากการปรับปรุงแบบจําลองอาคารทั้งหมด 
 เมื่อติดต้ังฉนวนใยแก้ว หนา 75 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นยิบซัม หนา 9 มิลลิเมตร ที่ผนังทึบของอาคาร 
หลังปรับปรุงคํานวณได้ค่า OTTV = 22.3 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC เมื่อติดต้ังฉนวนใยแก้วหนา 75 มิลลิเมตร
เพ่ิมเติมบนแผ่นยิบซัมที่หลังคาหลังปรับปรุงคํานวณได้ค่า RTTV = 10.9 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC หลัง
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ปรับปรุงตามมาตรการเพ่ิมเติมคํานวณหาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 40.8 kWh/m2-year เมื่อพิจารณา
ประเภทอาคารเป็นสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่าของอาคารมาตรฐานของการทรวงพลังงาน 
 เมื่อพิจารณาเกณฑ์ Building Energy Code (ภาพที่ 7) ทางเลือกที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ของระบบกรอบ
อาคาร ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศทุกระบบ ทางเลือกที่ 2 ใช้การประเมินค่าพลังงานรวมโดย
พลังงานรวมของอาคารท่ีออกแบบต้องใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับพลังงานรวมของอาคารอ้างอิง สําหรับงานวิจัยน้ี 
ได้ใช้เกณฑ์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าประเภทอาคารสถานศึกษาของกระทรวงพลังงานเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินซึ่งแบบจําลองอาคารมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนหลังปรับปรุงและปรับปรุงเพ่ิมเติมผ่านเกณฑ์ Building 
Energy Code ทั้ง 2 ทางเลือก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                              ไม่ผ่าน                                    ≤ 
 

 
                                  ผ่าน                                                      ผ่าน 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงเกณฑ์ Building Energy Code  
(ที่มา: ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 

 
 

 ภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณพลังงานรวมของอาคารตลอดปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับพลังงาน
รวมที่คํานวณได้จากแบบจําลองอาคาร โดยค่าพลังงานรวมต่อปีของอาคารก่อนปรับปรุงเท่ากับ 202,173 
kWh/year หลังปรับปรุงคํานวณได้ค่าพลังงานรวมต่อปีของแบบจําลองอาคารเท่ากับ 98,471 kWh/year หรือ
ลดลง 51% 

1.ระบบกรอบอาคาร 
2.ระบบแสงสวา่ง 

3.ระบบปรับอากาศ 

เกณฑ ์Building Energy Code 

ทางเลือกท่ี 1 
ผา่นเกณฑทุ์กระบบ 

ทางเลือกท่ี 2 
ใชก้ารประเมินค่าพลงังานรวม 

พลงังานรวมของ
อาคารท่ีออกแบบ 

พลงังานรวมของ
อาคารท่ีอา้งอิง 
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ภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณพลังงานรวมของอาคารก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงทั้งหมด 

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
 ค่าไฟฟ้าหลังจากการปรับปรุงตามมาตรการจนแบบจําลองอาคารอยู่ในเกณฑ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคารมาตรฐานสามารถคิดค่าพลังงานด้านเศรษฐศาสตร์ได้โดยคํานวณเป็นจํานวนเงินค่าไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการคิดค่าไฟฟ้ามาจากค่าเฉลี่ยของค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2560 (บาท) หารด้วยค่าเฉล่ีย
หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh/year) ดังตารางที่ 2 จะได้เท่ากับ 4.78 บาทต่อหน่วย 

ตารางที่ 2 การใช้ไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน พ.ศ. 2560 

เดือน หน่วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า บาท/หน่วย 
มกราคม 14,000 64,684.67 4.62 
กุมภาพันธ์ 18,000 82,117.82 4.56 
มีนาคม 22,000 99,961.68 4.54 
เมษายน 16,000 75,203.20 4.70 
พฤษภาคม 17,000 79,025.73 4.65 
มิถุนายน 15,000 96,978.73 6.47 
กรกฎาคม 18,000 84,467.68 4.69 
สิงหาคม 20,000 91,032.57 4.55 
กันยายน 20,000 95,332.74 4.77 
ตุลาคม 19,000 88,312.03 4.65 
พฤศจิกายน 20,000 92,504.05 4.63 
ธันวาคม 12,000 58,240.75 4.85 
รวม 211,000 1,007,861.65 4.78 
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 ดังน้ันค่าไฟฟ้าโดยประมาณของอาคารหลังการปรับปรุงคํานวณได้จาก 98,471 × 4.78 = 470,691.38 
บาท ซึ่งค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 53.3% หรือ 537,170 บาทต่อปี การปรับปรุงมาตรการลดการใช้พลังงานของ
อาคารมีการลงทุน ดังน้ี  

- การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ มีค่าเคร่ืองปรับอากาศ 1,555,330 บาท ค่าติดต้ัง 147,000 บาท คิดจาก 
100% ของจํานวนเครื่องปรับอากาศทั้งหมด  

- การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED มีค่าหลอดไฟLED 101,380 บาท ค่าติดต้ัง 10,000 บาท คิดจาก 
100% ของจํานวนหลอดไฟทั้งหมด 

- การปรับปรุงผนังกรอบอาคาร พ้ืนที่ผนังทั้งหมด 1,872.21 ตารางเมตร ใช้ฉนวนใยแก้ว 781 แผ่น 
จํานวน 273,350 บาท ใช้ยิปซัมบอร์ด 651 แผ่น จํานวน 97,650 บาท คา่ติดต้ัง 92,750 บาท 

- การปรับปรุงหลังคากรอบอาคาร พ้ืนที่หลังคาทั้งหมด 536.82 ตารางเมตร ใช้ฉนวนใยแก้ว 224 แผ่น 
จํานวน 78,400 บาท ค่าติดต้ัง 19,600 บาท 

ดังน้ันการลงทุนปรับปรุงอาคารมีระยะคืนทนุโดยประมาณคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนหารด้วยค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อ
ปี =  4.42 ปี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การสร้างแบบจําลองอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าค่าดัชนีการใช้
พลังงานไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนเมื่อพิจารณาประเภทอาคารเป็นสถานศึกษายังอยู่เกินค่าของ
อาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน จึงต้องจัดมาตรการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยค่าดัชนีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามีค่า 83.78 kWh/m2-year หลังใช้มาตรการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและ
ระบบกรอบอาคาร ได้ผลการใช้พลังงานของอาคารลดลงคือค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าหลังการปรับปรุงอาคารทั้งหมด
มีค่า 40.8 kWh/m2-year ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงานและผ่านเกณฑ์ Building 
Energy Code โดยในการศึกษาการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน สามารถลดค่าไฟฟ้าโดยประมาณ 
537,170 บาทต่อปี โดยลงทุน 2,375,460 บาท ระยะคืนทุนโดยประมาณ 4.42 ปี 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
 1. การเลือกใช้มาตรการการลดพลังงานรวมจากหลักการ Cost Optimal โดยการเสนอมาตรการอ่ืนๆที่
เหมาะสมแล้วเลือกมาตรการที่คุ้มต้นทุนและได้ประสิทธิภาพด้านพลังงานตามเป้าหมายมากที่สุด 
 2. การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากหลักการวัฐจักรวงจรชีวิต ศึกษาต้นทนุในการลงทุนต้ังแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดวงจรชีวิต เพ่ือคํานวณการลงทุนและระยะคืนทุนได้อย่างเที่ยงตรง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร 
โดยเพ่ิมคุณสมบัติให้สามารถตรวจวัดและเก็บบันทึกค่า Indoor Environmental Quality (IEQ) แบบ Real-
time ได้ เพ่ือต้องการประเมินผล IEQ ภายในอาคารประเภทส านักงาน การศึกษานี้ท าการออกแบบและ
พัฒนา Sensor ส าหรับตรวจวัดค่า IEQ ทั้ง 4 องค์ประกอบขึ้นมาใหม่และท าการพัฒนาระบบ Building 
Energy Management Systems–Indoor Environmental Quality (BEMS-IEQ) Platform ซึ่ ง  BEMS-
IEQ Platform นี้สามารถวิเคราะห์และแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเพ่ือการประเมินสมรรถนะของ IEQ ได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการตรวจวัด ข้อมูล IEQ ที่ได้จากการเก็บ
บันทึกยังสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือท าการแก้ไขปัญหา IEQ ภายในอาคาร และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการวิจัยการและการออกแบบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอาคารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IEQ ที่ระดับสากล
ยอมรับ BEMS-IEQ Platform จึงเป็นนวัตกรรมส าหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ IEQ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ
อาคารให้สูงขึ้น และสร้างความพึงพอใจ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้สอยอาคารอีกด้วย ซึ่ง BEMS-IEQ 
Platform นี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทอ่ืนๆได้ 
 

ค าส าคัญ :  การจัดการพลังงาน, ระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารส านักงาน , 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
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Abstract 

 

 The aim of this study was to develop the building energy management system for 

monitoring indoor environmental quality (IEQ) in office building by adding features that able 

to measure and harvest parameters of Indoor Environmental Quality (IEQ) in real-time. The 

study designed and developed new platform so-called “Building Energy Management 

Systems–Indoor Environmental Quality (BEMS-IEQ)” and new multi-sensors for measuring 

four IEQ parameters. The BEMS-IEQ Platform can analyze and show parameters on 

dashboard automatically and assessment of IEQ performance without the expert and 

measurement tools. IEQ database can be support IEQ field research and apply for building 

assessment. The BEMS-IEQ Platform is innovation for applying to improve IEQ and improve 

building performance, occupant satisfaction, and health and well-being. Finally, the BEMS-

IEQ Platform can be applied in other building types. 

 

Keywords: Energy Management, Building Energy Management System (BEMS), Indoor 

Environmental Quality (IEQ)  
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บทน า 

 พลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
ส าหรับประเทศไทย การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานดังนี้  
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 37.1%, สาขาการขนส่ง 36.3%, สาขาบ้านอยู่อาศัย 14.3%, สาขาธุรกิจการค้า 
6.7%, สาขาการเกษตรกรรม 5.2% , สาขาเหมืองแร่ 0.2% , สาขาการก่อสร้าง 0.2% (กระทรวงพลังงาน, 
2559) พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารต่างๆ โดยทั่วไป ประกอบด้วยไฟฟ้าที่ใช้เพ่ือแสงสว่าง การปรับอากาศ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็
อาจจะมีลิฟต์ บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ และ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น แนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์
พลังงานหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับอาคารเอกชน บ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
อาคารของหน่วยงานราชการ คือ การปรับปรุงการออกแบบอาคารและเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานส าหรับ
อาคาร เช่น การออกแบบรูปทรงของอาคาร การเลือกใช้วัสดุ หลังคา วัสดุผนัง ประตู หน้าต่าง หลอดไฟ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องน้ าร้อน ฯลฯ (ความร่วมมือระหว่างโครงการฯ, 2559)  
 จากข้อมูลในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเราต้องตระหนักถึงปัญหาของการใช้พลังงานจากอาคาร
ส านักงาน เพราะในทุกภาคส่วน ทุกองค์กรต้องมีอาคารส านักงานในการด าเนินงาน และมีแนวโน้มการใช้
พลังงานที่สูงขึ้น และต่อไปพลังงานทดแทนจะต้องเข้ามามีบทบาทในอาคารส านักงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการจัดการพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนโดยเจาะจงที่อาคาร
ส านักงาน การที่จะจัดการวางแผน และจัดการการใช้พลังงานให้ได้ดีท่ีสุดนั้น  จ าเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลการ
ใช้พลังงานภายในตัวอาคารอย่างละเอียด  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และวางแผนการใช้พลังงาน  เพ่ือให้
เกิดการสูญเสียโดยไม่จ าเป็นน้อยที่สุด  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน
ภายในอาคาร (BEMS) เพ่ือตรวจวัดและเก็บข้อมูลพลังงานดังกล่าว และจากแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 
2554 - 2573) ซึ่งเป็นนโยบายพลังงาน ของกระทรวงพลังงานนั้น มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องการที่จะลดความ
เข้มการใช้พลังงาน (Energy  Intensity) ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2548 หรือ ลดปริมาณการใช้
พลังงานต้องลดลงไม่ต่ ากว่า 38,200 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ในปี 2030 (กระทรวงพลังงาน, 2554) 
 โดยก าหนดกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4 มาตรการหลัก คือ 1.  มาตรการ
กฎหมาย 2. มาตรการด้านการเงินการลงทุน 3. มาตรการสร้างจิตส านึก 4. มาตรการสร้างพัฒนาองค์ความรู้ 
โดยเฉพาะในมาตรการด้านกฎหมายนี้ ท าให้เกิดโครงการ Building Energy Code โดยการออกกฎกระทรวง
การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
ของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ ให้มีการออกแบบ โดยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะบังคับใช้กับ
อาคาร 9 ประเภท ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ได้แก่ 1.อาคารส านักงาน 2. อาคารชุด  3. อาคาร
สถานบริการ  4. อาคารโรงมหรสพ  5.อาคารชุมนุมคน  6. โรงแรม 7. สถานพยาบาล  8.ห้างสรรพสินค้า  9. 
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สถานศึกษา โดยเงื่อนไขการออกแบบ ได้แก่ กรอบอาคาร , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ, อุปกรณ์
ผลิตน้ าร้อน, การใช้พลังงานรวม และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (กฎกระทรวง, 2552) 
 นับเป็นจุดเริ้มต้นก้าวส าคัญของการพัฒนาไปสู่อาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม และในการประเมินอาคารเพ่ือให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) นั้น ก็มีหลากหลายเกณฑ์ในการ
ตรวจประเมินและเพ่ือให้ได้รับการรับรอง การที่จะพิสูจน์ยืนยันว่าอาคารนั้นได้รับการออกแบบให้เป็น Green 
Building อย่างถูกวิธี จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการให้คะแนนตาม
รายการ (Checklist) หรือเรียกว่า แบบประเมินอาคาร ซึ่งปัจจุบัน ทั่วโลกได้พัฒนาแบบประเมินของตนเอง
อ อ ก ม า  เช่ น  ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย มี เก ณ ฑ์  TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability) ในประเทศอังกฤษ ได้มีการพัฒนาแบบประเมินอาคารเขียว เรียกว่า BREEAM (Building 
Research Establishment’s Environmental Assessment Method) หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มี
หน่วยงาน The U.S. Green Building Council (USGBC) ได้พัฒนาแบบประเมินอาคารที่เรียกว่า LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกเหนือจากการตรวจวัดเพ่ือดูผล
เรื่องของการเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งให้ความส าคัญกับตัวอาคารเป็นหลักแล้ วนั้น ใน LEED และ 
TRESS ยังมีการประเมิน Indoor Environmental Quality (IEQ)  ซึ่ งให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ( Indoor Air Quality) สภาวะน่าสบายเชิง
อุณหภาพ (Thermal Comfort) สภาวะน่าสบายเชิงเสียง (Acoustic Comfort) และสภาวะน่าสบายเชิงแสง
ส่องสว่าง (Visual Comfort) เป็นการให้ความส าคัญกับผู้ใช้อาคารเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น ผู้ท าการศึกษาจึงมีแนวคิด ที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบการจัดการและควบคุมการใช้
พลังงานภายในอาคาร(BEMS) ที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาเพ่ิมคุณสมบัติให้สามารถตรวจวัดพร้อมเก็บบันทึกค่า IEQ 
Parameters ได้ และน าไปสู่การประเมินผลคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารประเภทส านักงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพ่ือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร (Building Energy Management Systems–Indoor Environmental Quality: BEMS-IEQ 
Platform) ส าหรับอาคารส านักงาน  
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. อุปกรณ์ด าเนินงานวิจัย 
 1.1 อุ ป ก รณ์  IEQ sensor (Parkinson et al., 2019) โด ย มี ร าย ก ารข อ ง  Sensors แ ล ะ 
Specifications ดังนี้  
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ตารางที่ 1 List of sensors included in IEQ sensor, and their performance specifications 

Parameter Sensor Type Range Resolution
A ir  te m p e ra tu re N T C  th e rm is to r 0 - 6 0 0 . 1  ° C
R e la tiv e  h u m id ity C a p a c itiv e 0 - 1 0 0 0 . 1 0 %
G lo b e  te m p e ra tu re N T C  th e rm is to r 0 – 5 0  ° C 0 . 1  ° C
A ir  s p e e d B i- d ir e c tio n a l th e rm a l 

a n e m o m e te r 0 – 1  m /s 0 . 0 1  m /s
S o u n d  p re s s u re  le v e l E le c tr e t m ic ro p h o n e 3 0 -1 3 0  d B A 0 . 1 d B
I llu m in a n c e B ro a d b a n d  p h o to d io d e 0  to  2 0 , 0 0 0  lx 1  lx
C a rb o n  d io x id e  ( C O 2 ) N o n d is p e r s iv e  in f r a r e d 0 – 5 0 0 0  p p m 1  p p m
C a rb o n  m o n o x id e  ( C O ) E le c tro c h e m ic a l 0 – 5 0  p p m 0 . 1  p p m
F o rm a ld e h y d e  ( H C H O ) E le c tro c h e m ic a l 0 - 5  p p m 0 . 0 1 p p m
T o ta l v o la ti le  o r g a n ic  c o m p o u n d s  ( T V O C ) P h o to io n is a tio n 1 0 – 2 0 0 0  p p b 1 0  p p b  

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบจ าลองการประกอบ IEQ sensor ลงบน PCBA 

 

ท าการประกอบ Sensors ลงบน PCBA ตามที่ได้มีการออกแบบลักษณะการจัดวางอุปกรณ์

ไว้ ตามภาพที่  1  เพ่ือให้ ได้  IEQ Sensor ส าหรับใช้ในการตรวจวัดค่า  Parameters คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
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1.2 โปรแกรม Building Energy Management Systems ส าหรับใช้พัฒนา BEMS-IEQ 

Platform ด้วยการเพ่ิมคุณสมบัติให้สามารถแสดงผลค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real-time บน 

Dashboard ในรูปแบบของ Web Application ตามภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรม Building Energy Management Systems 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย  

 

ภาพที่ 3 แสดง Methodology diagram of the research  

 เริ่มต้นงานวิจัยด้วยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (IEQ) และ
ข้อมูลของระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารส านักงาน (BEMS) ดังแสดงในภาพที่ 3 
จากนั้นท าการก าหนดค่า Parameters และ Specifications ของ Sensors ที่ใช้ส าหรับการบ่งชี้ค่าคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร หลังจากนั้นท าการจัดหา Sensors ที่มีค่า Parameters และ Specifications ตามที่
ได้ก าหนดไว้ ท าการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ แล้วประกอบ Sensors ลงบน PCBA เพ่ือให้ได้ IEQ Sensor 
ส าหรับใช้ในการตรวจวัดค่า Parameters คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
 ท าการพัฒนาโปรแกรม Building Energy Management Systems ให้สามารถแสดงผลค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบ Real-time บน Dashboard ในรูปแบบของ Web Application (Schiavon et al., 2013) 
 
ผลการศึกษา 
 ในการศึกษานี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพ่ือตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารประเภทส านักงาน ซึ่งจะใช้ในการวัดและประมวลผลค่าต่าง ๆ คือ  คุณภาพ
อากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality), สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort), สภาวะน่า
สบายเชิงเสียง (Acoustic Comfort) และสภาวะน่าสบายเชิงแสงส่องสว่าง (Visual Comfort) 
 ซึ่งการพัฒนาระบบนี้สามารถน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. IEQ Sensor  

 เมื่อน า Sensor มาจัดวางเพ่ือร่างแบบตามมิติขนาดจริงของ Sensor ก่อนที่จะท าการประกอบลง
บน PCBA จากนั้นท าการ Render ภาพ 3D ออกมาเพ่ือเป็นต้นแบบ IEQ Sensor จะได้รูปร่างตามภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 แสดงแบบ 3D render of the PCBA and important components ของ IEQ sensor 
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 หลังจากท าการทดสอบ IEQ Sensor เพ่ือทดสอบการส่งค่า Parameter ด้วยโปรโตคอล MQTT 
ไปที่ MQTT Server พบว่า ข้อมูลที่ตรวจวัดได้และสัญญาณ MQTT ของ IEQ Sensor สามารถส่งข้อมูลได้
แบบ Real-time อย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถท าการบันทึกค่าที่ตรวจวัดไปที่ Local 
Server  

2. BEMS-IEQ Platform 

 หลังจากทีไ่ด้ท าการติดตั้ง IEQ Sensor ในบริเวณโซนที่มีผู้ใช้อาคารคารท างานเป็นหลักในระหว่าง
วัน จากนั้นได้ท าการแก้ไข Single Line Diagram เพ่ิมจุดติดตั้ง IEQ Sensor ลงบนแบบแสดงรายละเอียด
ของการติดตั้งอุปกรณ์ BEMS Equipment Installation Layout ตามภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 แสดง BEMS equipment installation layout  

 จากนั้นได้ท าการ Update Dashboard เพ่ือเพ่ิมการแสดงจุดติดตั้ง IEQ Sensors ลงบนหน้าจอ 
BEMS-IEQ Platform ตามภาพที่ 6 โดยสามารถเข้าดูค่า Parameters ของ IEQ Sensor ด้วยการกดเลือกที่

เมนูบาร์   แล้วกดเลือกท่ีสัญลักษณ์ IEQ sensor   
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 เมื่อท าการกดสัญลักษณ์ IEQ Sensor จะปรากฎหน้าต่างที่แสดงค่า Parameters ที่ได้จากการ
ตรวจวัดด้วย IEQ Sensor ตามภาพที่ 7 โดยจะแสดงผลในรูปแบบของ Web Application ซึ่งจากการศึกษา
และพัฒนาในครั้งนี้ได้ตั้งชื่อว่า  BEMS-IEQ Platform  

 

ภาพที่ 6  แสดง Function IEQ ที่เพ่ิมเข้ามาที่ Dashboard BEMS-IEQ Platform  

 

 

ภาพที่ 7  แสดงค่าการตรวจวัด IEQ ของ Web Application BEMS-IEQ Platform 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า สามารถท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพ่ือ
ต รวจ วั ด คุ ณ ภ าพ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ภ าย ใน อาค าร  (Building Energy Management Systems–Indoor 
Environmental Quality: BEMS-IEQ Platform) ส าหรับอาคารส านักงาน ได้โดยการพัฒนาในส่วนอุปกรณ์
ตรวจวัด IEQ Sensor ให้สามารถที่จะท าการตรวจวัดและบันทึกค่า IEQ Parameters ของอาคารประเภท
ส านักงานได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้ผล IEQ Parameters ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยข้อมูล IEQ ที่บันทึกได้
จะแสดงบน Dashboard ของ BEMS-IEQ Platform  จากนั้นยังสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือท าการ
แก้ไขปัญหา IEQ ภายในอาคาร และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับงานวิจัยการและการออกแบบเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงอาคารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวที่ระดับสากลยอมรับเพ่ิมขึ้น BEMS-IEQ Platform 
จึงเป็นนวัตกรรมส าหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ IEQ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของอาคารให้สูงขึ้น และสร้างความ
พึงพอใจ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้สอยอาคารอีกด้วย ซึ่ง BEMS-IEQ Platform นี้ในอนาคตยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดและน าไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทอ่ืนได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้วยข้อจ ากัดที่ส าคัญของการหาอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่า IEQ ให้สามารถบันทึกค่าได้อย่าง
ต่อเนื่องนั้น คือ ไม่มี Sensors ที่ใช้วัด IEQ Parameters จ าหน่ายในท้องตลาดโดยตรง และส่วนใหญ่จะถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในห้องทดลอง จึงเป็นข้อจ ากัดส าคัญที่ท าให้การตรวจวัดค่า IEQ แบบ Real-time นั้นเข้าถึง
ได้ยาก ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนา IEQ Sensor ให้มีการส่งข้อมูลแบบ MQTT Protocol จึงควรมี
การศึกษาและพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของ IEQ Sensor และ BEMS-IEQ Platform เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเรื่อง IEQ น าไปต่อยอด ปรับใช้กับงานวิจัยในอนาคต นอกจากนั้นยังสามารถน า BEMS-IEQ Platform 
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อตรวจวัดค่า Parameters อ่ืนๆ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์การใช้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานีเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง เดิมทีการจัดสรรงบประมาณผู้บริหารประสบปัญหาไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
เพียงพอ จึงท าให้การจัดสรรงบประมาณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งโครงการนี้จะมาช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
พัฒนาโดยใช้อุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno R3 ท างานร่วมกับ ESP32 ใช้เซ็นเซอร์
เก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วัดค่าการท างานของเครื่อง
ปั่นไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Cloud AWS 
ร่วมกับ DynamoDB ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้ใน
แต่ละครั้ง พร้อมทั้งประเมินงบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้องเพลิง สามารถดูข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์
ผ่าน Web Browser จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าการอ่านค่าจากเซนเซอร์ท าได้ถูกต้อง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องปั่นไฟต่อได้ 
 
ค้าส้าคัญ : IoT, เครื่องปั่นไฟ, การสั่นสะเทือน, ปริมาณน้ ามัน 
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Abstract 
 

 This article presents an analysis of the amount of fuel used in the Generator Radio 
transmitter station. Previously, budget allocation, the management faced problems without 
sufficient information for decision making thus causing the budget allocation to be inaccurate. 
This project will help collect data and analyze data on the amount of fuel used in the 
Generator Radio transmitter station. Developed by microcontroller board device Arduino Uno 
R3 and ESP32 Use 2 types of data acquisition sensors viz voltage sensors and vibration sensor 
Receiving and transmitting data via wireless communication module is NRF24L01 2.4 GHz store 
data in AWS Cloud work with DynamoDB. The value from the sensor will be analyzed for the 
amount of fuel that the electric blender uses each time and evaluate the budget able to view 
data and control devices via the Web Browser.  From the initial test, it was found that the 
readings from the sensor were correct. Can be applied to generators. 
 
Keywords : IoT, Generator, Vibration, Oil content 
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บทน้า 
 กระบวนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการที่หน่วยงานในสังกัดเสนอ จัดล าดับความส าคัญตามความสอดคล้องของยุทธศาสตร์หน่วยงานพร้อม
ทั้งดูข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของปีก่อนหน้า มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งนี้สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นภารกิจงานภายใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัด  
กรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานี
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นประจ าทุกปี แต่ประสบปัญหาไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าสถานีไหนควรจัดสรร
งบประมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 
 วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ถือก าเนิดขึ้นระยะแรก ราวปี พ.ศ. 2470-2472 โดย พลเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่ง
วิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร  ที่พญาไท” 
และยังทรงมอบหมายให้กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยกองช่างวิทยุ ด าเนินการทดลอง ส่งวิทยุกระจายเสียง โดย
ผู้ฟังนิยมเรียกว่า “สถานีวิทยุศาลาแดง” และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีซึ่งน าโดย
นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ลงมติให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลข
ด าเนินการอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับกรมโฆษณาการ ส านักนายกรัฐมนตรี หรือปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีสถานวิทยุกระจายเสียง จ านวน 145 สถานีทั่วประเทศ 
แบ่งเป็น ระบบ FM 88 สถานี ระบบ AM 57 สถานี ในการนี้แต่ละสถานีมีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและ
ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้ารองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เพ่ือให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้  
  ระบบวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้าสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นการ
เก็บข้อมูลการท างานของเครื่องปั่นไฟฟ้าผ่านเซ็นเซอร์ 2 ชนิด ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซนเซอร์วัด
การสั่นสะเทือน เก็บข้อมูลของแต่ละสถานีว่าในรอบปีงบประมาณ สถานีแต่ละสถานีมีความถี่ของการท างาน
ของเครื่องปั่นไฟฟ้าเท่าไหร่ วิเคราะห์ระยะเวลาที่เครื่องปั่นไฟฟ้าท า งานหาจ านวนลิตรของน้ ามันที่ใช้ไป      
คิดเป็นเงินงบประมาณค่าน ามันเชื่อเพลิงเท่าไหร่ ท าให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณ บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์การใช้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้าสถานีเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง พัฒนาโดยใช้อุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno R3 ท างานร่วมกับ 
ESP32 ใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วัดค่า
การท างานของเครื่องปั่นไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz จัดเก็บ
ข้อมูลโดยใช้ Cloud AWS ร่วมกับ DynamoDB ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้ในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งประเมินงบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้องเพลิง 
สามารถดูข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Web Browser  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการสั่นและระดับศักย์ไฟฟ้า 
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาส าหรับส่งค่าข้อมูลไปยัง Cloud Server  

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และแสดงค่าที่ตรวจวัดผ่านทาง Web Browser 
 
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงาน  
 1.วัสดุอุปกรณ์ 
  1.1 Arduino UNO R3  จ านวน 2 ชุด 
  1.2 เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า  จ านวน 1 ตัว 
  1.3 เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 ตัว 
  1.4 NRF24L01   จ านวน 2 ตัว 
  1.5 ESP32   จ านวน 1 ตัว 
  1.6 AWS Cloud   จ านวน 1 User 
  1.7 LCD Display  จ านวน 1  
 

 2. วิธีการด้าเนินงาน 
  2.1 ภาพรวมของระบบ 
   
 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ภาพรวมของระบบ 
 

 การท างานในภาพรวมของระบบระบบวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้า       
สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เริ่มต้นจากน าเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนไป
ติดไว้กับเครื่องปั่นไฟฟ้า เพ่ือตรวจจับการท างานหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ หากเครื่องปั่นไฟฟ้าท างานเซ็นเซอร์  
จะส่งค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูล เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการท างานของเครื่องปั่นไฟฟ้าไว้ใน AWS 
Cloud ซึ่ง AWS Cloud จะท าการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ ตามอัลกอลิทึ่มที่ตั้งไว้ แสดงผลใน

แสดงผล 

ผู้บริหาร 
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รูปแบบ Web Application สรุปข้อมูลการใช้ปริมาณน้ ามันของเครื่องปั่นไฟฟ้า ในแต่ละสถานีเครื่องส่งวิทยุ 
ประมวลผลเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารองค์กรประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป 
 
  2.2 อุปกรณ์เชิงเทคนิคและองค์ประกอบของระบบ 

 

รูปที่ 8 องค์ประกอบของระบบ 

 องค์ประกอบของระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  1) Sensor ท าหน้าที่เป็นส่วนรับข้อมูลเข้า ประกอบด้วย Sensor 2 ชนิด คือ Voltage 
Sensor วัดแรงดันไฟฟ้า และ Vibration Sensor วัดความสั่นสะเทือน ซึ่งมีลักษณะการท างาน ดังนี้ 
  Voltage Sensor จะต่อพวงกับเครื่องปั่นไฟฟ้า เพ่ือตรวจวัดค่า Output ในขณะที่เครื่องปั่น
ไฟฟ้าท างาน ซึ่งเวลาใช้งานต้องน าไปต่อกับตัวต้านทานลง GND แล้วจึงวัดแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทาน
ดังกล่าว หรือให้เอาต์พุตที่เป็นแรงดัน (Voltage Output) 
  Vibration Sensor ใช้ตัวรับรู้การสั่นสะเทือนแบบสวิตช์สปริง เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายโมดูล
จะท าให้เกิดการสั่น ซึ่งท าให้เกิดสัญญาณออกทางเอาต์พุต 
  2) Node Sensor ท าหน้าเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ รับข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ส่งต่อไปยัง 
Gateway โดยในกรณีนี้ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 เป็น Node Sensor รับ-ส่งข้อมูลผ่าน
โมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz ไปยัง Gateway 
  3) Gateway ท าหน้าที่รับข้อมูล Input จาก Node Sensor แล้วส่งผ่าน Internet ไปยัง 
Cloud เพ่ือเก็บลงฐานข้อมูล โดยในกรณี้ใช้ ESP32 เป็น Gateway รับ-ส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย 
NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz ไปยัง Cloud ผ่านโปรโตคอล MQTT 
  4) Cloud ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และยังท าหน้าที่เป็น Web server 
ประมวลผลข้อมูลที่รับมาตามอัลกอริทึ่มที่ก าหนดไว้ เพ่ือสรุปข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
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งบประมาณของผู้บริหาร โดยในกรณี้ใช้ AWS Cloud ภายในประกอบด้วย AWS IoT ท าหน้าที่ช่วยให้อุปกรณ์
ติดต่อกับ AWS ได ้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล DynamoDB และใช้บริการ Web Server ผ่าน EC2 

2.3 ทดลองท้างานตามที่ออกแบบและพัฒนาระบบ 
  2.3.1 ทดลองการท้างานของเซ็นเซอร์ 
  ก าหนดให้เซ็นเซอร์ส่งค่าเป็น Analog ส่งค่ามายัง Node Sensor แล้ว Node Sensor ส่ง
ค่าที่ได้รับต่อไปยัง Gateway จากนั้น Gateway ส่งค่าที่ได้รับมาไปยัง DynamoDB แล้วดึงค่าที่ได้รับแสดง
เป็นกราฟ ซึ่งในการทดลองนี้จะด าเนินการทดลองทีละ Node Sensor และท าการทดลองกับโมเดลจ าลอง 
ก าหนดให้ท าการสั่นด้วยมือเพ่ือตรวจสอบการท างานของ Vibration Sensor และจ าลองการวัดแรงดันไฟฟ้า
โดยใช้ Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเป็นหลอดไฟ LED ขนาด     
5 Volt เพ่ือทดสอบการท างานของ Node Sensor 
  การทดสอบการท้างาน Vibration Sensor 

ชนิด Sensor 
ผลการรับค่า 

Node Sensor Gate Way DynamoDB 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

Vibration Sensor 1020 1011 1003 1020 1011 1003 1020 1011 1003 

 

 
 

ภาพที่ 9 ค่า Vibration Sensor ใน DynamoDB 
  จากภาพที่ 9 เป็นการแสดงค่าแรงสั่นสะเทือนที่รับจาก Vibration Sensor เก็บในฐานข้อมูล 
DynamoDB ซึ่งค่าที่ได้รับมาเป็นค่าในรูปแบบของอนาล็อกเป็นค่าบิตที่ถูกแปลงจากเซ็นเซอร์ ไม่มีหน่วย     
ยิ่งค่าที่แสดงมีค่ามากเท่าไหร่ แสดงถึงความแรงของการสั่นสะเทือนมากเท่านั้น  โดยทดลองสั่นทั้งหมด 3 ครั้ง 
เพ่ือดูผลการรับค่าของแต่ละส่วน 
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ภาพที่ 10 ดึงค่าที่ได้จาก Vibration Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเป็นกราฟ 

  จากภาพที่  10 แสดงข้อมูลการดึงค่า Vibration Sensor จากฐานข้อมูล DynamoDB 
ออกมาแสดงเป็นกราฟ ผู้ทดลองได้ท าการสั่นอุปกรณ์เพ่ือให้ Vibration Sensor รับค่าไปจัดเก็บในฐานข้อมูล
ตั้งแต่เวลา 02.49 – 02.57 PM 

 

การทดสอบการท้างาน Voltage Sensor 

ชนิด Sensor 
ผลการรับค่า 

Node Sensor Gate Way DynamoDB 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

Voltage Sensor 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 

 
 

ภาพที่ 11 ค่า Voltage Sensor ใน DynamoDB 
   จากภาพที่ 11 เป็นการแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่รับจาก Voltage Sensor เก็บในฐานข้อมูล 
DynamoDB ทดลองการรับค่าทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือดูผลการรับค่าของแต่ละส่วน ซึ่งค่าที่ได้รับมาเป็นค่าใน
รูปแบบของอนาล็อกแล้วแปลงค่าเป็นหน่วย Volt ซึ่งค่าที่วัดได้เท่ากับ 2.5 Volt  
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ภาพที่ 12 ดึงค่าที่ได้จาก Voltage Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเป็นกราฟ 

   จากภาพที่ 12 แสดงข้อมูลการดึงค่า Voltage Sensor จากฐานข้อมูล DynamoDB ออกมา
แสดงเป็นกราฟ ผู้ทดลองได้ท าการจ าลองการวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเป็นหลอดไฟ LED ขนาด 5 Volt รับค่าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลตั้งแต่เวลา 
03.08 – 03.14 PM 
  การทดลองจ้าลองสถานการณ์เปรียบเทียบค่า Sensor 
  การทดลองนี้จะเป็นการจ าลองสถานการณ์การรับค่าของ Sensor ระหว่างที่เครื่องปั่นไฟฟ้า
อยู่ในสถานะไม่ท างาน และสถานะท างาน เพ่ือให้เห็นข้อมูลการรับค่าของ Sensor อย่างชัดเจน เริ่มต้นจาก
เครื่องปั่นไฟฟ้าอยู่ในสถานะไม่ท างาน 10 นาที หลังจากนั้นเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้าให้อยู่ในสถานะท างาน 10 นาที 
แล้วดับเครื่อง เป็นเวลา 10 นาที ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ย ดังตาราง 
 

Sensor สถานะของเครื่องป่ันไฟฟ้า 

OFF (ค่าเฉลี่ย 10 นาที) ON (ค่าเฉลี่ย 10 นาที) OFF (ค่าเฉลี่ย 10 นาที) 
Vibration Sensor 0 1007.42 0 

Voltage Sensor 0 2.50 0 

 
   การทดสอบระบบการค้านวณชั่วโมงการท้างาน และค้านวนปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้าบน Dashboard 
  การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบการดึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DynamoDB เพ่ือค านวน
เป็นจ านวนชั่วโมงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าท างาน น าข้อมูลไปค านวนปริมาณการใช้น้ ามันต่อไป โดยเขียนโปรแกรม
ค านวณผ่าน Dashboard บน Web browser สามาถระบุห่วงเวลา และขนาดของโหลดเครื่องปั่นไฟฟ้าในการ
ค านวณได ้สูตรในการค านวณอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าคือ “(KVA/10) x2 = (KVA/5) 
ลิตรต่อชั่วโมง”สูตรนี้หมายถึงหากเครื่องจ่ายโหลด 10 KVA จะใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2 ประมาณ 2 ลิตรต่อชั่วโมง 
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ตัวอย่างการค านวณ เช่น ถ้าอยากทราบว่าขนาดเครื่อง 500 KVA เดินโหลด 100% จะใช้น้ ามันเท่าไหร่ ก็แทน
ค่า KVA ลงไปในสูตร ก็จะได้ผลลัพธ์ (500/10) x 2 = 100 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งสูตรนี้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อ 
เพราะมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกัน แล้วน ามาค านวณจากจ านวนชั่วโมงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าท างาน 
เช่น เครื่องปั่นไฟฟ้าท างาน 37 นาที แทนด้วยสูตร (ลิตรต่อชั่วโมง X จ านวนชั่วโมงท่ีเครื่องปั่นไฟฟ้าท างาน) / 
1 ชั่วโมง (60 นาที) แทนค่า (100X37)/60 = 61.66 ลิตร 
 

 
ภาพที่ 13 Dashboard การค านวนจ านวนชั่วโมงการท างานของเครื่องปั่นไฟฟ้า 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการทดลองผ่านโมเดลจ าลองแสดงให้เห็นถึงการส่งค่าจากตัว Sensor ทั้ง 2 ชนิด ไปยังระบบ
ฐานข้อมูล DynamoDB บน AWS Cloud โดยขั้นตอนการรับส่งค่าจะด าเนินการส่งผ่านระบบไร้สายจาก 
Node Sensor ไปยัง Gate Way ผ่าน NRF24L01 และส่งข้อมูลจาก Gate Way ไปยัง Server DynamoDB 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าการอ่านค่าจากเซนเซอร์ท าได้ถูกต้อง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องปั่นไฟต่อได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในอนาคตสามารถต่อยอด ปรับปรุงโปรแกรมหน้า Dashboard ให้ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปให้
ละเอียดมากกว่านี้ เช่น สามารถวิเคราะห์สรุปผลจ านวนลิตรของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป สามารถวิเคราะห์สรุป
งบประมาณท่ีใช้ ตามช่วงเวลาที่เลือก 
 2. สามารถเพ่ิมฟังก์ชันการสั่งงาน Web browser ควบคุมอุปกรณ์ เช่น ไซเลนแจ้งเตือน เปิด-ปิด
เครื่อง หรือ การควบคุมจอ LCD เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ในวัยเริ่มท างานเพ่ิมมากขึ้น จากรูปแบบพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของคนไทยและสภาพการจราจร สถิติตั้งแต่แนวนโยบายคืนภาษีรถคันแรกเมื่อปี 2554 พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งอายุมากกว่า 21 ปี มีก าลังซื้อมากและใช้สิทธิประโยชน์ในการได้รับคืนภาษี ต้องการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ใหม่ป้ายแดง แต่ขาดการตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มีนอกเหนือจากค่าต้นทุนรถยนต์ รวมถึงการ
ตัดสินใจเลือกรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมกับสถาพเศรษฐกิจและการใช้งาน (ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ, 2559) จาก
ปัญหาความไม่พร้อมและขาดข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ก่อให้เกิดหนี้ครอบครัวถึง 
80% และท าให้จ านวนรถยนต์สะสมทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น 12.94% (สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, รุ่งอรุณ บุญถ่าน, และ
ศานติ จินตรัตน์, 2558) การศึกษานี้น าเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ให้กับกลุ่มพนักงาน
ใหม่ซึ่งเริ่มท างานไม่เกิน 5 ปีในแผนกไอทีจ านวน 60 คนของเครือบริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) โดยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผนวกกับกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก 
คือ ด้านพฤติกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ค านวณค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต (LCC) ของรถยนต์ เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับเลือกซื้อรถยนต์ให้
เหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริงของผู้บริโภค ผลการศึกษางานวิจัยพบว่า เมตริกซ์การค านวณปัจจัย
ทางเลือก (AHP) ได้ผลดังนี้  Toyota 23.82% จากปัจจัยพฤติกรรมและ 20.19% จากปัจจัยผลิตภัณฑ์, 
Proton 13.51% จากปัจจัยด้านราคา, Honda 19.21% จากปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่ายและ 33.18% จาก
ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ซึ่งจากผลลัพธ์การวิจัยรถยนต์แต่ละยี่ห้อมีผลต่อการพิจารณาการน าไปใช้แตกต่างกัน 
เมื่อท าการค านวณค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตประกอบผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่เหมาะสม
ได้ด ี
 ค าส าคัญ: กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น , พฤติกรรมการซื้อ, ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต , 
อัตราส่วนความสอดคล้อง 
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Abstract 

Recently, the consumers that buy new car are the new period employees because of 
Thai lifestyle and traffic. Statistics from the First car tax return policy in 2011 shown that the 
consumer group, which age more than 21 years old have purchasing power and getting the 
benefit for obtaining tax return. They want to own the first-hand car. On the other hand, they 
do not realize about the other expenses excluded the capital cost of car. Including the 
decision to choose a car that is not suitable for economic conditions and usage of the buyers. 

The study proposed the decision support system for choosing new car for employee 
who work at most five years in IT department of Betagro Corporate Company (Ltd) by analyzing 
consumer analysis with analytic hierarchy process (AHP) contain with five factors that are 
behavior, product, price, distribution channels, and marketing promotion, also, the life cycle 
cost (LCC) of car. To develop the web application for choosing car that suitable for the real 
usage. The results of the study showed that the matrix factor of alternative (AHP) are: Toyota 
23.82% from Behavior and 20.19% from Product, Proton 13.51% from Price, Honda 19.21% 
from distribution channel and 33.18% from marketing promotion. From the research results, 
each brand has influence different reasons on the usage when calculated with the life cycle 
cost, the consumer will able to choose the right car more efficiency. 
 Keywords: Analytic Hierarchy Process, Buyer Behavior, Life Cycle Cost, Ratio 
Consistency Index 
 
บทน า 
 ปัจจุบันรถยนต์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากส าหรับการด าเนินชีวิตของคนเมือง ให้ความสะดวก 
สบายและรวดเร็ว ค าถามที่เกิดขึ้นในใจผู้ซื้อรถคือจะซื้อรถแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
เนื่องจากปัจจุบันมีรถให้เลือกซื้อหลากหลายประเภทหลายยี่ห้อและมีราคาหลากหลายให้เลือก ท าให้ผู้บริโภค
ต้องมีการตัดสินในในการซื้อค่อนข้างมากเกี่ยวกับการจะซื้อรถยนต์มาใช้ ประกอบกับกลไกการตลาดของ
บริษัทผู้ประกอบรถยนต์และบริษัทรถยนต์น าเข้า ธุรกิจประเภทรถยนต์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถกู้ซื้อรถได้
ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่เนื่องจากผู้บริโภคหน้าใหม่ที่เพ่ิงจบการศึกษา เริ่มท างานได้ไม่เกิน 5 ปี มีแนวโน้มที่จะซื้อ
รถยนต์เพ่ิมมากขึ้น จากสภาพเศษฐกิจ ระบบขนส่งสารธณะ ความต้องการมีรถคันแรก (สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ 
และคณะ, 2558) ท าให้พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายตลอดวงจร
ชีวิต (LCC) ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ยากและบางครั้งท าให้ตัดสินใจผิดพลาดท าให้ได้รถยนต์ที่ไม่คุ้มค่ากับ
การซื้อเนื่องจากดูข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ในแต่ละยี่ห้อหรือรุ่นที่มีราคาแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน
ไม่ถ่ีถ้วนหรือข้อมูลผิดพลาดไปท าให้สามารถท าการตัดสินใจเลือกซ้ือได้ยาก 
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+ +

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบเว็บไซต์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์และน า
การประยุกต์ใช้ AHP ส าหรับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มพนักงานที่มีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปี ท า
ให้ผู้ตัดสินใจเลือกซื้อมีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตามงบประมาณของ
ตนเองมากขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ตัดสินใจเลือกซ้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยในการตัดสินในเลือกซ้ือรถยนต์ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. สร้างโมเดลส าหรับช่วยการตัดสินใจการเลือกซ้ือรถยนต์จากกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นและ

ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

            

                  

             

                      

             

                

                

                    

           

                        

                    

                     

  
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานที่เพ่ิงเริ่มท างานไม่เกิน 5 ปีในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือบริษัทเบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่พนักงานใช้ในการเลือกซื้อรถยนต์  จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (บุณฑริกา นันทิพงศ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2555) ประกอบกับการวิเคราะห์
หลังจากได้ท าการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 60 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน 15 คน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 60 คน เมื่อจ าแนกตามเพศร้อยละ 60 เป็นเพศชาย 
เมื่อจ าแนกตามอายุร้อยละ 55 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปี รองลงมาร้อยละ 26.7 อายุอยู่ระหว่าง 30-34 ปี 
เมื่อจ าแนกตามสถานภาพร้อยละ 63.30 มีสถานะโสด เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาร้อยละ 71.70 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 26.70 จบการศึกษาปริญญาโท เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน ร้อยละ 43.30 มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,000-25,000 บาท รองลงมาร้อยละ 35.00 มีเงินเดือนอยู่
ระหว่าง 25,000-35,000 บาท จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
ของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัจจัย คือ ด้านพฤติกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงด้านผลติภณัฑ์และด้านราคายังมีปัจจัยย่อยคือ ย่ีหอ้ ประเภทรถ และเครื่องยนต์
ด้วย ทางเลือกได้ก าหนดจากข้อมูลรถยนต์ในตลาดช่วงปี 2554-2560 และผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
น ามาสร้างเป็นแผนผังกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นได้ (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2542; Jayaswal, Patton, 
& Forman, 2007) ดังภาพที่ 2 

 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) 
                 

                                                  
        

               
       

                         

Honda Toyota Nissan Mazda
Mitsu
bishi

Chev
rolet

Ford SuZuki MG
Hyun

dai
Proton  

ภาพที่ 2 แผนผังกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นส าหรับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ปี 2561 
 ตารางที่ 1-3 แสดงผลการวิเคราะห์เมตริกการค านวณปัจจัยทั้ง 5 ด้าน พบว่า ค่าน้ าหนักล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 43.3% ด้านส่งเสริมการตลาด 24% ด้านราคา 15.1% ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 12% และด้านพฤติกรรม 5.6% ตามล าดับ 
ตารางท่ี 1 คะแนนเปรียบเทียบของเกณฑ์ประเมิน 

 
ตารางท่ี 2 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน 
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ตารางท่ี 3 ผลคูณของค่าความส าคัญกับผลของการเปรียบเทียบ 

 
ตารางท่ี 4 ค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index – CI) 

 
 ตารางที่ 4 แสดงการค านวณดัชนีความสอดคล้องของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ส าหรับการค านวณหา
อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio – CR) 
 

𝐶𝐼 =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

𝑛 − 1
  

 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 =  

(5.428 − 5)

4
÷ 1.12 = 0.0955 

การค านวณจาก Eq. (1) และ (2) พบว่า ค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) มีค่าเท่ากับ 0.0955 หรือ 
9.55% ซ่ึงไม่เกิน 10% จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับว่าผลการตัดสินใจความสอดคล้องสมเหตุสมผล (Saaty, 1980) 

จากข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญด้านที่ส าคัญต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่ม
พนักงานมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.79, S.D. = 0.38) รองลงมา คือปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด (�̅� = 3.78 S.D. = 0.46) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅� = 3.74, S.D. = 0.53) ด้านราคา 
(�̅� = 3.73, S.D. = 0.42) และปัจจัยด้านพฤติกรรม (�̅� = 3.73, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
ตารางท่ี 5 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านพฤติกรรม 

 
  

------------ Eq. (1) 

------------ Eq. (2) 
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ตารางท่ี 6 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านผลิตภัณฑ์ 

 
ตารางท่ี 7 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านราคา 

 
ตารางท่ี 8 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
ตารางท่ี 9 น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมิน  ด้านส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที่ 5-9 แสดงผลการวิเคราะห์เมตริกการค านวณ AHP ของทางเลือกในแต่ละปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 

โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมจะค านึงถึงอารมณ์และความรู้สึกส่วนบุคคลของผู้บริโภคเอง ความเชื่อจากบุคคลที่
รู้จัก ค่านิยมของบุคคลหรือสังคมที่อาศัยอยู่ โอกาสเช่นราคาและผู้สนับสนุน เกณฑ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึง
ความเข้าใจในตัวสินค้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาจะมีปัจจัยย่อย คือ ยี่ห้อ ประเภทรถ และเครื่องยนต์ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายจะค านึงถึงศูนย์รถยนต์ซึ่งแยกย่อยออกเป็น ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างาน ศูนย์ที่
เพ่ือนแนะน า และศูนย์ที่ให้ราคาและของแถมได้คุ้มค่า สุดท้ายเป็นปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดจากการส ารวจ
พบว่าผู้บริโภคค านึงถึงการให้ส่วนลดเงินสดหรือของแถมอุปกรณ์ตกแต่ง ข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น 1 จาก
บริษัทชั้นน า การรับประกันหลังการขาย และข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนช าระให้กับลูกค้า
ในอัตราที่ต่ า 
ตารางท่ี 10 ล าดับความส าคัญแบ่งตามปัจจัยทั้ง 5 ด้าน และอัตราส่วนของความสอดคล้อง 

 
ตารางที่ 10 แสดงผลลัพธ์ของค่าน้ าหนักของเมตริกล าดับความส าคัญ สามอันดับแรกของปัจจัยแต่ละ

ด้าน ดังนี้  
1. ด้านพฤติกรรม สามล าดับแรก คือ Toyota, Honda, และ Mazda 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ สามอันดับแรก คือ Toyota, Honda, และ Mazda 
3. ด้านราคา1 สามล าดับแรก คือ Proton, Hyundai, Ford 
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สามล าดับแรก คือ Honda, Toyota, และ Mazda 
5. ด้านส่งเสริมการตลาด สามล าดับแรก คือ Honda, Toyota, และ MG2 

การค านวณค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) ของทางเลือกของรถยนต์ทั้ง 11 ยี่ห้อต่อปัจจัยด้านทั้ง 
5 ด้านมีค่าเท่ากับ 7.39%, 8.74%, 9.55%, 5.63%, และ 1.35% ตามล าดับ ซึ่งไม่เกิน 10% จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับว่าผลการตัดสินใจความสอดคล้องสมเหตุสมผล (Saaty, 1980) 

                                           
1 กลุ่มตัวอย่าง 60% พิจารณาจากราคาที่พอจะซื้อได้ และเทียบกับฟังก์ชันที่คิดว่าจะใช้  
2 ค่าล าดับความส าคัญห่างจากสองอันดับแรกมาก แต่ยังคงมากกว่าทางเลือกที่เหลือ 
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จากการศึกษา พบว่า ล าดับความส าคัญของทางเลือก Toyota เท่ากับ 23.82% จากปัจจัยพฤติกรรม

และ 20.19% จากปัจจัยผลิตภัณฑ์, Proton เท่ากับ 12.92% จากปัจจัยด้านราคา, Honda เท่ากับ 19.21% 
จากปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่ายและ 33.18% จากปัจจัยส่งเสริมการตลาด ดังตารางที่ 10  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ทั้งหมด พบว่า ผู้บริโภคให้ค่าน้ าหนักของล าดับความส าคัญกับ Toyota 
เป็นอันดับแรก คิดเป็น 18.68%, Honda คิดเป็น 18.65%, Mazda คิดเป็น 10.64%, Nissan คิดเป็น 9.07%, 
Chevrolet คิดเป็น 7.51%, Ford คิดเป็น 6.92%, MG คิดเป็น 6.75%, Mitsubishi คิดเป็น 6.23%, Hyundai 
คิดเป็น 5.82%, Proton คิดเป็น 5.81%, และ Suzuki คิดเป็น 3.91% ตามล าดับ ดังตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 ผลลัพธ์การวิเคราะห์โดยพิจารณาเกณฑ์รวม 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต (LCC) 
 ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีกระบวนการที่พิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นแนะน า ขั้นเจริญเติบโต ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ และขั้นตกต่ า (Chen, C.Y., Fan, S.H., & Chien, Y.Y.  
2018) เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดแผนการตลาดเพ่ือให้บริษัทผู้ผลิตมีก าไรสูงสุด และเมื่อท าการตลาด
ผู้ผลิตรถยนต์จะน าเสนอเฉพาะข้อมูลของค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายในชั้นแรก ซึ่งคือราคา ค่าประกันและ
สิทธิประโยชน์เบื้องต้น แต่เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อรถยนต์ใช้จริง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่เพ่ิงได้มีโอกาสซื้อรถ
คันแรกจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจและการรับรู้ในตอนแรกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถ 
ซึ่งจะมทีั้งที่ตรงกับที่คาดไว้บ้างแล้วและอาจจะไม่ได้คาดถึง เช่น อายุการใช้งานของอะไหล่ต่างๆ ของรถยนต์ที่
จะเสียตามระยะเวลาหรือระยะการใช้งาน ค่าบริการในการตรวจและบ ารุงรักษา ค่าภาษี ค่าประกัน รวมถึง
อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันที่มากขึ้นตามระยะเวลาการใช้รถยนต์ (ยังไม่รวมค่าจอดรถที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในคอนโด
หรือบริษัทที่ไม่มีที่จอดรถให้เพียงพอ) ดังนั้นการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ LCC เพ่ือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบใน
การเลือกซื้อรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่มีคุณลักษณะต่างกัน ให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุด (Jiang, S., Ge, 
Z., & Qi, Z., 2018; Yusni, A., Nugraha, H., & Sinisuka, N.I. 2018) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ท าความเข้าใจ
กับความต้องการของผู้บริโภคและวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อรถยนต์ของพนักงาน  (2) รวบรวมทางเลือก
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อ (3) ค านวณค่า LCC ของแต่ละทางเลือกโดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิต
ของรถยนต์บันทึกลงฐานข้อมูลหลัก (4) ประเมินทางเลือกที่ประหยัดที่สุด (5) น าเสนอผลออกมาในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้บริโภคพิจารณา 

1259



9 

 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ใช้รถยนต์ อายุของอุปกรณ์หรืออะไหล่รถยนต์ พฤติกรรมการใช้รถยนต์ ระยะทางรวมถึงความถี่ในการใช้
รถยนต์ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเขียนได้เป็น Eq. (3) ดังต่อไปนี้ 
 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑖 +  𝐶 +  ∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

× 𝑃𝑖 × 𝑌 + ∑ 𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑃𝑖 +  ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

× 𝑃𝑖 + ∑ 𝑂𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑅𝑖 

 
เมื่อ Ii = ค่าลงทุนตั้งต้น (Initial Investment Cost) เช่น ค่าผ่อนดาวน์  
 C  = ค่ารถยนต ์(Capital Cost) 
 Mij = ค่าบ ารุงรักษา j อย่าง/ครั้งตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Maintence Cost) เช่น ค่าน้ ามันเครื่อง 
 Pi = ค่าเงิน ณ ปีที่ i (Present Value) 
 Y = ค่าสัมประสิทธิ์ปีปัจจุบันของรถยนต์ (Year) 
 Ei = ค่าน้ ามันตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Energy Cost) 
 Dij = ค่าซ่อมแซม j อย่าง/ครั้งตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Disposal Cost) เช่น ค่ายางรถยนต์ แบตตารี่ 
 Oi = ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Other Cost) 
 Ri = มูลค่ารถยนต์ที่เหลืออยู่ ณ ปีที่ i (Residual Cost) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้น าเสนอขั้นตอนและวิธีการสกัดข้อมูลในระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ 
โดยใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมาช่วยในการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต เพ่ือช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมย่อยตามขั้นตอนวิธีที่ได้
น าเสนอเพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยในการตัดสินในเลือกซื้อรถยนต์ มีการออกแบบโดยแบ่งเป็น
เมนู หน้าหลัก ข้อมูลรถ การค้นหาเหมาะสม ตอบแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงค่าล าดับความส าคัญของโมเดลให้
มีความถูกต้องเพ่ิมขึ้นในการค านวณ AHP และ LCC ในการใช้งานครั้งถัดไป โดยแต่ละเมนูมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรถที่แตกต่างกันไป ส่วนระบบที่ช่วยในการตัดสินใจในเว็บแอปนั้นผลของการประเมินจากผู้ใช้ ระบบ
สามารถท าการกรองข้อมูลและการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไปนั้น ระบบสามารถท าการ
ประมวลผลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3 
 

---- Eq. (3) 
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ภาพที่ 3 หน้าจอการเปรียบเทียบข้อมูลรถ ปรับปรุงค่าล าดับความส าคัญ  

และแสดงผลลัพธ์จากระบบการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการเก็บข้อมูลพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถประกอบด้วย  5 ด้าน และ

ก าหนดเป็นทางเลือกได้ทั้งสิ้น 11 แบรนด์หลักที่มีผู้นิยมใช้ โดยมีความแปรผันตามแนวโม้มการใช้รถยนต์ของ

กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเมื่อน าผลการศึกษาจากข้อมูลการวิจัยมาก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ประเมินทั้ง 5 

ด้านตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ท าให้สามารถน ามาสร้างโมเดลการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

รถยนต์ที่ตรงกับสภาพเศรษฐกิจของผู้ซื้อ (ดังตารางที่ 10) และรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอด

วงจรชีวิตของรถยนต์แต่ละแบรนด์ประกอบ การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดแบ่งรูปแบบการแสดงผลทางเลือก 

ประกอบกับข้อมูลการประเมินค่าใช้จ่ายและน าเสนอข้อมูลทางเลือกให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบ

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบ ารุงรักษาเครื่องได้ จากการประเมินการใช้ งานแอปพลิเคชันผู้ใช้พบว่าผู้ใช้

สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่ตนเองยอมรับได้มากข้ึน ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มากข้ึน ซึ่งจาก

ข้อมูลท าให้ผู้ใช้ 30% เปลี่ยนใจในการเลือกรุ่นและ/หรือแบรนด์, 45% จะพิจารณาการหาเงินเพิ่มเติมจากที่ตั้ง

ต้นไว้, และ 25% ที่เหลือยังคงเลือกแบรนด์รถท่ีตั้งใจจะซ้ือแต่ขยายเวลาที่จะซื้อนานขึ้น 

ในอนาคตอันใกล้เมื่อระบบรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆที่จะมีการปรับปรุงเพ่ิมขึ้น รวมถึง

แนวโน้มการก าหนดภาษีต่างๆ เกี่ยวข้องกับการมีกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป  ท าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ ผู้เริ่มท างานใหม่อาจจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงค่า

ของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตที่จะต้องมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยตลอดเวลา แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ผู้พัฒนาความก าหนดให้มีการปรับค่าปัจจัยต่างๆ แอป

พลิเคชันควรการปรับปรุงข้อแบบสอบถามและน้ าหนักของล าดับความส าคัญโดยการเรียนรู้ของเครื่อง เพ่ือ

ปรับปรุงโมเดลให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นปัจจุบันอัตโนมัติเมื่อมีการอัพเดทข้อมูลค่าน้ าหนัก

ความส าคัญใหม่จากผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการค านวณอัตราเงินเฟ้อและสภาพคล่องทางการเงิน  
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หน้า 1 
 

การศึกษาการออกแบบและติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปส าหรับอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ 
A Study of Design and Implement Solar Roof top for Distribution Building Center 

 

ปราโมทย ์จางอิสระกุล และ ณฐัวฒิุ ศิริสินธนทรัพย  ์
 

วทิยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์หลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

 
บทคัดย่อ 

พลงังานเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดรั้บความสนใจในการประหยดัพลงังานในอาคารหลายแห่ง บทความน้ี ศึกษาการ
ออกแบบ การน าพลงังานเซลลแ์สงอาทิตยใ์ชใ้นอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีก าลงัไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวตัต ์
อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ ไดติ้ดตั้งโซลาร์เซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้า  ในการ
ออกแบบระบบ มีกระบวนการท่ีส าคญัหลายอยา่ง เช่น การส ารวจพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง การค านวณความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้า  แผนผงัการเดินสายไฟ  ขอ้ก าหนดของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ และอินเวอร์เตอร์ แผนจ าลองการ
ติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าออกแบบดว้ยโปรแกรม  นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองของการเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวง  การตรวจสอบการติดตั้งมีรายละเอียดหลายอยา่ง ประกอบดว้ย มาตรฐานการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย ์อินเวอร์เตอร์ ตู ้MDB และระบบป้องกนั เป็นตน้ การออกแบบและติดตั้งทุกส่วนไดด้ าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ และระบบมีการใชง้านแลว้ 

Abstract 
The solar cell energy has been interested for saving energy in many buildings. A propose of this paper is to 
study the design and implement solar cell energy in a distribution building center with approximate power of 1 
MW. The building was installed solar cell roof tops to save costs of electrical energy. In the design of system, 
there are many important processes such as survey of area implement, calculation of electrical power 
requirement, electrical wiring diagram, specification of solar cell panels and inverters. In electrical wiring 
diagram, CAD programs are requirement in design and simulation due to well performance of outcomes. 
Moreover, electrical energy outcomes have been connected with the electricity of Metropolitan Electricity 
Authority. There are many details of standard check lists of installed parts such as solar cells, inverters, 
MDBs, protection parts, electrical wirings etc. All has been tested and run already.  
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1 ขอบเขตการศึกษา 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ละปี อนัเป็นผลมาจากการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท าให้การใชเ้ช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ตอ้งเพิ่มมากข้ึน เช้ือเพลิงท่ีใหพ้ลงังานความ
ร้อนในแบบท่ีใชก้นัมานาน ท่ีเรารู้จกักนัดี เช่น ก๊าชธรรมชาติ ถ่านหินลิกไนต ์น ้ามนัเตา เป็นตน้ เช้ือเพลิงเหล่าน้ี
ใหพ้ลงังานความร้อนท่ีท าให้น ้ากลายเป็นไอน ้า แลว้ท าใหก้งัหนัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีการหมุนเกิดข้ึน แต่
อยา่งไรก็ตามมีแนวทางอ่ืนในการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีนิยมกนัในหลาย ๆ ประเทศ เช่น การใชพ้ลงังานลมในการ
หมุนกงัหนัแลว้ต่อเขา้กบัเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยบ์นแผน่โซล่าเซลลซ่ึ์งสามารถท า
ใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไหลได ้ การใชพ้ลงังานคล่ืนทะเลไปกระทบกบัเพลาขอ้เหวีย่งท่ีต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท า
ใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั พลงังานท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ถือวา่เป็น พลงังานทดแทน เพราะเป็นการทดแทนการใช้
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมาจากธรรมชาติ การใชพ้ลงังานทดแทนมีส่วนช่วยลดตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าลง 
เม่ือมองในระยะยาว  

บทความน้ี น าเสนอการออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกบัอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ ขนาดก าลงัการ
ผลิตประมาณ 1 เมกะวตัต ์ไดมี้การออกแบบและติดตั้งใชง้านจริงแลว้ เพื่อลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหก้บั
อาคาร  ในการออกแบบระบบ ประกอบดว้ย การส ารวจพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง การค านวณความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า  
แผนผงัการเดินสายไฟ  ขอ้ก าหนดของแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอินเวอร์เตอร์ ไดมี้การก าหนดคุณลกัษณะทาง
ไฟฟ้าไวแ้ลว้ หมายถึง มีแรงดนั กระแส และก าลงัไฟฟ้าขนาดท่ีเท่าไรในแต่ละอุปกรณ์ ขนาดของสายไฟและ
อุปกรณ์ป้องกนั แผนจ าลองการติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้า การค านวณค่าต่าง ๆ เหล่าน้ี น าเสนอเฉพาะส่วนท่ี
ส าคญัเท่านั้น  นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองของการเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) นครินทร์  
รินผล. (2558).   
 

2.ขั้นตอนการออกแบบ 
2.1 การส ารวจพื้นท่ีติดตั้ง  
อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีใชใ้นศึกษา คือ ศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขา ล าลูกกา มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมดท่ี
สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลลไ์ด ้9052 ตารางเมตร  มีหลงัคายกลอยเพื่อระบายอากาศตามแนวยาว ทิศการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลลใ์นกรุงเทพมหานครท่ีใหป้ระสิทธิภาพดี คือ แผงโซล่าเซลลต์อ้งหนัหนา้ไปทางทิศใตท้  ามุม 15 
องศา เน่ืองจากในช่วงบ่ายของแต่ละวนั แผงโซล่าเซลลย์งัไดรั้บแสงอาทิตย ์

 
2.2 การค านวณก าลงัการผลิตของโซล่าเซลล ์ขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกนั 
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ค านวณก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล ์ ท่ีมีความตอ้งการพลงังาน 1 เมกกะวตัตน์ั้น ตอ้ง
ก าหนดคุณสมบติัทางไฟฟ้าของ แผงโซล่าเซลล ์ และ อินเวอร์เตอร์ ในท่ีน้ี ก าหนด แผงโซล่าเซลล ์ 1 แผงมี
ก าลงัไฟฟ้าเอาตพ์ุตสูงสุด แทนดว้ย wpPv,  เท่ากบั 310Wp (data sheet) และ อินเวอร์เตอร์ 1 ตวัมี
ก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงดา้นอินพุตสูงสุด แทนดว้ย dcin,P  เท่ากบั 25,550Wp (data sheet) ดงันั้น  

จ านวนแผงโซล่าเซลลท่ี์สามารถต่อเขา้กบัอินเวอร์เตอร์ 1 ตวั แทนดว้ย N_Pv_max  คือ 

90

wpPv,

P1.1

wpPv,

Ppv
N_Pv_max

dcin,




  

ก าลงัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลท่ี์ใชใ้นการติดตั้งต่ออินเวอร์เตอร์ แทนดว้ย  Ppv_real_inv  คือ 
               W900,27310W/panel90panelnvPpv_real_i   

ก าลงัไฟฟ้าของระบบทั้งหมดเพื่อใหไ้ดก้  าลงัไฟฟ้า 1MW ตอ้งใชอิ้นเวอร์ 35 ชุด แทนดว้ย Ppv_real  คือ 
                        Ppv_real  = จ  านวนอินเวอร์เตอร์ × แผงโซล่าเซลลต่์ออินเวอร์เตอร์× ก าลงัวตัตข์องแผง 
               kW5.976W/panel310panel9035Ppv_real    

ค านวณขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกนัในดา้นไฟฟ้ากระแสตรง (จาก วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2556) มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย) 

ดา้นไฟฟ้ากระแสตรง เลือกใชอุ้ปกรณ์ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกนัระหวา่งแผงโซล่าเซลลใ์นแต่ละชุด 

                           
11.31A9.05A1.25

sheet) dataar Isc_pv(sol1.25ratingcurrent  FuseIo



  

สามารถเลือกใชฟิ้วส์ซ่ึงมีพิกดักระแส 15 A ขนาดของสายไฟระหวา่งแผงโซล่าเซลลไ์ปยงัอินเวอร์เตอร์ 

A 33.9339.05A1.25

ngN_per_strisheet) dataar Isc_pv(sol1.25Iw,1



  

เลือกใชส้าย PV-1F 6 ตร.มม. แกนเดียว สามารถทนกระแสไดถึ้ง 70 A การเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลลม์ายงั
อินเวอร์เตอร์ผา่นท่อร้อยสายไฟในอากาศ  อุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าระหวา่งแผงโซล่าเซลลก่์อนเขา้อินพุตท่ี
เขา้อินเวอร์เตอร์ใชเ้บรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกนัขนาดอุปกรณ์ป้องกนั 80% ของพิกดักระแสสูงสูดของสาย คือ 
กระแสไฟฟ้าเท่ากบั 70×0.8 = 56 A  เลือกใช ้Circuit Breaker, Amp-trip = 25 AT  Ampere Frame = 125 AF  
Interrupting Capacity = 5 kA 

ค านวณก าลงัสูญเสียของสายไฟฟ้าระหวา่งแผงโซ่ล่าเซลลไ์ปยงัอินเวอร์เตอร์ กรณีเลือกใชส้าย PV-1F 6 
ตร.มม. จะมีความตา้นทานสูญเสีย /km 3.39R   และ 33AxIinv_dc_ma  ดงัน้ี 

 W/m3.69

           R;ax)(Iinv_dc_mPloss 2



  

 
ค านวณเปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียก าลงัไฟฟ้า ถา้ก าหนดใหส้ายไฟฟ้าในการติดตั้งประมาณ 100 m ดงัน้ี 
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%31.1

100
Ppv

PlossPpv
1%Ploss










 
  

เลือกใชส้าย PV1-F ขนาด 6 ตร.มม. ไดเ้พราะค่าความสูญเสียจากก าลงัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมบนสายไฟนอ้ยกวา่ 3% 
ทนกระแสไดสู้งถึง 70 A โดยการเดินผา่นท่อร้อยสายไฟในอากาศ ดงันั้น ประสิทธิภาพระหวา่งแผงโซล่าเซลล์
ไปถึงอินเวอร์เตอร์ 99.69 % 
   

ดา้นไฟฟ้ากระแสสลบั ค านวณขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกนัในดา้นกระแสสลบัของ
อินเวอร์เตอร์แต่ละตวั ขนาดของสายไฟระหวา่งอินเวอร์เตอร์ยงักล่องรวมสายไฟ มีค่าตวัประกอบไฟฟ้า  คือ 1  

A 48.5

380VV1.25,factor              ;
cosθV3

P
1.25I L

L

dcin,

L



  

ดงันั้นกระแสแต่ละเฟสมีค่าเท่ากบั  48.5 A   เลือกใชส้าย cv 4 (1/c - 10 ตร.มม. ) สามารถทนกระแสไดถึ้ง 60 A 
เพื่อใชเ้ดินสายไลน์หรือสายเฟส (L1, L2, L3) จ  านวน 3 เส้นและสายนิวตรอน (N) จ  านวน 1 เส้นในท่อร้อยสาย
เดียวกนั (ถา้มีสายกราวดใ์ห้เดินผา่นท่อร้อยสายเดียวกนั) 

ค านวณขนาดแรงดนัตก (voltage drop) แทนดว้ย VD จากอินเวอร์เตอร์ถึงกล่องรวมสายไฟมีความยาว
สาย 40 m โดยใชส้าย cv 4  (1/c – 240 ตร.มม.) ระบบไฟฟ้า 380 V 3 เฟส ค่าแรงดนัตกของการค านวณน้ีเท่ากบั  
5.6mV/A/m และอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสดา้นออกไดสู้งสุด แทนดว้ย A 36.2I invo,  ดงันั้น 

  8.1V40)/100036.2(5.6VD   
คิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ทียบกบัแรงดนั 380 V ได ้ 2.1% ก าลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียระหวา่งอินเวอร์เตอร์ไปยงักล่องรวม
สายไฟ 
  293WIVDP invo,loss                                
สามารถเลือกใชส้าย cv 1/c - 10ตร.มม. ซ่ึงสามารถทนกระแสไดสู้งสุด 60 A อุปกรณ์ป้องกนักระแสระหวา่ง
อินเวอร์เตอร์ไปยงักล่องรวมสายไฟใชเ้บรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกนั ขนาดอุปกรณ์ป้องกนั 80% ของพิกดั
กระแสสูงสูดของสาย นั้นคือ 60A×0.8 = 36 A เลือกใช ้Circuit Breaker, Amptrip  = 50 AT Ampere Frame = 
160 AF  Interrupting Capacity = 7.5 kA  

 
3.โซล่าเซลล์ 
แผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกมลัติคริสตลัไลน์ซิลิคอน การท าเซลลแ์สงอาทิตยใ์หเ้ป็นแผงก็เพื่อความสะดวก
ในการน าไปใชง้าน ดา้นหนา้ของแผงเซลล ์ ประกอบดว้ย แผน่กระจกท่ีมีคุณสมบติัในการยอมใหแ้สงผา่นไดดี้ 
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และยงัเป็นเกราะป้องกนัแผน่เซลลอี์กดว้ย แผงเซลลมี์การป้องกนัความช้ืนท่ีดีมาก ในการออกแบบและติดตั้ง
แผงโซล่าเซลลข์องศูนยก์ระจายสินคา้น้ี ไดเ้ลือกแผงท่ีผลิตโดยบริษทัโซลาร์ตรอน ไดรั้บมาตรฐาน มอก. IEC 
61215, IEC 61730 ก าลงัไฟฟ้าเอาตพ์ุตสูงสุดต่อแผง ขนาด 310 Wp มีขนาด 2 x 1  เมตร มีน ้าหนกัประมาณ 22 
กิโลกรัม  มีค่าส าคญัทางไฟฟ้าดงัน้ี Maximum Power Pmax = 310 Wp, Open Circuit Voltage Voc = 45.03 
Short Circuit Current Isc = 9.05 A,  Maximum Power Voltage Vmp = 36.71 V, Maximum Power Current Imp 
= 8.44 A,  Module Efficiency = 15.83%  

โซล่าเซลล ์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ท ามาจากสารก่ึงตวัน า เช่น 
ซิลิกอน ซ่ึงมีราคาไม่สูงมากนกั แสงท่ีตกกระทบบนแผน่เซลล ์ท าใหอ้นุภาคของพลงังานประกอบท่ีเรียกวา่ โฟ
ตอน จะถ่ายเทพลงังานใหก้บัอิเล็กตรอน ในสารก่ึงตวัน าจนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูด
ของอะตอมและเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหเ้กิดไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน แรงดนัไฟฟ้าท่ีผลิตจากเซลลแ์สงอาทิตย์
เพียงแผงเดียวจะมีค่าไม่สูงมากนกั  การน ามาใชง้านจะตอ้งน าหลาย ๆ แผง มาต่อกนัแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่า
แรงดนัไฟฟ้าใหสู้งข้ึน  ดงัภาพท่ี 1 และส่วนหน่ึงของการติดตั้งแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาอาคารศูนยก์ระจาย
สินคา้ดงัภาพท่ี 2 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การต่ออนุกรมของแผงโซล่าเซลล ์
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ภาพท่ี 2 การวางแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคา 

 
4.อนิเวอร์เตอร์ 
อินเวอร์เตอร์ท าหนา้เป็นตวัแปลงไฟฟ้ากระแสจากแผงโซล่าเซลลไ์ปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (จาก การตรวจสอบ
การติดตั้งอินเวอร์เตอร์) การติดตั้งอยูใ่นตูแ้บบปิด เพื่อป้องกนัน ้า หรือละอองน ้าจากการกลัน่ตวัต่าง ๆ และ
ป้องกนัการเป้ือนจากฝุ่ น โดยตอ้งไดรั้บการป้องกนัตามมาตรฐาน NEMA1 และ IP40 (หรือ IEC529) โดย
อินเวอร์เตอร์ท่ีใชก้บัศูนยก์ระจายสินคา้เป็นของ  
 SMA  รุ่น STP25000TL-30 เป็นแบบ Grid Connection Type สามารถติดตั้ง Outdoor ได ้มีน ้าหนกั 61 กิโลกรัม 
มีขนาด WxHxD = 61x68x26 cm ผา่นการตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ชง้านแบบเช่ือมต่อกบัระบบของการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่าย มีค่าส าคญัทางไฟฟ้าดงัน้ี Max DC Power Input = 25550 Wp, Max DC Input Voltage = 1000 Vdc 
MPP Voltage Range / Rated Input Voltage = 390-800 Vdc / 600 V ,Minimum Input Voltage / Start Input 
Voltage = 150 Vdc / 188 V เป็นตน้ โดยการติดตั้งดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 การติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ 
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การเช่ือมต่อระบบโซล่ารูฟท็อปแบบเช่ือมต่อกบัระบบของศูนยก์ระจายสินคา้ (อ้างอิง ระบบโซล่ารูฟท็อป
แบบเช่ือมต่อกับระบบของศูนย์กระจายสินค้า) 

 

 
ภาพท่ี 4 ระบบของโซล่ารูฟทอ็ปเพื่อจ่ายเขา้ระบบของศูนยก์ระจายสินคา้ 

 
ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยใ์นการเช่ือมต่อกบัระบบของศูนยก์ระจายสินคา้ (PV Grid 

connected System) หรือระบบออนกริด (On Grid) ถูกออกแบบเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลลผ์า่นอุปกรณ์
เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อจ่ายเขา้ระบบของศูนยก์ระจายสินคา้โดยตรง ดงัภาพท่ี 4 
 

การท างานของระบบ เร่ิมจากแผงโซล่าเซลล์จะท าหน้าท่ีแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าในรูปแบบกระแสตรงมาเขา้กล่องรวมสาย เพื่อส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์เพื่อเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น
กระแสสลับ โดยอินเวอร์เตอร์จะมีวงจรสร้างสัญญาณรูปคล่ืนไฟฟ้าให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับสัญญาณรูป
คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัจากการไฟฟ้า เพื่อท่ีจะสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัระบบของศูนยก์ระจายสินคา้ได้อย่าง
ปลอดภยัโดยอุปกรณ์เบ้ืองตน้ในระบบมีดงัต่อไปน้ี การพิจารณาของการไฟฟ้านครหลวงท่ีจะเช่ือมต่อระบบ
ไฟฟ้าตอ้งไดรั้บการพิจารณาก่อนการเช่ือมต่อศูนยก์ระจายสินคา้ มีหวัขอ้การพิจารณา คือ  

1) การซิงโครไนเซซั้นของอินเวอร์เตอร์ 
การต่อขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเขา้กบัไฟฟ้าระบบจะตอ้งมีการซิงโครไนเซซั้น ซ่ึงการติดตั้งโซล่าเซลล์

ในระบบออนกริดจะใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ อินเวอร์เตอร์เป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยจะน าอินเวอร์เตอร์ดงักล่าวต่อ
ขนานเขา้กบัระบบศูนยก์ระจายสินคา้โดยในการต่อใช้งานนั้นจะตอ้งประกอบไปด้วยคุณลกัษณะสมบติัทาง
ไฟฟ้าท่ีเหมือนกนัดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะตอ้งมีล าดบัเฟสเดียวกบัไฟฟ้าท่ีมาจากระบบการไฟฟ้า 
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2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะตอ้งมีความถ่ีเท่ากบัไฟฟ้าท่ีมาจากระบบการไฟฟ้า 
3. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะตอ้งมีแรงดนัเท่ากนักบัไฟฟ้าท่ีมาจากระบบการไฟฟ้า 

2) คุณสมบติัพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริด 
อินเวอร์เตอร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายสามารถใช้ไดท้ั้งระบบ 1 เฟส

และระบบ 3 เฟส 

5.การทดสอบระบบ 
การทดสอบการท างานในท่ีน้ีพิจารณาจากการท างานของอินเวอร์เตอร์ จ านวน 35 เคร่ือง โดยการ

ตรวจสอบก าลงัไฟฟ้าท่ีอินเวอร์เตอร์ผลิตได ้ สามารถทดสอบไดโ้ดยการเช็คค่าทางหนา้จออินเวอร์เตอร์ท่ี
อุณหภูมิสูงสุดหรือแดดร้อนจดั ตวัอยา่งเช่น เวลา 13.00 น. ดงัภาพท่ี 5 ตามการออกแบบอินเวอร์เตอร์ 1 เคร่ือง
จะผลิตไฟฟ้าได ้13 kW  

 
ภาพท่ี 5 การตรวจสอบจากหนา้อินเวอร์เตอร์ท่ีเวลา 13.00 น. 

 
      การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปของอาคารศูนยก์ระจายสินท่ีมีพื้นท่ีประมาณเกา้พนัตารางเมตร ดว้ยก าลงัการ

ผลิตไฟฟ้าประมาณ 976.5 กิโลวตัต ์จ  านวนชัว่โมงของผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณ 5 ชัว่โมงต่อวนั 
ดงันั้น ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าไดต่้อวนั             976.5 กิโลวตัต ์× 5 ชัว่โมง = 4882 กิโลวตัต-์ชัว่โมง (ยนิูต) 
เท่ากบั 12,205 บาทต่อวนัหรือเท่ากบั 4,454,825 บาทต่อปี ถา้ค่าไฟฟ้ายนิูตละ 2.5 บาท  

6.สรุป 
การออกแบบโซล่ารูฟท็อปของอาคารศูนยก์ระจายสินมีพื้นท่ีขนาด 9025.2 ตารางเมตร สามารถ

จ าลองการติดตั้งแผงโซล่าเซลลไ์ดถึ้ง 3191 แผง ขนาดแผง 1x2 เมตร โดยแผงโซล่าเซลลจ์ะท ามุม 15 องศากบั
แนวระดบัและหนัหนา้ไปทางทิศใต ้ มีอุปกรณ์ยดึจบัแผงตั้งอยูบ่นโครงสร้างหลงัคาท่ีมีความสูง 10 เซนติเมตร
และมีระยะห่างในแต่ละแถว 1.5 เมตรเพื่อไม่ให้เงามาบดบงัแผงโซล่าเซลล ์

การค านวณก าลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้า เร่ิมจากหาขนาดก าลงัผลิตอินเวอร์เตอร์ใหพ้อดีกบัจ านวน
แผงโซล่าเซลลท่ี์ไดอ้อกแบบติดตั้งไวแ้ลว้ อินเวอร์เตอร์ขนาด 25 กิโลวตัต ์ สามารถเช่ือมต่อกบัแผงโซล่าเซลล์
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ไดถึ้ง 90 แผงต่อ 1 อินเวอร์เตอร์ ดงันั้นจ านวนแผงโซล่าเซลลท์ั้งหมด 3191 แผง จึงตอ้งใชอิ้นเวอร์ทั้งหมด 35 
ตวั จากนั้นก็ค  านวณอุปกรณ์ป้องกนัดา้นกระแสตรง เลือกใชฟิ้วส์ขนาด 12 แอมป์ จ านวน 35 ตวั ป้องกนั
ระหวา่งแผงโซล่าเซลลแ์ต่ละแถวก่อนท่ีจะเขา้แบรกเกอร์ 25 แอมป์, เลือกใชแ้บรกเกอร์ขนาด 25 แอมทริป 
จ านวน 35 ตวั เพื่อป้องกนัก่อนเขา้อินเวอร์เตอร์, ขนาดสายไฟเลือกใชส้าย PV-1F 6 ตร.มม.ทนกระแสไดถึ้ง 70 
แอมป์, เลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชกระดบัป้องระดบั 1 เพื่อป้องกนัอุปกรณ์ไม่ใหเ้สียหายเม่ือเกิดฟ้า
จ านวน 35 ตวั, อุปกรณ์ป้องกนัดา้นกระแสสลบัเลือกใชแ้บรกเกอร์ขนาด 30 แอมทริปป้องกนัจากดา้น
กระแสสลบัท่ีออกจากอินเวอร์เตอร์จ านวน 35 ตวั, เลือกใชบ้สับาร์ขนาด 12 × 3 มม.ทนกระแสไดถึ้ง 241 แอมป์
, ขนาดสายไฟเลือกใชส้าย cv4 (1/c – 240 ตร.มม) สามารถทนกระแสไดถึ้ง 60 A ระหวา่งอินเวอร์เตอร์ไปยงั
กล่องรวมสาย, เลือกใชแ้บรกเกอร์ขนาด 175 แอมทริปป้องกนัก่อนท่ีจะเขา้ MDB ของตวัอาคาร, ขนาดสายไฟ
เลือกใชส้าย cv1/c – 240 ตร.มม สามารถทนกระแสไดถึ้ง 420 แอมป์ไปยงั MDB ของตวัอาคาร,ขนาดสาย
กราวด์ระหวา่งแผงโซล่าเซลลเ์ลือกใชส้ายรหสั 60227 IEC 10  4 ตร.มม.มารวมท่ีบาร์กราวดข์นาดสายรหสั 
60227 IEC 10  16 ตร.มม.ขนาดสายกราดข์องอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชกใชส้ายรหสั 60227 IEC 10 6 ตร.มม.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
People Soft โมดูล Time & Absence  Management ของผู้ใช้งานในกลุ่มบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมากที่สุด เพ่ือให้องค์กรน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงส่งเสริม
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานจ านวน 4 บริษัท ขนาดตัวอย่าง 147 คน จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรมทาง
สถิติ SPSS โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถ่ีและร้อยละ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) พิจารณาค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ
มาจากปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมาก
ที่สุด คือ ตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ ระดับการยอมรับข้อมูลที่ได้จากการใช้งานระบบเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก และระดับการยอมรับว่าระบบเหมาะส าหรับการ
น ามาใช้ในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากระบบไม่มีความยืดหยุ่น เข้าใจยาก 

ค าส าคัญ: PeopleSoft, ปัจจัยความส าเร็จ, ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนทรัพยากร
องค์กร, แบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
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Abstract 
This research aims to study the level of acceptance and recognize the benefits of using 

the human resources management system (People Soft) in Module Time & Absence module 
of the internal user in organization to analyst and find out which factors affect the acceptance 
most and provide information to organizations to improve and promote the implementation 
of information systems to achieve successes as well as to know the barriers to using the 
system. The survey was conducted by experts and use the questionnaire to survey employees 
of four companies in food manufacturing industry are 147 participants. The data was analyzed 
and processed using SPSS with frequency and percentage, descriptive statistics, mean value 
and standard deviation and Multiple Regression. The results found that the highest factors 

influencing to the acceptance behaviors to use the system were perceived benefits and 
variables that influence the perceived benefits are the quality of the system. The level of 
acceptance of information gained from using the system is very useful for human resource 
management and level of acceptance that the system is suitable for use in the organization 
is moderate because the system is not flexible and difficult to understand. 

Keywords: PeopleSoft, Success Factor, Human Resource Management, Enterprise 
Resource Management, Technology Acceptance Model 

 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพ่ือแก้ไขระบบการท างานที่ล่าช้า ลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นและน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 

ระบบ People Soft เป็นแอปพลิเคชัน ERP ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่นิยมน ามาใช้เพ่ิมขีดความสามารถของการบริหารงานบุคคลให้มีความคล่องตัว เป็นระบบงานที่ 
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกและปลอดภัย พนักงานสามารถจัดการงานบุคคลด้วยตนเองได้  
(Self Service) ตอบรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ทันที (Real Time) แต่เนื่องจากระบบพัฒนาจาก
ต่างประเทศ การที่องค์กรน ามาใช้จะต้องน ามาปรับปรุง (Modification) ในบางโมดูล (Module) ให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ต้องปรับเปลี่ยนวิธี การ
ท างานเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบเกือบทั้งหมด เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน มีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบางส่วนขาดทักษะและความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การใช้งานในระบบ
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ผิดพลาด ล่าช้า บางครั้งถูกต่อต้านเนื่องจากคิดว่าเป็นการเพ่ิมงานในหน้าที่มากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ท าการ
เปลี่ยนระบบ ท าให้เกิดแรงกดดันในการปฏิบัติงานในการใช้งานระบบฯ 

ทั้งนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โมดูล Time & 
Absence Management มาใช้ในองค์กร ว่าแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการน าระบบมาใช้นั้น 
องค์กรได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อยู่ในระดับใด เพ่ือส่งเสริมให้การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ประสบความส าเร็จ และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบ เพ่ือให้องค์กร
บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงกับบริษัทในเครือที่ยังไม่ได้น าระบบไปใช้หรืออยู่ระหว่างการ Implement 
ให้เกิดความส าเร็จในการใช้งานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

นอกจากปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ การวิจัยยังได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
งานของระบบจากผู้ใช้กลุ่มต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงระดับการยอมรับและการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเพ่ือให้ทราบว่าระบบสารสนเทศที่น ามาใช้นั้นได้ช่วยบริหาร
จัดการงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด พนักงานมีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People 
Soft) โมดูล Time & Absence Management ของผู้ใช้งานภายในองค์กร 

2. เพ่ือศึกษาว่าแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการน าระบบมาใช้ในองค์กรนั้น ปัจจัยใดที่มีผลต่อ
การยอมรับมากที่สุดและปัจจัยด้านใดอยู่ในระดับที่ต่ า ส าหรับน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร รวมถึงทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการใช้ระบบ 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

วิจัยเชิงคุณภาพ: ศึกษางานวิจัยที่เคยมีผู้ที่จัดท าแล้ว เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร จากนั้นส่งแบบสอบถามให้ Project manager, HR 
Manager, IT Leader, Key User เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์กร 

วิจัยเชิงปริมาณ: ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้ใช้งานระบบของบริษัทต่างๆ  ในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร จ านวน 4 บริษัท  ได้แก่  บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด, บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร 
ฟู้ดส์ จ ากัด, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จ ากัด, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟร
เซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยน าปัจจัยที่ได้สรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ท าการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ยอมรับในการน า ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Soft) โมดูล Time & Absence  Management 
และมีค าถามปิด 1 ค าถาม คือ ท่านยอมรับระบบ People soft หรือไม่ และให้กรอกข้อมูลและข้อเสนอแนะที่
ควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PeopleSoft) โมดูล Time & Absence Management โปรแกรม SPSS 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี TAM สร้างแนวคิดที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Davis, 1985; Scherer, Siddig, and Tondeur, 2019) โดยพิจารณาถึงตัวแปรภายนอก เช่น 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้การใช้งานง่ายต่อ
เทคโนโลยี (สิงหะ ฉวีสุข, 2555; อรทัย เลื่อนวัน, 2555) งานวิจัยนี้ได้น า TAM มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรม
การรับรู้ทั้งสองลักษณะของผู้ใช้ รวมทั้งมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ใช้งาน ด้าน
ความมีประโยชน์โดยผ่านการรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้น ามาใช้นั้นมีส่วนช่วยในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน และรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความง่ายต่อการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการใช้เทคโนโลยีมากนักในการเรียนรู้ โดยพฤติกรรมการรับรู้ทั้งสองลักษณะนี้จะส่งผลกับทัศนคติในการใช้
งาน และก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน ท าให้เกิดการน ามาเทคโนโลยีมาใช้งานจริง  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ Supply Chain Management (SCM), 
ระบบ SAP โมดูล FI, และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) อ่ืนๆ พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้น า
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งมีการน าแนวคิด TAM (Davis, 1985) มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัย และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จประกอบด้วย 

 1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือการให้การสนับสนุนจากองค์กร (ณัฏฐวี อ าไรรัตนา, 
2552; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2554) เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้านงบประมาณ การสนับสนุนของผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการจัดเตรียมบุคคลากรทางด้านไอที เพ่ือคอยช่วยดูแลการใช้งานให้ผู้ใช้ระบบ การจัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งาน การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศที่จะน ามาใช้ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่ใช้ระบบ  
 2. ปัจจัยด้านที่ปรึกษา (เสาวรัตน์ บุญสง่า, 2555) เช่น ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
องค์กรและกระบวนการท างานขององค์กรเป็นอย่างดี มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการเพ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจใน Module ที่ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี  
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบที่จะท าให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ (เสาวรัตน์ บุญสง่า, 
2555) เช่น ระบบมีความยืดหยุ่นผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรายงานได้ตามความต้องการ มีขั้นตอนการ
ท างานที่ไม่ซับซ้อนผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว การแสดงข้อมูลหรือรายงาน
ต่างๆ มีความถูกต้อง 

4. ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ (ศิริพร เหมือนศรีชัย, 2554; พรรณาภรณ์ 
แสดงดี, 2554) โดยผู้ใช้งานรับรู้ได้ว่าระบบใหม่สามารถท างานได้รวดเร็วกว่าระบบเดิม ช่วยลดขั้นตอนและ
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เวลาการท างานของผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของตนเอง 

จากแนวคิดข้างต้นงานวิจัยนี้ได้น าเสนอรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นแรก เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับในการน า  People soft โมดูลTime & Absence Management มาใช้ในองค์กรจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าผลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาและยืนยันปัจจัยอื่นๆ 
โดยเน้นการศึกษาปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ ซึ่งน าไปสู่การรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการยอมรับในเทคโนโลยีของผู้ใช้  
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
สมมติฐาน 1. ปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
สมมติฐาน 2. ปัจจัยด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ ส่งผลต่อการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
สมมติฐาน 3. ผู้ใช้งานระบบให้การยอมรับในการน าระบบมาใช้งานจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
สมมติฐาน 4. ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าระบบมาใช้งานมากกว่า
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
สมมติฐาน 5. ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความง่ายต่อการใช้งานมากกว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(People Soft) โมดูล Time & Absence  Management จ านวน 200 คน  โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (อรทัย เลื่อนวัน, 2555)  ดังนี้  
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n             =            N                    =                    200          = 134 
                                                  1   +   Ne2     1   + 200 (0.05)2 

โดยที่  n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
N คือ จ านวนประชากร 
 e คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ ร้อยละ 5 

ดังนั้น จากการค านวณได้ขนาดของจ านวนตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 134  คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด และได้รับการตอบกลับ 147 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
73.50  โดยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics)  
โดยน าเสนอข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การใช้

คอมพิวเตอร์ในการท างาน และประสบการณ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  
จากภาพที่ 2(a) แสดงถึงช่วงอายุของผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.14 

ภาพที่ 2(b) แสดงถึงกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.70 ภาพที่ 2(c) แสดงถึง
สัดส่วนของผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน โดยจ านวนผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ใช้
คอมพิวเตอร์มากที่สุดอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.57  และภาพที่ 2(d) แสดงถึงประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ERP ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปีมีจ านวนรวม
คิดเป็นร้อยละ 48.98 

             
 (a) (b) 

         
 (c) (d) 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
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2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบฯ 
จากกลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง งานวิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีประสบการณ์การใช้ระบบ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 72 ตัวอย่างเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 48.98  โดย
ผลการวิเคราะหป์ัจจัยด้านต่างๆ และการรับรู้ทั้งสอง ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

 
(e) 

 
(f) 

ภาพที่ 3 ปัจจัย (a)ด้านองค์กร (b)ด้านท่ีปรึกษา (c)ด้านคุณภาพของระบบ (d)ปัจจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ (e)การรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ (f)สรุปการวิเคราะห์โดยรวม 

จากภาพที่ 3 แสดงถึงระดับการยอมรับและการรับรู้ของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ใช้ ERP น้อยกว่า 1 ปี
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาในการ
ปรับตัวกับการใช้งานท าให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการรับรู้การใช้งานและการ
ยอมรับมีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ซึ่งท าให้เห็นว่าต้องค านึงถึงการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้  

3. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการยอมรับการใช้งานระบบฯ 
ตารางที่ 1. สรุปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้งาน  PeopleSoft 
โมดูล Time & Absence Management 

ตัวแปร r** Sig. 

พฤติกรรมการยอมรับ 
 
 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 0.842 0.000 

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 0.804 0.000 
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รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านองค์กร 0.588 0.000 

 ด้านที่ปรึกษา 0.578 0.000 

 ด้านคุณภาพของระบบ 0.774 0.000 

 การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 0.828 0.000 

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ด้านที่ปรึกษา 0.552 0.000 

 ด้านคุณภาพของระบบ 0.796 0.000 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการยอมรับการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (PeopleSoft) พบว่าทุกปัจจัยมีค่าเป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปในแบบทิศทางตามกัน 
ดังนั้น ตัวแปรการรับรู้ถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรมการยอมรับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณการยอมรับการใช้งานระบบฯ 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.857 0.735 0.727 1.0799 
a. Predictors: (Constant), รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, ด้านที่ปรึกษา, ด้านองค์กร, ด้านคุณภาพระบบ 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ และการรับรู้ถึงความ

ง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 73.50 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพล

ของตัวแปรอ่ืน 

ตารางที่ 3 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ต่อการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.807 0.651 0.647 1.36625 

a. Predictors :( Constant), ด้านที่ปรึกษา, ด้านคุณภาพระบบ 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ
ใช้งาน  มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 65.10 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 
ตารางที่ 4 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการยอมรับ 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.863 0.745 0.742 0.77162 
a. Predictors: (Constant), รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 
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จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ด้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 74.50 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 
ตารางท่ี 5 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือท านายอิทธิพลที่
มีต่อพฤติกรรมการยอมรับ 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี .546 .302  1.808 .073 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ .413 .055 .563 7.503 .000 

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน .223 .050 .338 4.504 .000 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 
จากตารางที่ 5 Coefficients เป็นการทดสอบด้วยสถิติ T-test วิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ  
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีอิทธิพลมากที่สุด   

5. สรุปผลการวิเคราะห์สมมตฐิาน 

ตารางที่ 6  การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือท านายอิทธิพล
ที่มีต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.211 .651  1.860 .065 

ด้านองค์กร -.051 .047 -.076 -1.081 .282 

ด้านที่ปรึกษา .153 .058 .167 2.625 .010 

ด้านคุณภาพระบบ .300 .078 .284 3.846 .000 

รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน .504 .068 .560 7.402 .000 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 6 แสดงถึงค่า Coefficients เพ่ือวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลประโยชน์
จากการใช้ระบบที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าด้านคุณภาพของระบบและการรับรู้ต่อการใช้งานเท่านั้นที่เป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 
1 จึงยอมรับเฉพาะปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  

1281



10 
 
ตารางที่ 7 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  เพ่ือท านายอิทธิพล
ที่มีต่อการง่ายต่อการใช้งาน 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี -1.248 .695  -1.796 .075 

ด้านที่ปรึกษา .166 .060 .163 2.763 .006 

ด้านคุณภาพระบบ .829 .069 .706 11.958 .000 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 7 แสดงถึงค่า Coefficients เป็นการทดสอบด้วยสถิติ T-test เพ่ือวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ ที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าตัวแปรด้าน
ที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของ
ระบบเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการง่ายต่อการใช้งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้าน
คุณภาพของระบบมีอิทธิพลมากที่สุด รองรับการยอมรับสมมติฐานที่ 2 

 
ภาพที ่4 ค่า Beta แสดงปัจจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการยอมรับการใช้งานระบบ 

 
   (a)    (b)    (c) 

ภาพที ่5 สรุปการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ภาพที่ 5(a) แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทางการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการ

รับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 3
จึงยอมรับได้ว่าผู้ใช้งานระบบให้การยอมรับในการน าระบบมาใช้งานจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

ภาพที่ 5(b) แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลด้านองค์กรและด้านคุณภาพของระบบ 
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 4 จึงได้รับการ
ปฏิเสธ เพราะปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าระบบมาใช้งานน้อยกว่า
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
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ภาพที่ 5(c) แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของอิทธิพลด้านคุณภาพของระบบต่อการรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับและต่อการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 5 
จึงยอมรับได้ว่าปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความง่ายต่อการใช้งานมากว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ 
สรุปและอธิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการการทบทวนวรรณกรรมโดยอ้างอิงแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Davis, 1989) แม้ว่าแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าวจะมีมานานแต่ก็ได้รับการยอมรับในการอ้างอิงมา
ใช้ส าหรับงานวิจัยอย่างแพร่หลาย  และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร  
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง จากนั้นได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถ่ีและร้อยละ และผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบ  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและการยอมรับระบบ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบมาจากปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด และตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด คือ ตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ ดังนั้นการที่องค์กรจะน า
ระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในองค์กร ควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านคุณภาพของระบบ เนื่องจากเป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้งานทุกระดับได้รับรู้
ถึงความง่ายของการใช้งานระบบและไม่ต่อต้านระบบ เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานจะส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากสารสนเทศด้วย ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากความง่ายจาก
การใช้งานและรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ ย่อมส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 

องค์กรสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปเป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการ
ยอมรับระบบเทคโนโยลีสารสนเทศใหม่ๆ ได้ โดยแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติม คือ 1) ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากองค์กรในเรื่องการท า Change Management เพ่ือให้พนักงานรับทราบและเต็มใจที่จะใช้ระบบอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) จากการวิเคราะห์ระดับการยอมรับในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่า 1 ปี พบว่า มีระดับการยอมรับที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางในทุกปัจจัย และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าลงจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด สะท้อนให้เห็นว่าควรให้ความส าคัญกับพนักงานกลุ่มนี้มากข้ึน  
3) การจัดท า Guideline เพ่ือให้องค์กรน าไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้พนักงานเกิดการยอมรับไม่ต่อต้าน 
หรือลดความกดดันที่จะเกิดขึ้นหากมีการน าระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับกระบวนการพิสูจน์ทราบตัวตน ที่จะท าให้ Transaction ทาง

การเงินต่าๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโจมตีระบบในการท าธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ โดยพัฒนากระบวนการยืนยันการท าธุรกรรมหรือที่เรียกว่า Transaction Signing เพราะ

การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอลในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า

ธุรกรรม เช่น โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์พกพา ก็มีความทันสมัย ราคาไม่แพง ท าให้จ านวนผู้ใช้งานผ่าน

ทางช่องทางดิจิตอลจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นปัญหาการโจมตีระบบธนาคารรวมถึงผู้ใช้งานก็เพ่ิมมากขึ้น ใน

งานวิจัยนี้จะท าศึกษาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าของธนาคารด้วยการ

ใช้ลายนิ้วมือเขา้รหัส OTP เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการส่งข้อมูล โดยผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถถอด

เข้ารหัส และถอดรหัสกลับมาได้ถูกต้อง หรือค่า GAR เท่ากับ 71.25% ส่วนค่าความผิดพลาด หรือค่า FAR = 

0% ซึ่งถือว่าสามารถเข้ารหัสและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 

 
ค ำส ำคญั :  Transaction Signing ,เทคโนโลยีชีวภาพ , เข้ารหัส-ถอดรหัส 
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Abstract 
 

Nowadays, people does not have to queue for cash at ATM box or to go to a bank 

office for doing financial transactions. These are absolutely possible through a mobile 

banking application on a smartphone. Mobile banking is one of the innovations that make 

our life to be more comfortable. However, the problem of banking system attacks is 

increasing as well. In this research, the purpose of this article is to present the model for 

enhancing the identification process that will make financial transactions to be more secure. 

The model also helps in solving problems of account privilege misusing and identity theft 

arising from a phishing campaign or other social engineering attacks. By developing a 

transaction confirmation process, the model proposes a key procedure called Transaction 

Signing. It is based on biometric technology to prove the identity of the bank's customers by 

using OTP encrypting keys and fingerprint features to increase the security of data exchange. 

Our study shows the results by using two score genuine acceptance rate (GAR) score is 

71.25% and false accept rates (FAR) score is 0%. This result is highly effective at a good 

level. 

Keywords :  Transaction Signing , Biometric technology , Encrypt-Decrypt 
 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งการสื่อสาร การศึกษา 

หรือ แม้กระทั่งการใช้จ่ายหรือการท าธุรกรรมทางการเงิน ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ผ่านช่องทางดิจิทัล 

ต่าง ๆ เช่น การใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile banking) เพราะมี

ความสะดวก ทั่วถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้นเมื่อการท าธุรกรรมการเงินทางดิจิทัล กลายเป็นช่องทางท่ีสะดวกและเพ่ิม

จ านวนมากข้ึนแต่ความสะดวกที่เพ่ิมขึ้นมานั้นก็แฝงด้วยภัยคุกคามที่จะสูงเพ่ิมข้ึนตามมา จากผู้ไม่หวังดีที่อาศัย

จุดอ่อนหรือช่องโหว่ ไม่ว่าจะจากคน,ระบบหรือกระบวนการ ที่ขาดการควบคุมที่ดี ก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง

ต่อ ลูกค้าของสถาบันการเงินหรือกระทั่งชื่อเสียของสถาบันการเงินเอง โดยรูปแบบของภัยคุกคาม อาจแบ่งได้

เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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1. ภัยคุกคามแบบ Non-Technical เช่น การท า Social Engineering เพ่ือลักลอบ หลอกลวง

รหัสผ่าน/OTP หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การท า Identity Theft เป็นต้น 

2. ภัยคุกคามแบบ Technical เช่น การสร้าง Website / Mobile Banking Application 

เลียนแบบ 

โดยสาเหตุของปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน คือ การที่คนร้ายปลอมแปลง/ขโมย สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนของ

เหยื่อไปแสดงตนเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การน าข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อไปท าการเปิดบัญชี

และเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อใหม่ จากนั้นจึงค่อยท าการขโมยเงินจากบัญชีผู้เสียหายทั้งหมด เป็นต้น 

ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเพ่ือช่วยให้การยืนยันตัวตนและการท าธุรกรรมการเงินให้ปลอดภัยขึ้นนั้นจะให้

มั่นใจว่าผู้ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ว่ามีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้มีความม่ันคงปลอดภัยในมาตรฐาน

ที่ดี แก้ปัญหาจากการโจมตีระบบในการท าธุรกรรมทางการเงินโดยกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการ

พิสูจน์ทราบตัวตนในปัจจุบันของสถาบันการเงินก็แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้การเข้ารหัสแบบ Secured 

Socket Layer (SSL) ส าหรับการท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอล (อินเตอร์เน็ท) , การใส่รหัสรักษาความ

ปลอดภัยแบบ PIN2 ในการยืนยันการท าธุรกรรมการเงินที่ส าคัญ หรือ การใช้รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ 

OTP (One Time Password) ซึ่งเป็นรหัสยืนยันการท าธุรกรรมทางการเงินในแต่ละครั้ง แต่นั่นถ้าผู้ร้ายได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อก็ยากที่จะป้องกัน ดังนั้น หากพิจารณาน าเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถแก้ไข

ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยและการยืนยันตัวบุคคลได้ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ส่งเสริม

สนับสนุน โดยอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าของธนาคาร เพ่ือรองรับการท า

ธุรกรรมทางการเงินในอนาคต ถือว่าเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับ ปิดความเสี่ยงที่จะเกิด

เหตุการณ์ทุจรติ เช่น การสวมสิทธิ์ผู้อ่ืนไปเปิดบัญชีธนาคาร หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได ้

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ออกแบบกระบวนที่เหมาะสมที่ใช้ในการยืนยันการท าธุรกรรมที่ส าคัญในแต่ละครั้ง หรือเรียกว่า 

Transaction Signing เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตี อันได้แก่ Social Engineering และ การ

โจมตีแบบ Man-in-the-Middle ท าได้ยากขึ้นโดยการศึกษาวิธีการที่จะน าเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ในการ

เข้ารหัสโดยเน้นที่ความปลอดภัย  
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
  

ระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level) ของผู้ให้บริการ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2561) ดังนี้ 

1. ระดับ AAL1 

โดยระดับ  AAL1 ก าหนดให้ ผู้ ใช้บ ริการต้ องยืนยันตันตนแบบปั จจัย เดี ยว  (single-factor 
authentication) เป็นอย่างน้อย หรือหากต้องการความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้นสามารถใช้สิ่งที่ยืนยันตัวตน
แบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication) ได้ 

2. ระดับ AAL2 

โดยระดับ AAL2 ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยการใช้ปัจจัยของการยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็น (1) สิ่งที่ใช้ยืนยันตันตนหลายปัจจัย (multi-factor authentication) เช่น อุปกรณ์ 
OTP แบบหลายปัจจัย (multi-factor OTP device) ซึ่งจะสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหลังจากตรวจสอบ
ลายนิ้วมือผู้ใช้บริการ หรือ (2) สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนปัจจัยเดียว (single-factor authenticator) อย่างน้อย 2 
สิ่งที่เป็นปัจจัยต่างกัน เช่น การใช้รหัสผ่านควบคู่กับการใช้ OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

3. ระดับ AAL3 
โดยระดับ AAL3 ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยการพิสูจน์ว่าตนครอบครองกุญแจ (key) 

ผ่านเกณฑ์วิธีการเข้ารหัส และต้องพิสูจน์ว่าตนครอบครองปัจจัยของการยืนยันตัวตน (authentication 

factor) ตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป 

 

 
ภาพท่ี 1 : traditional two-factor authentication 
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ในภาพที่ 1 แสดงวิธีการประมวลผลในแบบ Multi-Factor Authenticate (MFA) โดยละปัจจัย จะ

ถูกประมวลผลอิสระกัน โดยตรวจสอบความถูกต้องของปัจจัยที่ 1 ก่อน เช่น ID/Password ถ้าผิดจะถูกปฏิเสธ 

แต่ถ้าถูกต้องจะพิจารณาปัจจัยที่ 2 ต่อ เช่น PIN หรือ Fingerprint โดยถ้าปัจจัยที่ 2 ผิดจะถูกปฏิเสธ แต่ถ้า

ถูกต้องจะอนุญาตให้ด าเนินธุรกรรมต่อได้  

ซ่ึงปัจจัยที่ใช้ในการท า Authentication ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ลักษณะ (ปริญญา หอมอเนก , 2547)  

ได้แก่ 

“Something you know” หมายถึง การใช้ User Name และ Password ในการเข้าสู่ระบบ
โดยทั่วไปเช่น การมี “Log in” โดยใช้ User name และ Password ซึ่งการ Authentication ในลักษณะนี้
ถือเป็นแบบที่ระดับความปลอดภัยอ่อนที่สุด เพราะถ้าใครรู้ User name และ Password ของเราก็สามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ทันที นอกจากนี้เรายังตรวจสอบตัวตน (Authenticity/Accountability) ของผู้ใช้ระบบ
ไม่ได้ว่าใครเป็นใครอีกด้วย 

“Something you have” เป็นการ Authentication ในลักษณะการผ่านระบบความปลอดภัยโดย
ใช้สิ่งที่คุณมี เช่น Smart Phone หรือ Token เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยระดับหนึ่ง เพราะยากใน
การปลอมแปลง 

“Something you are” ก็คือการน าเทคโนโลยี “Biometric” เข้ามาใช้ในการตรวจสอบตัวตนโดย
อาศัยอวัยวะที่คนเรามีอยู่ และ มีลักษณะที่เป็น unique คือ ไม่ซ้ ากัน ได้แก่ ลายนิ้วมือ, ม่านตา เป็นต้น การ
ใช้งาน Smart card สามารถร่วมกับระบบ “Biometric” ได้ กล่าวคือ เราสามารถเก็บลายนิ้วมือของคนลงไป
ใน Microchip ที่อยู่ใน Smart card ได้ด้วย ซึ่งจะเพ่ิมระดับของความปลอดภัยมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น
เช่นกัน 

จากตัวอย่างวิธีการ Authentication ที่กล่าวมาในทางทฤษฎี OTP (One-Time-Password) เป็น
ความมั่นคงทางด้าน Secure ที่ปัจจุบันถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด ได้รับการยอมรับว่าเป็น Perfect 
Secure ซึ่งไม่มีวิธีในการถอดรหัส เพราะ OTP คือ ชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว และรหัสผ่านแต่ละชุดมีอายุใน
ระยะเวลาที่จ ากัด หากเลยเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก ลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลักษณะการท างานของ OTP จะเป็นลักษณะ Two-factor 
Authentication ตามท่ีกล่าวในขั้นต้น 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ OTP  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2561) ได้มีข้อเสนอแนะคุณสมบัติของ

ค่าของ OTP ต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 อักขระ และอาจเป็นตัวเลขทั้งหมด  
(1) กรณีที่ค่า nonce ที่ใช้สร้าง OTP อยู่บนพ้ืนฐานของเวลา (time-based) ค่า nonce ต้องถูก 

เปลี่ยนอย่างน้อยทุก 2 นาที และ OTP ที่สร้างขึ้นต้องสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว  
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(2) ช่องทางที่ธนาคารใช้รับ OTP จากผู้ใช้บริการต้องเข้ารหัสลับ (encryption) เพ่ือป้องกันการดัก
ข้อมูล (eavesdropping) และการโจมตีโดยคนกลาง (man-in-the-middle attack) 
 

การใช้งานชีวมิติ (biometric) 
การใช้งานชีวมิติ (biometric) เช่น ลายนิ้วมือ (fingerprint) ม่านตา (iris) เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยของ

การยืนยันตันตนประเภท สิ่งที่ผู้ใช้บริการเป็น (something you are) 

การท าระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) 

การหาว่าลายนิ้วมือเป็นลายนิ้วมือเดี่ยวกันหรือไม่นั้น อาศัยโครงสร้างของเส้นหรือลายละเอียดของ

โครงสร้างหลักของเส้นโดย ราตรี จันทนะทรัพย์ และ มณีเนตร วิเศษสิงห์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนก

ลายนิ้วมือและได้แบ่งโครงสร้างหลักของเส้นออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ เส้นปลาย (Ridge Ending) 

และ เส้นที่แตกออกเป็นสองทาง (Ridge Bifurcation) ซึ่งแสดงดงัภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 :โครงสร้างหลักของเส้นลายนิ้วมือ (ก) เส้นปลาย และ (ข) เส้นที่แตกเป็นสองทาง 

โดยกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ ขั้นตอนการลงทะเบียน 

(Enrollment Procedure) และกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือ (Verification Procedure) 

การเข้ารหัสข้อมูล 

กล่าวถึงภาพรวมของวิทยาการการเข้ารหัสข้อมูลซึ่ง เป็นโดย ปรัชญา พันธุ์มี (2550) ได้ศึกษา

กระบวนการส าหรับการแปรรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา (Plain text) ให้อยู่ในรูปที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ

อ่านเข้าใจได้ (Cipher text) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้ารหัสจะกระท าก่อนการจัดเก็บข้อมูลหรือก่อนการส่ง

ข้อมูล โดยการน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา กับกุญแจ (key) ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่มใด ๆ มาผ่านกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ผลที่ได้ก็คือข้อมูลที่เข้ารหัส ขั้นตอนที่กล่าวมานี้จะเรียกว่า “การเข้ารหัส” (encryption) และ

เมื่อต้องการอ่านข้อมูล ก็น าเอาข้อมูลที่เข้ารหัสกับกุญแจมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ

ข้อมูลดั้งเดิม ซึ่งข้ันตอนนี้จะเรียกว่า “การถอดรหัส” (decryption)  
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สมการ 

    F(m) = m*    (2.1) 

    F(m*) = m   (2.2) 

 

(2.1) เมื่อ m คือ Message หรือข้อความ (Plain text) 

เมื่อ m ผ่าน Function F จะได้ m* หรือการเข้ารหัสได้ข้อความที่ไม่สามารถอ่าน (Cipher text) 

(2.2) เมื่อ m* ผ่าน Function F จะได้ m หรือการถอดรหัสได้ข้อความที่สามารถอ่าน (Plain text) 

 

ภาพท่ี 3 :แสดงการเขา้รหสัและถอดรหสัขอ้มูล 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ทดลองแบ่งการท าออกเป็น 2 กระบวนการ 

การจัดการลายนิ้วมือ 

ในงานวิจัยนี้แบ่งการจัดการกับลายนิ้มมือออกเป็น 3 ขั้นตอน 

1. การท าภาพขาวด าสองระดับ (Binarization) การท าภาพขาวด าสองระดับ เป็นการแปลง

ข้อมูลภาพให้เป็นภาพขาวด า ซึ่งมีค่าระดับความสว่างเป็น 2 ค่า คือ 1 กับ 0 และเรียกภาพแบบนี้ว่า ภาพไบ

นารี (Binary) เพ่ือช่วยการวิเคราะห์ภาพ และค านวณเป็นไปได้ง่ายและสะดวก (เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์,2547) 

 

สูตรในการแปลงข้อมูลภาพเป็นขาวด า 
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2. การท าให้เส้นบาง (Thinning) การท าให้เส้นบางเป็นการลดขนาดความหนาของรูปให้ลงเหลือเส้น

เดียว เมื่อน ามาประยุกต์กับลายนิ้วมือท าให้ง่ายในการวิเคราะห์หาลักษณะ 

3. การจ าแนกคุณลักษณะเด่น การจ าแนกคุณลักษณะเด่นเป็นกระบวนการหาต าแหน่งของจุดที่

เรียกว่า มินูเช่ (Minutia) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จุดปลาย (Ridge Ending) และจุดแยก (Ridge 

Bifurcation) 

 
ภาพที่ 4 : รูปลายนิ้วมือที่ผ่านทั้ง 3 กระบวนการ 

 

การเข้า-ถอดรหัส  

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกคุณลักษณะเด่น น ามาใช้ในการผูกคีย์ลับต่อไป 

มีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ โดยการน าเสนอเทคนิคที่  A Fuzzy Vault Scheme ในการการเข้า-
ถอดรหัส (A. Juels, and M. Sudan ,2002) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ค าสั่งในการเข้ารหัสและค าสั่งในการ
ถอดรหัส 
 
ค าสั่งในการเข้ารหัส 

 
 
ค าสั่งในการถอดรหัส 
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โดยในงานวิจัยนี้เสริมความแข็งแกร่งด้วยการปรับต าแหน่งของ Vault ด้วยการปรับแกนมูลฐาน โดย
ดัดแปลงวิธีการโพลาไรเซชันของโฟตอน มาใช้ในการเข้ารหัส โดยใช้แกนมูลฐาน 2 แบบ คือ แบบตรง 
(Rectilinear) และแบบทแยง (Diagonal)  (Suthee Kitcharoenkarnkul , 2015) 

 แกนมูลฐานแบบตรงท าให้เกิดการเคลื่อนที่ 2 แนว คือ แนวนอน (0º) และแนวตั้ง (90º) 

 แกนมูลฐานแบบทแยงท าให้เกิดการเคลื่อนที่ 2 แนว คือ แนวทแยงขวา (45º) และแนวทแยงซ้าย 
(135º) 

 

แกนมูลฐานแบบตรง แกนมูลฐานแบบทแยง 

  
 

ภาพที่ 5 : แสดงทิศของการปรับต าแหน่ง Vault 
 

ตารางที่ 1 : ตัวอย่างทิศทางการเคลื่อนที่เพ่ือใช้ในการปรับแกนมูลฐาน 

OTP 9 1 5 4 6 1 
Binary 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

ทิศทางการเคลื่อนที ่       

ต าแหน่งที่เคลื่อน 9 1 5 4 6 1 9 1 5 4 6 1  9 1 5 4 6 1 9 1 5 4 6 1 
 

จากตารางที่ 1 ตัวอย่างที่ทางผู้รับได้รับรหัส OTP : 915461 ระบบจะท าการแปลงรหัสให้เป็น 
Binary ในตัวเลขแต่ละตัว โดยผลที่ได้จากการแปลงเลขฐาน 2 นั้น จะใช่เป็นทิศทางในการก าหนดทิศทางใน
การเคลื่อนที่ ของแต่ละต าแหน่งโดยเริ่มต้นจากแกนมูลฐานแบบตรง สลับกับ แกนมูลฐานแบบทแยง ไปเรื่อย 
ๆ จนครบทุกต าแหน่งใน Vault โดยระยะทางการเคลื่อนที่ของต าแหน่งนั้น จะน าค่า OTP ที่กรอกมาใช้ 
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กระบวนการทั้งหมดในการเข้ารหัสและถอดรหัสจะเป็นไปดังตัวอย่างภาพที่ 6 โดยจะท าการซ่อนรหัส 
OTP ใน Set ของลายนิ้วมือ และท าการเข้ารหัส Vault เพ่ือป้องกันความปลอดภัยกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีดักขโมย
ข้อมูล Vault ได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะรู้ถึงข้อมูลที่แฝงเข้าไปได้ 
 

 
ภาพที่ 6 : Encoding/Decoding process for the Fuzzy Vault 

 
สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

ในงานวิจัยนี้ท าให้ทราบว่ากลไก กระบวนการในการแผงชุดความลับโดยการใช้ลายนิ้วมือทราบว่า

ได้ผลที่ด ีโดยโอกาสประเมินจากค่า Genuine Acceptance Rate (GAR) นี่ถูกก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ความถูกต้อง โดยทดสอบจากลายนิ้วมือ จากฐานข้อมูล (FVC2002) ซึ่งประกอบด้วย 100 นิ้วมือ (หมายเลข 1 

ถึง 100) และ 8 ลายนิ้วมือ ขนาดภาพของแต่ละลายนิ้วมือคือ 296 × 560 พิกเซล โดยทดสอบด้วยลายนิ้วมือ 

เลขท่ี 1 และ 2 ของทุกนิ้วมือในฐานข้อมูล FVC2002 พบว่าค่า GAR = 71.25% และค่า False Acceptance 

Rate (FAR) มีค่าเท่ากับ 0% และจากการทดสอบการเข้ารหัส Vault โดยมีการขยับต าแหน่งดังตัวอย่างภาพที่ 

7 พบว่าถึงจะมีกุญแจในการเปิด Vault แต่ก็ไม่สามารถถอดรหัส ออกมาได้เพราะมีการขยับต าแหน่งท าให้กู้

คืน polynomial จาก Vault ผิดพลาด ส่งผลให้ การกู้คืน Key จาก polynomial ผิดพลาดตามมาซึ่งส่งผลดี

ต่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการดักข้อมูล (eavesdropping) และการโจมตี

โดยคนกลาง (man-in-the-middle attack) ของช่องทางที่ธนาคารจะใช้รับ OTP จากผู้ใช้บริการ เพราะรหัส 

OTP ถูกเข้ารหัสลับ (encryption) และกุญแจในการเข้ารหัสลับโดยการใช้ลายนิ้วมือนั้น ยังช่วยยืนยันในการ

แสดงตนของผู้ใช้บริการด้วยว่า ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางที่ 2 : ผลการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้ลายนิ้วมือ 

Encryption 
Decrytion GAR FAR 

No. of Finger Finding minutiae vault 
100 4.916365 Seconds 26.81376 Seconds 0.404869 Seconds 71.25 % 0 % 
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ภาพที่ 7 : ตัวอย่างแสดงถึงต าแหน่งของ Vault  

จุดแดง คือต าแหน่งของ Vault เดิม 
จุดเหลือง คือต าแหน่งของ Vault ใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการเข้ารหัสด้วยลายนิ้วมือซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น สามารถเข้ารหัส OTP ได้ในรดับ
ที่น่าพึงพอใจ แต่การใช้เวลาในการค้นหาจุดมินูเช่รวมถึงเวลาในการเข้ารหัสนั้น ใช้เวลานานโดยจากตารางที่ 2 
เวลาในการหาจุดมินูเช่ ใช้เวลาเฉลี่ย 4.916365 วินาที และเวลาที่สร้าง vault ใช้เวลาเฉลี่ย 26.81376 วินาที 
อาจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการในการเข้ารหัสที่เร็วขึ้น รวมถึงศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอ่ืน
เช่นการ scan ใบหน้า ซึ่งอาจท าให้เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการท างานให้รวดเร็วขึ้นต่อไป 
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การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

The Development  Instructional Package on Critical Reading for 
Mattayomsuksa 6 Students 

 
นางสาววรารตัน์  บุปผา1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยวิเคราะห์ (ท30211)  ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
ยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แผนการจัดการเรียนรู้   
ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 
30  ข้อ  ผลการวิจัย  พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.28/ 89.74   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่
ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
 
 
 
 
 
 
1 นางสาววรารัตน์  บุปผา  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
วิทยาเขตสงขลา 2561 
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Abstract 
This research aimed to develop instructional package on Critical Reading for  Mattayomsuksa  

6  students according to of  80/80 efficiency, and to compare the learning achievement 

between pre – test  and  post - test  score  with the  used  instructional package on Critical 

Reading for Mattayomsuksa  6  students.  

 The research sample consisted of 39 Matayomsuksa 6/5 students studying in 2018 

academic year at Kantangpittayakon school Kantang District Trang Province Office of Secondary 

Educational Service Area 13, Trang - Krabi. obtained by  cluster random sampling. Research  

tools comprised of  instructional package on Critical Reading for  Mattayomsuksa 6 students, 

consisting of 6 set, namely set 1 meaning and importance of critical reading. set 2 Reading 

Composition Analysis of Substance set 3 Reading, Analyzing Facts, set 4 Reading for Reasoning 

Analysis set 5 Reading for Interpretation and set 6 Reading for Valuation. Learning management 

plan And learning achievement test on Critical reading There are four types of multiple choice 

questions, 20 answers. The statistics used for data analysis are percentage, mean, efficiency 

value according to criteria 80/80  

 The result of the study was a instructional package on Critical Reading for  
Mattayomsuksa  6  students with 81.28 / 89.74 efficiency, which was higher than the 80/80 
criteria set and learning achievement after studying with the critical reading instruction set For 
mathayomsuksa 6 students, higher than before learning with statistical significance at .05 level. 
 
 
บทน า 

การที่จะพัฒนาการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จอย่างสูงสุดนั้น สิ่งหนึ่งที่ถือกันว่าเป็น  องค์ประกอบที่
ส าคัญในการท าให้การศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายนั้น คือ ทักษะกระบวนการสื่อสาร ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า              
การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนแล้วนั้น                
การจัดการเรียนรู้ก็คงไม่ประสบผลส าเร็จ  ส าหรับทักษะกระบวนการการสื่อสารของภาษาไทยนั้นมีทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนโดยที่ทักษะกระบวนการที่ส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน คือ ทักษะการอ่าน 
เพราะการอ่านเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีใครก็ตามที่มีทักษะ
ทางด้านการอ่านดี คนผู้นั้นก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางด้านอ่ืนๆให้ดีขึ้นได้ด้วย ดังที่ สุขุม เฉลยทรัพย์(2529 
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: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันวิทยาการ
ต่างๆเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ เพ่ือติดตามและปรับปรุงตัวให้ทันสมัย
อยู่เสมอ ส าหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้มีการแบ่งสาระการ
เรียนรู้ออกเป็น5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียนสาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด สาระ            
ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาระที่ 1 การอ่าน ได้มี            
การก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นสาระแรก ทั้งนี้เพราะการอ่านมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาหาความรู้  ดังที่จินตนา  ใบซูกายี (2539 : 1) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านไว้อย่างน่าสนใจว่า             
การอ่านเป็น“ปุ๋ย”อย่างดีที่บ ารุงสมองให้เจริญวัย พลอยพาให้สติปัญญางอกงามไปในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผล 
เพราะในขณะอ่านสมองจะท าหน้าที่ อ่านตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ผสมค า สะกดค า รับรู้ความหมาย  
ตีความหมาย  เพ่ือสื่อให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน พร้อมกับคิดพิจารณาว่าความหมายในข้อความที่อ่านนั้นถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เป็นการใช้วิจารณญาณเข้ ามาช่วยกล่าวได้ว่าขณะอ่านสมองจะท างาน
ตลอดเวลาการอ่านจึงช่วยให้คนคิดเป็นและรู้จักคิด นอกจากนี้  ฐะปะนีย์  นาครทรรพ(2523:1)  ยังได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่านไว้ว่าการอ่านมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวันของผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
นอกจากการอ่านจะเป็นเครื่องมือส าหรับให้ผู้อ่านได้มาซึ่งความรู้แล้ว  ยังช่วยท าให้จิตใจมีความสุขและความ
เพลิดเพลินอีกด้วยบุคคลที่มีชีวิตผ่านพ้นวัยเรียนในโรงเรียนไปแล้ว  ถ้ามีนิสัยรักการอ่านหนังสือก็จะเป็นผู้มี
ความรู้ทันสมัยไม่ล้าหลัง เพราะการอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดของความรู้ความคิด ความฉลาด และมีคุณค่าอย่าง
มากมายต่อวิถีการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของเด็กและเยาวชน 

การอ่านที่มีความส าคัญมากในปัจจุบัน คือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้งนี้เพราะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจะช่วยให้บุคคลสามารถแยกแยะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่อ่านนั้น  มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ดีหรือไม่ดี ดังที่
เอมอร เนียมน้อย (2551 : 9) ได้กล่าวไว้ว่าในสังคมโลกยุคศตวรรษที่  21 การติดต่อสื่อสาร และ                  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมโลกด าเนินไปอย่างรวดเร็ว หลากหลาย และ กว้างขวาง ข้อมูล
เหล่านั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และให้โทษ  เพ่ือให้การรับรู้ข่าวสารที่หลากหลายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้รับสารในยุคนี้จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้รู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ และประเมินข้อมูล
ข่าวสาร หรือเรื่องราวเหล่านั้นได้ว่ามีความถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ จะมี
ความสามารถประเมินคุณค่าของสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านการรับสารโดยเฉพาะ
การอ่านในขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหรืออ่านเป็นซึ่งสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2534 : 57)ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าการอ่านที่ถูกต้องนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการพิจารณาตัดสิน
ข้อความที่อ่านว่าน่าเชื่อถือเพียงใด  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจล าดับ
ขั้นในการวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องราวที่อ่านว่าน่าเชื่อถือหรือไม่  นอกจากนี้  สนิท  ตั้งทวี (2526 : 154)ยังได้
กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นยอดของ                
การอ่านทั้งปวง  เป็นการอ่านที่ต้องคิดหาเหตุผลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  ต้องคิดพิจารณา วิเคราะห์ตีความและ
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ประเมินค่าข้อความที่อ่าน  และ สมพร  มันตะสูตร (2534 : 14)กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ไว้ว่า 
เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณา  ไตร่ตรองให้รอบคอบในการตรวจสอบสิ่งที่อ่านอย่างถี่ถ้วน เพ่ือ
ประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะต้องอาศัยความคิด
ควบคู่กันไป  ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดในขณะที่อ่าน  เมื่อผู้อ่านรู้จักคิดไตร่ตรองหาเหตุผลจะช่วยให้ผู้อ่านรู้เท่า
ทันสิ่งที่ตนอ่านไม่หลงเชื่อสิ่งใดก่อนที่จะคิดหาเหตุผลมาพิสูจน์ความจริง 

ดังจะเห็นได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนกันตังพิทยากร  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านที่ต้องใช้ความคิด
ประกอบหรือการอ่านอย่างมีวิจารญาณนั้น นักเรียนไม่ให้ความส าคัญ และไม่สนใจเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  ที่ได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 

ชุดการสอนมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น ชุดการเรียน ( Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเตล็ด
(Self InstructionalPackage)ชุดการสอนรายบุคคล (Individualized  Learning  Package) ซึ่งเป็นชุดของ
สื่อประสม (Multimedia)ที่จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียน หัวข้อ เนื้อหา และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยได้จัดไว้
เป็นชุด หรือกล่อง หรือซองชุดการสอนอาจมีรูปแบบ (Formats)ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนมากประกอบด้วย
ค าชี้แจงหัวข้อจุดมุ่งหมาย การประเมินผลเบื้องต้นการก าหนดกิจกรรม และการประเมินผลขั้นสุดท้าย   
จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง              
(วีระไทยพาณิช. 2529 :134)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นส าคัญ  ซึ่งชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้  ปัจจุบันชุดการสอนเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีผู้ให้ความสนใจและได้มีการทดลองใช้ชุดการสอนใน
วิชาต่างๆมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะชุดการสอนมีคุณค่า   มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
ช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนได้  เนื่องจากสามารถลดภาระของผู้สอนในการเตรียมการสอน นอกจากนี้ 
ยังท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกที่จะเรียนพอใจที่เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนได้ทราบผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระตุ้น
ให้อยากท่ีจะเรียนรู้   

วีระ  ไทยพาณิช (2529 : 137)  กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ดังนี้ 1) เป็นการฝึกให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้  รู้จักท างานร่วมกัน  2)เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่
เขาชอบ 3)เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก้ าวหน้าไปตามอัตราศักยภาพความสามารถของแต่ละคน                             
4)เป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล5)มีการวัดผลตนเองบ่อยๆ ท าให้นักเรียนรู้การกระท า
ของตนเองและสร้างแรงจูงใจ  6)นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง 
7)เป็นการเรียนรู้ชนิด Active ไม่ใช่ Passive8)นักเรียนจะเรียนที่ไหน  เมื่อไรก็ได้ตามความพอใจของนักเรียน
9)สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหว่างนักเรียนและครูส าหรับ สุมิตรา สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (2539 ,  
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อ้างถึงใน  อาสยา  ไทยโพธิ์ศรี 2547 : 46)  กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้หลายประการ คือ 1)ฝึกการ
ตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2)ช่วยให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง  ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอด
ด้วยการบรรยายได้  3)ท าให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของครูผู้สอน4)ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจให้กับผู้สอน 5)เร้าความสนใจของผู้เรียนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน              
การเรียน6)ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทุกๆด้าน 

จากสภาพปัญหาเรื่องการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษางานวิจัยของอาสยา ไทยโพธิ์ศรี (2547) สุภรณ์ หนูกุ้ง (2554) สุวิทย์นวลสังข์ทอง (2555)                 
เกศรินทร์ หาญด ารงรักษ์ (2555) และ จิรวดี จันทร์เส้ง (2555)  พบว่า ปัญหาที่ผู้วิจัยพบนั่น สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้จากความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและประโยชน์ของชุดการสอนดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 6 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน  
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6               
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80 
 2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
หลังเรียนด้วยชุดการสอน สูงกว่าก่อนเรียน 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด้านข้อมูล 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย
วิเคราะห์ (ท30211)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  
จ านวน 7 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  225 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย
วิเคราะห์ (ท30211)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 39 คนได้มาโดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายวิชาภาษาไทยวิเคราะห์ (ท30211)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วิเคราะห์วิจารณ์ด้านภาษา   เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรต้น  คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
  3.2 ตัวแปรตาม  คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ชั่วโมง  
จ านวน  6 ครั้ง  ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้   
 2. ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะเป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจ านวน 30  ข้อ 
 
วิธีสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ   
 1. การสร้างและการพัฒนาชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้  
  1.1 ศึกษารวบรวมและจัดประเภทเนื้อหาของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร ต ารา
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  1.2 เมื่อศึกษาเนื้อหาของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร  ต ารา  หนังสือ  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดเนื้อหาออกเป็นบทเรียนย่อยๆ 6  บทเรียนดังต่อไปนี้ 
   บทที่ 1 ความหมายและความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
   บทที่ 2 การอ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
   บทที่ 3 การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ  
   บทที่ 4 การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล  
   บทที่ 5 การอ่านเพื่อตีความ  
   บทที่ 6 การอ่านเพื่อประเมินค่า   
  1.3 สร้างชุดการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึ่งประกอบด้วย1) คู่มือการใช้ชุดการ
สอน 2) เนื้อหาสาระและสื่อโดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการเรียน  ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด                
3) ค าสั่งหรือการมอบงาน  และ 4) การประเมินผลเป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ ใบงาน และ
แบบฝึกหัดและผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.4 น าชุดการสอน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน                
3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาไทย 2คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดผล 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิง เนื้อหาและประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนซึ่ งหาค่าดัชนี                  
ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน + 1 เมื่อแน่ใจว่าชุดการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
  ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าชุดการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับ  
     เนื้อหาหรือไม ่
  ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าชุดการสอนนั้นไม่มีมีความสอดคล้องกับ  
     เนื้อหา 
 1.5น าชุดการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์
80/80  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยน าชุดการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกันตังพิทยากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามล าดับขั้นดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การหาประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล (One – to – one – testing) 
  ผู้วิจัยน าชุดการสอนที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เป็น
รายบุคคล (Individualtesting)  กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(PurposiveSampling)โดยเลือกนักเรียนเก่ง  1 คน  ปานกลาง  1 คน และอ่อน 1  คน  โดยตั้งเกณฑ์
ประสิทธิภาพ  E 1 / E 2เท่ากับ  60 / 60จากนั้นน าผลที่ได้มาปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง 

 ขั้นที่ 2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Smallgrouptesting) 
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  ผู้วิจัยน าชุดการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกันตังพิทยากรแบบกลุ่มย่อย โดยการเลือกแบบเจาะจง(PurposiveSampling)คือ
เลือกนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3คน และอ่อน 3 คนโดยตั้งเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพ E1 / E 2เท่ากับ 70/ 70 

ขั้นที่ 3  การหาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่หรือการทดลองจริง 
  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  38คน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 80 /80 
ต่อไป 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้สร้างข้อสอบ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยสร้างข้อสอบออกเป็น 1ชุด จากนั้นจึงน าไปใช้ทดสอบวัดกับกลุ่ม
ทดลอง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็ น
ข้อสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ มีข้ันตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวการสร้างข้อสอบ  จาก เทคนิคการเขียนข้อสอบ (ชวาล แพรัตกุล  
2520 : 11) การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน (บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์  2551 : 155 )                   
การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ(ภัทรา นิคมานนท์ 2537 : 80) และวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (พวงรัตน์ทวีรัตน์  2543 : 122)   

2. ศึกษาเนื้อหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร ต ารา และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้เรียนจากนั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นั้นมีลักษณะของแบบสอบเป็นแบบปรนัย  ชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  60ข้อ 

4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นของพวง
รัตน์ทวีรัตน์ (2543: 117)ดังนี้ 
  คะแนน  + 1 ส าหรับค าถามข้อที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
  คะแนน  0 ส าหรับค าถามข้อที่ไม่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
  คะแนน  -1 ส าหรับค าถามข้อที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์    
     ข้อนั้น 
 จากนั้น บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ  แล้วน าไปหาค่าดัชนี  ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC: Index of Objectivity Congruence) 
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5. น าผลวิเคราะห์ค่า IOC  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  เก็บไว้และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า  0.5  ให้
มีความถูกต้อง  จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ (บุญชมศรีสะอาด  
2532 : 58 – 68)   

6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแล้ว  จ านวน  
50  คน  ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

7. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก(r)แล้วน ามาปรับปรุงให้
ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ  โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.20  ขึ้นไป  จ านวน30  ข้อไว้ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (บุญชมศรีสะอาด  2532 : 70)  

8. น าข้อสอบทีไ่ด้จากการคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ านวน 30ข้อ มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตร KR – 20ของ KuderRichardson 

9. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   
 1. ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ 
 2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 30ข้อ 
 3. กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยการใช้ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 4.  เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนโดยการใช้ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นก็
ด าเนินการวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน(Posttest) จ านวน 30ข้อ 
   
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  โดยใช้
สูตรสถิติต่างๆ  ดังนี้   
 1. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายข้อเพ่ือหาค่าความยากง่าย 
(p)และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) (พวงรัตน์ทวีรัตน์ 2543: 129 - 130)  
 2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้สูตร  KR – 20ของKuder Richardson 
(พวงรัตน์ทวีรัตน์2543: 123) 
 3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณจากสูตรE 1 / E 2(ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2537: 2940-296)  

1305



 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตาราง  
 
ตาราง 1   ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
 
 ประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) 

จ านวนนักเรียน 39 39 

ผลรวมของคะแนน 634 700 
คะแนนเต็ม 20 20 

ค่าประสิทธิภาพ 81.28 89.74 
 

จากตาราง 1 ปรากฏว่า ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เท่ากับ 
81.28/ 89.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้คือ 80 / 80 ดังนั้นชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความสามารถในการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการ
สอนโดยทดสอบค่าท ี(t-test) ปรากฏผลดังตาราง  
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ตาราง 2   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนผล
ความสามารถทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังได้รับการสอน  

การทดสอบ จ านวนคน ค่าเฉลี่ย SD. t(ค านวณ) Sig. 
ก่อนเรียน 39 8.38 2.69 23.99* 0.00 

หลังเรียน 39 17.95 1.52 

 *p < .05  

 จากตาราง 2   พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.38 คะแนน และ 17.95 คะแนน ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      

สรุป 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ  และโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบ  จ านวน   20 ข้อ  ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ 
0.97      

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน  ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ขอ สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.28/ 89.74   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 นี้ที่ก าหนด
ไว้  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึง การใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6ที่ผู้ศึกษาน ามาอภิปราย ดังนี้  
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1. ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่สร้าง
ขึ้นมี ประสิทธิภาพเท่ากับ   81.28/ 89.74   หมายความว่านักเรียนสามารถท าแบบฝึกได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 81.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก และนักเรียนท าแบบทดสอบหลังการสอนได้ถูกต้อง โดย
เฉลี่ยร้อยละ 89.74   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง  สรุปได้ว่า ดังนั้น  ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 นี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่1   

การที่ชุดการสอน   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อภิปรายได้ว่าเป็นผลเนื่องมาจากที่สร้าง
ขึ้นมาโดยอาศัยหลักจิตวิทยา และหลักในการสร้างชุด    การเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1.1 เป็นชุดการสอนที่เรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก พร้อมมีค าชี้แจงและขั้นตอนในการท าแบบฝึกหัด
ในแต่ละชุดเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 

1.2 เป็นชุดการสอนที่มีความเหมาะสมกับระดับหรือความสามารถของนักเรียนเป็นการเร้าความสนใจ 
ท้าทายให้เด็กได้ฝึกคิด 

1.3 ค าชี้แจงในชุดการสอนมีความชัดเจน ใช้ภาษาง่ายๆ ท าให้เด็กเข้าใจวิธีท าได้ง่าย 
1.4 ชุดการสอนมีแบบฝึกหัดสั้นๆ คิดได้เร็วและสนุก ท าให้เด็กไม่เบื่อ 
1.5 ชุดการสอนมีแบบฝึกหัดที่มีหลายรูปแบบ มีภาพประกอบที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กไม่เกิดความเบื่อ

หน่าย และอยากท าแบบฝึกหัดมากข้ึน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   สูงขึ้นกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเห็นได้จากที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนเรื่อง 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สังเกตได้จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาสยา   ไทยโพธิ์ศรี 
(2547 : บทคัดย่อ) วิจัย  เรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ  ของ  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่จัดการเรียน  การสอนโดยใช้ชุดการเรียนกับการสอนตามคู่มือครู  ผลการวิจัย  พบว่า   
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุด      การเรียนกับการสอนตามคู่มือครู  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาไทยเพ่ือ ความเข้าใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามคู่มือครู   

คะแนนทดสอบความสามารถในการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  หลังจากใช้ชุดการเรียน
แล้ว  สูงกว่าก่อนได้รับการใช้ชุดการสอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ช่วย
พัฒนาความสามารถทางการเรียน  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอน   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดการเรียนที่กระตุ้นให้ นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบด้วย
ตนเอง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งยังมี รูปภาพและกลุ่มค าที่ก าหนดให้
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เป็นสิ่งเร้าความสนใจ  มีการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีค าอธิบายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทรรศนะของวีระ   ไทยพาณิช (2529 : 137)   กล่าวว่า   เมื่อน าชุดการเรียนมาใช้จะท าให้ได้ประโยชน์ดังนี้   
1) เป็นการฝึกให้นักเรียนมี   ความรับผิดชอบในการเรียนรู้   รู้จักท างานร่วมกัน   2)เปิดโอกาสให้นักเรียน
เลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ   3) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปตามอัตราศักยภาพ
ความสามารถของแต่ละคน   4) เป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล5) มีการวัดผลตนเอง
บ่อยๆ   ท าให้นักเรียนรู้การกระท าของตนเองและสร้างแรงจูงใจ   6) นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง   7) เป็นการเรียนรู้ชนิด Active  ไม่ใช่   Passive  8) นักเรียนจะเรียนที่
ไหน   เมื่อไรก็ได้ตามความพอใจของนักเรียน   9) สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหว่างนักเรียนและครู   
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเป็นสื่อในการสอนสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าการที่ครูสอนตามปกติ 

  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ชุด
การสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 นี้ครูควรสร้าง
บรรยากาศให้เป็นกันเอง   

2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ควรให้ความสนใจและร่วมมือในการสร้างชุดการเรียน มาใช้ประกอบการ
สอนวิชาภาษาไทย เพราะชุดการสอนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  และ  ฝึกความ
รับผิดชอบอีกด้วย 

3. การสร้างชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 ควรค านึงถึง เนื้อหาที่เหมาะกับระดับของนักเรียน ความยากง่ายของเนื้อหา ความชอบและความสนใจ  

4. ในขณะท าแบบฝึกหัด นักเรียนจะพูดคุยกันมากเนื่องจากไม่คุ้นกับแบบฝึกหัด ดังนั้นครูจึงควรชี้แจง
เรื่องเวลา ขั้นตอนการท าแบบฝึกหัดให้เข้าใจก่อนจะลงมือปฏิบัติ โดยให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จะช่วยให้
นักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติได้ดีข้ึน 

5. ควรมีการตรวจแบบฝึกหัดทันที เมื่อนักเรียนท าเสร็จเพราะนักเรียนก าลังสนใจ การให้ข้อแนะน า
แก้ไขในขณะที่นักเรียนสนใจจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ที่เรียนรู้ต่อไป 

6. ภาษาที่ใช้ในการตอบแบบวัดความพึงพอใจควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพราะจะท าให้ผู้ตอบตอบได้
ตรงกับความรู้สึกของตนจริงๆ 
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บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบส าหรับติดตามต าแหน่งของหุ่นยนต์รถ

และระบุตัวตนของม้วนกระดาษ ส าหรับใช้ในคลังสินค้า ซึ่งปกติจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ขับรถยก (Forklift) ยก
สินค้าตามค าสั่งที่ได้รับพร้อมทั้งรายงานจ านวนสินค้าคงเหลือ แต่จ านวนที่รายงานอาจจะคลาดเคลื่อนจากการ
จดจ าของมนุษย ์

หุ่นรถเคลื่อนที่นี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับรถยกของพนักงาน อีกทั้ง
ยังสามารถลดความเสี่ยงของบุคลากรที่ด าเนินการขับรถยกเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้าและลดเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูลสินค้า โดยระบบขนส่งเคลื่อนย้ายนี้สามารถแสดงพิกัดต าแหน่งของการเคลื่อนที่ของหุ่นรถด้วยบี
คอนที่ประกอบด้วยแกน x แกน y แกน z นอกจากนั้นระบบยังสามารถติดตามสถานะการระบุตัวตนของ
สินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี 

จากผลการทดสอบการติดตามหุ่นรถและระบุตัวตนของสินค้าพบว่าหุ่นรถสามารถอ่านแท็กได้อย่าง
แม่นย าบนวัสดุประเภทกระดาษ ไม้ ผ้า และพลาสติก ตามล าดับ แต่ไม่สามารถอ่านแท็กบนวัสดุที่เป็น
อะลูมิเนียมได้ และความหนาของกระดาษซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีกับแท็กต้องไม่เกิน 
1.8 เซนติเมตรจึงจะท าให้การระบุตัวตนมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหุ่นรถยังสามารถบอกพิกัดต าแหน่งผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ 
 
ค าส าคัญ :  การระบุต าแหน่งในอาคาร; อาร์เอฟไอดี; บีคอน; หุ่นยนต์รถเคลื่อนท่ี; รถยกในคลังสินค้า 
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Abstract 
 
 The principal objective of this research project is to design and develop a car robot 
that can track the position and identify of a simulated paper roll from a personal computer. 
By moving the material in the normal warehouse, it is necessary to use the forklift driver to 
lift the goods according to the order received as well as report the amount of inventories. 
But the number of reports may be incorrect from human recognition 

This mobile robot is designed and developed to increase the efficiency of forklift 
drivers. It can also reduce the risk of personnel driving forklift trucks moving materials in the 
warehouse and reduce the time to store product information. This monitoring system can 
display the position of the movement of the car robot with beacons consisting of the x-axis, 
y-axis, z-axis. In addition, the system can track the status of the product identification with 
RFID. 

Based on the results of the tracking of the car puppet and identifying the product, it 
was found that the robot can read the tag precisely on paper, wood, fabric and plastic 
materials, respectively, but could not read the tags on aluminum materials. And 
identification is effective if the obstruction between the RFID reader and the tag is not more 
than 1.8  centimeters apart, which we test from the thickness of the paper. In addition, the 
robot can also position coordinates via a personal computer. 
 
Keywords :  Indoor Localization; RFID; Beacon; Mobile Robot; Warehouse forklift 
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บทน า 
ทุกวันนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ทั่วไปจะมีผู้ปฏิบัติงานขับรถยก (Forklift) ท าการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้า เช่น ม้วนกระดาษ 
ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีจดจ าชนิดม้วนกระดาษที่ลูกค้าต้องการด้วยตนเองก่อน จากนั้นท าการขับรถค้นหาแล้วจึงส่ง
มอบกระดาษเหล่านั้น พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน เช่น ขณะนี้ก าลังหยิบ
ม้วนกระดาษไหนอยู่ และมีการนับจ านวนม้วนกระดาษของแต่ละประเภทที่มีเหลือในคลัง เป็นต้น 

ปัจจุบันระบบการท างานของรถยกในโรงงานที่ต้องขนส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ Barcode 2 มิติ แบบ QR Code ที่เราสามารถพิมพ์สร้างขึ้นเองได้ ซึ่งท างานได้
เหมือนกับบาร์โค้ดทั่วไป อีกทั้งยังสามารถใช้ในการระบุต าแหน่งของรถยกในโรงงานได้อีกด้วย ปัญหาทีพ่บจาก
การใช้ QR Code ในการระบุต าแหน่ง เช่น อ่านข้อมูลได้เท่านั้น รูปรหัสผิดเพ้ียนจากความชื้นซึ่งส่งผลให้
เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได ้

จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาแก้ไขปัญหาของบาร์โค้ด และ
พัฒนาความสามารถของการระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยบีคอน  ซึ่งเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio 
Frequency Identification) ประกอบด้วย อุปกรณ์ใช้เก็บข้อมูล (RFID Tag) และ เครื่องอ่านข้อมูล (RFID 
Reader) ที่ใช้ในการระบุสิ่งต่างๆผ่านคลื่นวิทยุ เทคโนโลยีบีคอน (Beacon) สามารถท างานกับทุกแพลตฟอร์ม
ได้ตลอดเวลาโดยไม่ขึ้นกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใช้ค านวณหาระยะห่าง และปลอดภัยต่อการถูกโจรกรรม
ข้อมูล 

มีงานวิจัยที่น าบีคอนมาใช้ในการระบุต าแหน่งของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ เช่น การระบุต าแหน่งบน
พ้ืนฐานของ Quantized-RSSI ที่ใช้พลังงานต่ าเป็นพิเศษ [1] และงานวิจัยที่ติดตามสถานะสินค้าด้วยอาร์เอฟ
ไอดี เช่น การระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้ SAR ของแท็ก UHF-RFID ผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [2] และ 
ระบบหุ่นยนต์ส าหรับการระบุต าแหน่งของสิ่งของที่ติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง [3] 

งานวิจัยนี้จ าลองรถยกด้วยแพลตฟอร์มหุ่นยนต์รถ Alphabot [4] และใช้บีคอนในการระบุและ
ติดตามต าแหน่งของหุ่นยนต์รถ รวมทั้งติดเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่ปากของด้านในมือหนีบของแขนกล ดังที่
กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือให้ระบบสามารถติดตามต าแหน่งการเคลื่อนที่และประมวลการตัดสินใจหยิบจับและ
เคลื่อนย้ายม้วนกระดาษที่จ าลองด้วยวัสดุทรงกระบอก 3 มิติที่เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีสามารถท างานได้ แล้ว
ยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบรหัสประจ าตัวของม้วนกระดาษทั้งเก่า ถูก และผิด รวมทั้ง
สามารถบันทึกรหัสประจ าตัวใหมข่องม้วนกระดาษลงไปในระบบจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในโรงงานจากแหล่งเดิมไปยังแหล่งใหม่ที่
ต้องการ จ าเป็นต้องกระท าอย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น และความ
ปลอดภัยของการใช้แรงงานในผู้ปฏิบัติงานบางรายที่อาจประมาท มีความรู้และความช านาญในการเคลื่อนย้าย
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ที่ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถแบ่งเป็นประเภทของการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ [5] ได้แก่ สายพานล าเลียง รถเข็น พาหนะล าเลียงวัสดุอัตโนมัติ และรถยก ซ่ึงปัจจุบันระบบ
การท างานของรถยกในโรงงานขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รถยกที่น ามาใช้ใน การขนส่ง
ภายในโรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยกท่ัวไป และรถยกที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 รถยกเป็นพาหนะที่ใช้ส าหรับเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์และสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างปลอดภัย รถยกทั่วไปที่ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน [6] ได้แก่ รถยกในคลังสินค้า (Warehouse 
Forklift) รถยกที่ ใช้โหลดด้านข้างในการยกของ (Side Loader) รถยกถ่วงน้ าหนัก (Counterbalance 
Forklift) รถเทเลแฮนด์เลอร์(Telehandler) รถยกอุตสาหกรรม (Industrial Forklift) รถยกในพ้ืนที่ขรุขระ 
(Rough Terrain Forklift) รถลากพาเลท (Pallet Jack) รถยกสูงวอล์คคี (Walkie Stacker) รถยกแบบ
กระเช้าเคลื่อนย้ายระบบกึ่งไฟฟ้า (Order Picker) และรถยกไฟฟ้าแบบยื่นงา (Reach Fork Truck) 
 ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถท าให้ธุรกิจดีขึ้น ท าให้คนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีของเครื่องจักรในโรงงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แม้แต่รถยกที่ถูกปฏิบัติงานในคลังสินค้าก็
ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีบางส่วนที่ถูกน ามาใช้กับรถยกในปัจจุบัน [7] ได้แก่ 
รถยกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยกอัตโนมัติที่ท างานได้เอง รถยกที่มีเบรกอัจฉริยะ รถยกที่มีความคล่องตัว
และหลบหลีกได้ รถยกจัดเก็บสินค้าในคลังอัตโนมัติ ASRS รถยกที่สื่อสารข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ RFDC รถ
ยก LGV รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัสดุ Quicktron 
 
การระบุต าแหน่ง 
 ขณะนี้การระบุต าแหน่งของสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัย
ทีส่นับสนุนเรื่องการบอกต าแหน่งในคลังสินค้า เช่น การวางแผนเส้นทางตาม QR Code ที่ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ในการน าทางและหยิบวัตถุโดยใช้สติ๊กเกอร์ QR Code วางไว้บนพ้ืนในต าแหน่งที่เหมาะสมผ่านจุดต่างๆไปยัง
ปลายทางเพ่ือเลือกหยิบจับวัตถุที่ต้องการ ซึ่งเมื่อหุ่นยนต์ท างานส าเร็จจะได้ผลลัพธ์เป็นรายละเอียดของสินค้า 
หรือ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 
 ทุกวันนี้มีหลายเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในการระบุต าแหน่งรถยก หรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และติดตาม
สถานะของสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้สนใจการระบุต าแหน่งหุ่นยนต์ด้วยบีคอน และติดตาม
สถานะสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี มีหลายงานวิจัยสนับสนุนเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้เทคโนโลยี Beacon ในการ
ระบุต าแหน่งบนพ้ืนฐานของ Quantized-RSSI ด้วยตัวรับสัญญาณปลุก, การระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้ 
SAR ของแท็กอาร์เอฟไอดีผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และ ระบบหุ่นยนต์ส าหรับการระบุต าแหน่งของสิ่งของที่ติด
แท็กอาร์เอฟไอดีแบบพาสซีฟบนชั้นวาง 
 การใช้บีคอนที่มีทั้งตัววัดค่า RSSI และตัวรับสัญญาณปลุกให้สามารถระบุต าแหน่งท าโดยตัววัดค่า 
RSSI จะบันทึกระยะทาง (Log-Distance) ของเส้นทางที่สูญเสียไปในคลังสินค้าตัวอย่าง ระบบระบุต าแหน่งที่
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รองรับการปลุกของบีคอนจะท างานโดยแต่ละบีคอนจะส่งเฟรมสัญญาณต าแหน่ง และ/หรือเลขประจ าตัวของ
บีคอนและสัญญาณปลุกหากันเป็นระยะๆแล้วส่งให้โมดูลแท็กต่างๆเพ่ือใช้ในการคัดเลือกวัตถุ เป้าหมาย การ
ระบุต าแหน่งในตัวเองของบีคอนช่วยให้ประหยัดพลังงานแท็กเพราะบีคอนจะส่งสัญญาณเฉพาะตามที่ถูกร้อง
ขอ จึงลดโอกาสการสูญเสียข้อมูลของการเหนี่ยวน าที่อ่อนลงเนื่องจากเส้นทางการแพร่กระจายสัญญาณอย่าง
อิสระ [1] 
 การระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้ SAR ของแท็กอาร์เอฟไอดีผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ท าโดยการวัด
เพ่ือค้นหาแท็กอาร์เอฟไอดีที่ต่างกัน 6 แท็กในคลังสินค้าที่ขึ้นอยู่กับวิธีการสังเคราะห์เรดาร์รูรับแสง 
(Synthetic Aperture Radar - SAR) เพ่ือตรวจสอบว่าประเภทของแท็กมีผลต่อประสิทธิภาพการระบุ
ต าแหน่งหรือไม่ โดยใช้ระบบวิชั่นที่ปรับเทียบแล้วในการประเมินความแม่นย าของการระบุต าแหน่งเพ่ือระบุ
แท็กที่ตรวจพบ จากการทดสอบจะเห็นว่าการวัดนี้มีผลกับต าแหน่งจริงของแท็กอาร์เอฟไอดีเล็กน้อย [2] 
 ระบบหุ่นยนต์ส าหรับการระบุต าแหน่งของสิ่งของที่ติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง การ
ระบุต าแหน่งของวัตถุมี 2 ขั้นตอน หุ่นยนต์จะบอกต าแหน่งตัวเองโดยอัลกอริธึมที่ใช้คาลมาน (Kalman-
based algorithm) ซึ่งจะระบุต าแหน่งโดยใช้ข้อมูลความเร็วจากล้อหุ่นยนต์ (Odometry) จากระยะ (Phase) 
สัญญาณของแท็กอาร์เอฟไอดีอ้างอิง 2-3 ตัวที่ติดตั้งตามชั้นวาง จากนั้นหุ่นยนต์จะประมาณต าแหน่งของวัตถุที่
ติดแท็กด้วยการจับคู่รูปแบบระยะ (Phase) ที่รวบรวมไปตามเส้นทางเฉพาะกับแบบจ าลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก่อนหน้านี้ [3] 
 ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ารถยกได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก รถยกท่ัวไป รถยกที่ใช้เทคโนโลยี 
รถยกที่มีระบบระบุต าแหน่ง ตามล าดับ ตอนนี้มีปัจจัยจ ากัดในเรื่องของ ความหนาของกระดาษ เสียง และ
โลหะ ที่ท าให้การระบุต าแหน่งและระบุตัวตนของวัสดุยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบีคอนสามารถ
ใช้ระบุต าแหน่ง และอาร์เอฟไอดีสามารถใช้ในการระบุตัวตนของสินค้าโดยที่ใช้ต้นทุนไม่แพง วิจัยนี้จึงสนใจน า
บีคอน อาร์เอฟไอดี และแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ มาเป็นต้นแบบในการติดตามต าแหน่งและสถานะของวัสดุที่ติด
แท็กอาร์เอฟไอดี 
 
ภาพรวมของระบบ 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงภาพรวมของระบบ 
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จากรูปที่ 1 แสดงภาพรวมการท างานของระบบ 2 ส่วนโดยส่วนแรกเราใช้บีคอนคลื่นเสียงที่สามารถ

สื่อสารกันในระยะทาง 30 เมตรมาติดตามต าแหน่งของรถโฟร์คลิฟต์ และใช้อาร์เอฟไอดีที่สามารถอ่านเขียน

ข้อมูลในระยะทาง 2-3 เซนติเมตรในการระบุตัวตนของม้วนกระดาษที่รถโฟร์คลิฟต์ก าลังยกอยู่ ซึ่งเป็น

กระบวนการท างานก่อนที่จะส่งข้อมูลไปให้ส่วนที่สูงกว่าจัดการต่อไป งานวิจัยนี้จ าลองรถโฟร์คลิฟต์ด้วยการใช้

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่มีแขนกลส าหรับหยิบจับสิ่งของ ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง  

หุ่นยนต์ที่ใช้นี้ติดตัวอ่านอาร์เอฟไอดีที่มือจับของแขนกล ใช้อาดูโน่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมา

จากบีคอน อาร์เอฟไอดี และเป็นชุดควบคุมการท างานของแขนกล รวมทั้งใช้ราสเบอร์รี่พายในการติดต่อกับ

ฐานข้อมูลพร้อมแสดงผลออกทางหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพ่ือติดตามต าแหน่งปัจจุบันของ

หุ่นรถผ่านสัญญาณอัลตราโซนิค และระบุตัวตนม้วนกระดาษที่จ าลองจากพลาสติก 3 มิติด้วยมือหนีบของแขน

กลผ่านสัญญาณวิทยุ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ชุดควบคุมหุ่นยนต์ จากนั้นชุดควบคุมหุ่นยนต์จะประมวลผล

และแสดงผลโดยเทียบเลขรหัสที่ได้จากตัวอ่านอาร์เอฟไอดีกับรายการเลขรหัสประจ าตัวทั้งหมดของม้วน

กระดาษจ าลองที่อยู่ในฐานข้อมูล Text file ผ่านทางหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ Remote ไป

ในราสเบอร์รี่พาย การสังเกตทางหน้าจอสามารถช่วยโปรแกรมตรวจสอบดูว่าขณะนี้หุ่นรถอ่านม้วนกระดาษ

เบอร์ใหม่หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นม้วนกระดาษเบอร์ใหม่ ระบบจะจัดเก็บเบอร์นั้นเพ่ิมลงในฐานข้อมูล Text file อีก

ทั้งผู้ทดสอบสามารถติดตามต าแหน่งหุ่นรถอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรม Mavelmind Dashboard ดังรูปที่ 3 

ซึ่งกระบวนการของภาพรวมทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 โมบายบีคอนขณะค้นหาม้วนกระดาษผ่านโปรแกรม Mavelmind Dashboard 
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รูปที่ 4 ภาพรวมของระบบ 
 
ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ทดสอบความสามารถของทั้งการระบุตัวตนและระบุต าแหน่ง จากการทดสอบความสามารถ
การระบุตัวตนของแท็กที่ติดบนวัสดุที่น ามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ กระดาษ พลาสติกที่พิมพ์จากเครื่องปริ๊นท์ 
3 มิติ กระป๋องอะลูมิเนียม ฝากล่องไม้ และผ้า ดังแสดงที่รูปที่ 5 พบว่าเครื่องอ่านไม่สามารถระบุตัวตนแท็กบน
วัสดุที่เป็นโลหะ แต่เครื่องอ่านสามารถท างานได้กับแท็กที่ติดกับไม้และผ้าในช่วงระยะทางตั้งแต่ 0 ถึง 2.4 
เซนติเมตร จากนั้นเริ่มอ่านไม่ได้ที่ระยะทางขนาด 2.5 เซนติเมตร และอ่านไม่ได้เลยเมื่อขนาดระยะทางตั้งแต่ 
2.6 เซนติเมตรขึ้นไป ดังแสดงในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าเครื่องอ่านสามารถอ่านแท็กบนกระดาษได้ในช่วง
ระยะทางตั้งแต่ 0 ถึง 2.3 เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 2.1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านกระดาษไม่ได้ในช่วง 2.4 
ถึง 2.5 และพลาสติกในช่วง 2.2 ถึง 2.3 เซนติเมตร และอ่านไม่ได้ในที่สุดที่ระยะทางของกระดาษและ
พลาสติก 2.6 และ 2.4 เซนติเมตรขึ้นไปตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ภาพรวมแสดงการทดสอบความสามารถของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงผลการท างานของเครื่องอ่านที่ติดบนวัสดุประเภท ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก และโลหะ 

  

รวมทั้งทดสอบความสามารถในการระบุตัวตนของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีกับแท็กที่มีความหนาของ

วัสดุต่างๆ ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า ดังแสดงในรูปที่ 7 เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟ

ไอดีกับแท็กซึ่งพบว่า อาร์เอฟไอดีสามารถอ่านแท็กได้ที่ความหนาของไม้ตั้งแต่ 0 ถึง 1.2 เซนติเมตร จากนั้น

เริ่มอ่านไม่ได้ที่ความหนา 1.2 เซนติเมตร ขึ้นไป และอ่านไม่ได้เลยที่ความหนาตั้งแต่ 1.7 เซนติเมตรเป็นต้นไป 

ดังแสดงในรูปที่ 8 จากรูปจะเห็นได้ว่าเครื่องอ่านสามารถอ่านแท็กที่ความหนาของกระดาษตั้งแต่ 0 ถึง 1.8 

เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 1.1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านกระดาษไม่ได้จนถึงไม่ได้เลยในช่วง 1.8 ถึง 1.9 

และพลาสติกในช่วง 1.1 ถึง 1.6 เซนติเมตรเป็นต้นไป รวมถึงผ้าที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้ที่ความหนาตั้งแต่ 

0 ถึง 1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านไม่ได้ที่ความหนา 1 ถึง 1.25 เซนติเมตร จนอ่านไม่ได้เลยที่ความหนาตั้งแต่ 

1.25 เป็นต้นไป ซึ่งการทดสอบความหนาของวัสดุดังกล่าวนี้จะไม่กล่าวถึงโลหะเพราะจากการทดสอบก่อนหน้า

เครื่องอ่านไม่อ่านแท็กที่อยู่ใกล้โลหะ 

 

 
รูปที่ 7 วัสดุต่างๆที่น าความหนามาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการระบุตัวตนแท็กของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอ
ดี ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า 

1326



9 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่มีความหนาของวัสดุไม้ กระดาษ พลาสติก และ

ผ้า เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีและแท็ก 

 
และทดสอบการติดตามต าแหน่งของหุ่นรถโดยติดฟิกซ์บีคอน 3 ตัวรอบห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดังแสดงในรูปที่ 9 ภายในวงกลมสีแดงส าหรับระบุต าแหน่ง
โมบายบีคอนที่ติดอยู่กับหุ่นรถ และโมเด็มที่ใช้รับส่งข้อมูลการติดตามต าแหน่งโมบายบีคอนจากฟิกซ์บีคอนใน
วงกลมสีฟ้า ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของหุ่นรถบน Serial Monitor ของบอร์ด Arduino ที่ต่อกับ 
Raspberry Pi ดังรูปที่ 10 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 แสดงต าแหน่งของบีคอนที่ติดในห้อง IT อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงการติดตามต าแหน่ง และ Serial Monitor ของบอร์ด Arduino ที่ต่อกับ Raspberry Pi 
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จากรูปที่ 11 แสดงผลการบังคับหุ่นรถผ่านรีโมทควบคุม และรูปที่ 12 แสดงการติดตามการเคลื่อนที่
หุ่นรถบน Dashboard ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมแสดงพิกัดต าแหน่งของหุ่นรถตามเวลาจริงผ่านการ
แสดงผลจากการรีโมทของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปที่  Raspberry Pi พบว่าแม้จะมีกระดาษเป็นสิ่งกีด
ขวางระหว่างฟิกซ์บีคอนที่ติดรอบห้องและโมบายบีคอนที่ติดอยู่กับหุ่นรถ ก็ไม่พบการติดตามต าแหน่งที่
คลาดเคลื่อนทั้งในกรณีไม่มีสิ่งกีดขวางและมีสิ่งกีดขวาง 

 

 

รูปที่ 11 เปรียบเทียบการบังคับหุ่นรถผ่านรีโมทระหว่างหุ่นรถเคลื่อนที่ตามปกติ (ซ้าย) กับหุ่นรถที่เคลื่อนที่โดย

มีกระดาษเป็นสิ่งกีดขวาง (ขวา) 

 
รูปที่ 12 ขยายหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของรูปที่ 9 พร้อมใส่ฉากพ้ืนหลังของห้อง IT 

 

วิเคราะห์และสรุป 
 จากการทดสอบการระบุตัวตนของสินค้าจ าลองและติดตามการระบุต าแหน่งของหุ่นยนต์รถพบว่า
ความหนาของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า แทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการอ่านแท็กของเครื่อง
อ่านอาร์เอฟไอดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส าหรับแนวคิดในการน าอาร์เอฟไอดีมาติดภายในแกนกลางของม้วน
กระดาษ แต่เนื่องจากม้วนกระดาษของจริงในโรงงานนั้นมีความหนามากดังนั้นการติดแท็กข้างในม้วนกระดาษ
นั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านแท็กของเครื่องอาร์เอฟไอดีต่อไป และผู้ประกอบการใน
โรงงานยังสามารถน าบีคอนไปใช้ในการระบุต าแหน่งของรถโฟร์คลิฟต์ได้จริงอีกด้วย 

ในอนาคตหลักการหาต าแหน่ง Time Of Fight ของบีคอนและการระบุสถานะชองอาร์เอฟไอดี
สามารถเป็นต้นแบบของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีท าการค้นหาต าแหน่งม้วนกระดาษพร้อมขนส่งใน
โรงงานผลิตม้วนกระดาษ ซึง่สามารถรองรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 
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2. พัฒนาต้นแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3. ศึกษาความพึงพอใจการออกแบบช่องทางการตลาด
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกแฟนเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นระบบร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก และใช้แบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกใน
ระบบแฟนเพจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ระบบร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ประกอบด้วยการจัดการ
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สินค้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ผู้ซื้อให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับแต่ละปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มองความน่าเชื่อถือของผู้ขายและ
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ร้าน ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ค านึงด้านระบบที่มีความน่าเชื่อถือโดยปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลในทางบวกต่อความพึง
พอใจต่อร้านค้าบนเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ 

 
ค าส าคัญ :  ช่องทางการตลาดออนไลน์, เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก), วิสาหกิจชุมชน 
 
 

Abstract 
 

The Development of Facebook Commerce Prototype for Community enterprise Case Study: 
Namuensri Community Enterprise Group. The purposes of this study were: 1) To study online 
marketing channels on social networking tools (Facebook) for community enterprises case study of 
Namuensri community enterprise group 2) To develop online marketing channels on Facebook 3) 
To study the satisfaction of designing online marketing channels on Facebook. The population and 
sample of 200 cases were drawn from the members of the fan page. The instruments used were 
rating scales in online questionnaires including in-depth information on the fan page system. Data 
were analyzed using statistical tools to find frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation and Pearson's correlation. The findings indicated that the Facebook shop consists of 
managing components of the Facebook system for selling the products, services, purchasing 
processes and delivery. The factors that affect the purchase of products via Facebook Fan Page. The 
buyers give priority to each of the following factors: The service quality factor is the credibility of 
vendors and stores. The system quality factor is the system reliability. All three factors positively 
affecting the satisfaction of group’s Facebook store.  
 
Keywords: Online Marketing Channel, Social Network (Facebook), Community Enterprise 
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บทน า 

ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มี
มากขึ้น รูปแบบของการด าเนินธุรกิจออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการน าเอาอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จากการขยายตัวของฟังก์ชันสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็น
สื่อกลางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่จากัดเพศและวัย ผู้ซื้อได้รับข้อมูลการรีวิวสินค้าเหล่านั้นทาง
อินเทอร์เน็ต และการอ่านความเห็นของผู้ที่ เคยใช้สินค้าดังกล่าวมาก่อน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 2558) โดยผู้บริโภคท าหน้าที่เป็นผู้สร้างข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกับการแบ่งปัน
ข้อมูลเหล่านั้นให้แก่ผู้อ่ืนทั้งในและนอกกลุ่มของตนให้ได้รับรู้ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และสามารถติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้โดยตรงและรวดเร็วที่สุด จึงก่อให้เกิดการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
เรียกว่า social commerce (s-commerce) ขึ้น s-commerce เป็นรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเพ่ิมกลุ่มการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม อีกทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนในปัจจุบัน จากการอาศัยเครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มคนประเภทเดียวกันในการบอกต่อ ทาให้การเป็นที่รู้จักของตราสินค้าเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 จากการที่คณะผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ และสัมภาษณ์ นางอารอบ เรืองสังข์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นเพียงกลุ่มผ้าทอพ้ืนบ้าน
ขนาดเล็กมีสมาชิก 139 คน ได้พัฒนาลวดลายผ้าจนถึงปัจจุบันกว่า 100 ลาย ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นผ้าถุง ผ้าโสร่ง 
ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าอเนกประสงค์ ผ้าตัดเสื้อ และชุดส าเร็จรูปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตลอดจนสินค้า
แปรรูป มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ 10 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีเพียงหน้าร้านในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และศูนย์จัดแสดงจ าหน่ายและกระจายสินค้า (OTOP) ของจังหวัดตรัง และตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
เท่านั้น ส่งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพอต่อการสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และ
ทางกลุ่มฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในการท าการตลาดออนไลน์ จึงไม่สามารถขยายช่องทางการตลาดไปสู่ร้านค้า
ออนไลน์ได้ จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก ใน
รูปแบบของ Social Commerce เพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีมีรายได้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีมีความเข้มแข็งและยั่งยืน และ
รูปแบบการตลาดที่ได้จากผลการวิจัย จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ให้มีความสามารถขยาย
ช่องทางการตลาดทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 

2. เพ่ือพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 

1332



4 
 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการออกแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 
 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 

1. ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์ หรือ Electronic Marketing การท ากิจกรรมทางการตลาดโดยใช้ เครื่ องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจการทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่
เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง และกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา (ภาวุธ 
พงษ์วิทยภานุ, 2551) การตลาดออนไลน์ที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้ขายกับผู้ซื้อสามารถพูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเอง ใน
ความเป็นกันเองถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง สามารถเปลี่ยน “เพ่ือนออนไลน์” ให้กลายเป็น “ลูกค้าผู้
ซื่อสัตย์” เมื่อลูกค้าไว้ใจในผู้ขาย รักผู้ขายแล้ว พวกเขาจะชักชวนเพ่ือน คนรู้จักให้เข้ามาทดลองสินค้า  

เมื่อกล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทุกวัย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุคสมัยนี้ การปรับตัวและการปรับใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้
กลายมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการท าการตลาดออนไลน์ จนเกิดเป็นเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้า
ขายออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเรียกว่า social commerce เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่ง
ที่มีกลไกตามบริบทหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีอยู่ในสังคมมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการ
ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ปัจจุบันกระแสความนิยมใน Social Commerce มีเพ่ิมมากข้ึน (ธนกฤต วงศ์มหา
เศรษฐ์, 2554) เป็นการพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ที่ให้ผลก าไรคุ้มค่ากว่ารูปแบบเดิมโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง และ
การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้คนสมัยใหม่
แสดงตัวตนทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์  ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ การลงทะเบียนใน
แอพพลิเคชั่น (application) การระบุต าแหน่งที่อยู่ของตนเอง (check in) ตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้แสดงให้ผู้อ่ืนรู้
ว่าเราไปที่ใดบ้าง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์หรือการไปกด“ชื่นชอบ (like)” บนเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและสื่อใหม่ (new media) ได้ส่งผลต่อการปรับวิธีการ
คิด เปลี่ยนการด าเนินชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน การพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งแสดงถึงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงไปของการท าธุรกิจ มีการน าสื่อออนไลน์มาใช้ในการสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือการ
กระตุ้นการซื้อขายสินค้า (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556) 

2. เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)  
การท าตลาดด้วยหน้าเฟซบุ๊ก (Facebook’s Page) เป็นเสมือนหน้าตาของบริษัทบนเฟซบุ๊ก ปัจจุบัน

สามารถสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเริ่มต้นการที่ตั้งชื่อเพจหรือชื่อร้านที่สามารถให้ลูกค้าจดจ าได้ง่าย ภาพที่ใช้
ในโปรไฟล์ (Profile) ควรเป็นโลโก้หรือรูปภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแบรนด์หรือสินค้าที่ขาย ในส่วน “Info” ควรใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทให้ชัดเจน รวมถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วย ภายในเพจ (Page) จะมีหน้ากระดาน (Wall) ที่ใช้
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ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือบอกรายละเอียดสินค้าและบริการ สามารถน าคลิปวิดีโอที่ต้องการส่งเสริม
การขาย หรือลิงค์ของเว็บไซต์หลักมาโพสต์ได้ การให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับสินค้าหรือมี
ความสัมพันธ์กับสินค้าที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของร้านมากขึ้น ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นในการแบ่งปัน 
“Share” เพ่ือแบ่งปันข้อมูลไปยังกระดานข้อความ (Wall) ของผู้กดแชร์(Share) เป็นอีกช่องทางในการช่วยเผยแพร่
และกระจายข้อมูลออกไป และด้วยฟีเจอร์ Tab ภายใต้เพจ (Page) สามารถสร้างเหตุการณ์ (Event) และส่ง
ข้อความเชิญชวนให้ผู้ใช้อ่ืน ๆ มาร่วมงาน สร้างการส ารวจ (Poll) สร้างบอร์ดแสดงวามคิดเห็น (Discussion Board) 
เพ่ือให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือจะสร้างกิจกรรมสนุกๆ เพ่ือเชิญชวนให้คนมามีส่วนร่วมได้ ถึงแม้เฟซบุ๊กจะมีลูกเล่น
ต่าง ๆ ให้นักการตลาดได้ใช้มากมาย แต่ว่าการใช้สร้างอะไรมากมาย ไม่ได้เป็นตัวช่วยในการตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมาย ก็เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์ เช่น ต้องการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าที่ก าลังท าแคมเปญอยู่ ก็ไม่ควร
พัฒนาออกมาในรูปแบบของเกมแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของแบรนด์มากกว่า เป็นต้น และสิ่งที่ควร
ค านึงถึงบนหน้าเพจ คือ เรื่องของคุณภาพ ควรจะดูแลและสนใจความคิดเห็นหรือค าถามของลูกค้า สร้างสาย
สัมพันธ์ในลักษณะของเพ่ือนคู่คิดเป็นที่ปรึกษา มีความเป็นธรรมชาติ ตอบค าถามถูกต้องแม่นย า และรวดเร็ว 
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ (อย่ามุ่งแต่โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งนั้นจะกลายเป็นโอกาสที่
สามารถสร้างลูกค้าให้มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ และ
ถือเป็นข้อดีอย่างมากในยุคที่ผู้บริโภคฟังผู้บริโภคกันเองมากกว่าฟังนักการตลาด 

การวัดผลเป็นการประเมินถึงศักยภาพของเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) โดยการเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังจากการน าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้แล้ว ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีได้คาดหวังหรือไม่ เฟซบุ๊กที่
ได้จัดท าขึ้น มีผลตอบรับกลับมาเป็นเช่นไร กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า ตรงกลุ่มกับทีเราได้ท าการประเมิน
ไว้หรือไม ่วิธีการวัดผลควรจะใช้หลายๆ วิธีประกอบกันเพ่ือชี้วัดความส าเร็จภายหลัง เมื่อเราได้เลือกเครื่องมือต่างๆ 
จึงท าการวัดผล โดยเก็บข้อมูลเป็นสถิติข้อมูลในด้านต่างๆ โดยอาจเก็บข้อมูลเป็นรายวันรายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
ตามแต่ความส าคัญของข้อมูลแล้วจึงน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงความส าเร็จจากการท าพาณิชย์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

ตารางที่ 1 ตัวอย่างวัตถุประสงค์และวิธีการวัดผล 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการวัดผล (Measurement) 

การรับรู้ ( Awareness) จ านวนการเห็นโพสต์ ป้ายโฆษณา และท าการคลิก 

การเข้าใจในสินค้า (Product Understanding) ผลตอบรับจากการท าผลส ารวจ (Survey) หรือ 
จากการจัดกิจกรรม เล่นเกมตอบค าถาม 

การมีส่วนร่วม (Participation or Sale Lead) จ านวนผู้ร่วมเล่นกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม 
กรอกแบบสอบถามออนไลน์ 

การขาย (Sales) จ านวนค าสั่งซื้อผ่านออนไลน์ 
การเข้าถึงจิตใจลูกค้า (Understand Consumer sight) การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้า 
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3. วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548:4) 
ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจเกิดการพ่ึงตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอย่างสมดุล เป็นทางเลือกท่ีส าคัญในการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะชนบท ที่ผสมผสานการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้หล่อหลอมให้ทุกคนซึมซับถึงการพ่ึงพาตนเองและน า
องค์ความรู้นี้ไปใช้ในการผลิตถ่ายทอดให้กับสังคม ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

การด าเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจชุมหลายกลุ่มยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างรายได้ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงช่องทางการตลาดในการที่น าส่งสินค้าของตนเองไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ยังคงมีเพียงการเปิดขายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนเปิด
โอกาส ช่องทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ บางกลุ่มที่มีคนรุ่นใหม่เป็นสมาชิกได้
น าสินค้าของกลุ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง จนท าให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึนใน
ปัจจุบัน แต่ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพจเฟซบุ๊กให้มีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การพัฒนาตวัแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พัฒนามาจากงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของบริการ (Service 
Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ทาให้เกิดการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นผลตอบแทนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ดังแสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ในรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การซื้อสินค้าผ่านระบบ  

(System Use Use) 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ 

(Information System quality  

- คุณภาพข้อมูล (Information quality) 

- คุณภาพระบบ (System quality) 

- คุณภาพบริการ (Service quality) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

(Consumer satisfaction) 

ผลประโยชน์สุทธิ 

(Net benefits benefits) 

- การซื้อซ้ า (Repurchase) 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก กลุ่ม

ผู้บริโภคเป็นสมาชิก (แฟนเพจ) เครือข่ายสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จ านวน 
406 คน ค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรค านวณขนาด
ตัวอย่าง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555) เมื่อค านวณจากจานวนประชากร 406 คน ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 197.39 
ตัวอย่าง ในที่นี้ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 200 ตัวอย่าง  

ในการวิจัยครั้งนี้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability) วิธีคอนวีเนียนแซมปลิง (Convenience Sampling) เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่สามารถก าหนดรายชื่อสมาชิกผู้ตอบได้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สร้างผ่านผู้ให้บริการ

แบบสอบถามออนไลน์ Surveymonkey.com โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบบเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มตี่อเฟซบุ๊กของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือคณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทดสอบ (Try out) กับ

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงและหาข้อบกพร่องน ามาแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและนาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติส าเร็จรูป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 
ด้วยสถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial least square 
structural equation modeling : PLS-SEM) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ส าหรับการพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี  สามารถสรุปผลจากการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ท าให้ทราบว่าช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน สามารถออบแบบเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการได้ 
เนื่องจากระบบร้านในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มีกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายและเป็นจ านวนมาก ท าให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงลูกค้ากลุ้มเป้าหมายได้โดยตรงและง่าย โดยในเฟซกว่ารูปแบบอื่นๆ เพราะ
ปัจจุบันนี้มีน้อยคนนักที่จะไม่ใช้เฟซบุ๊ก เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ยังสามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ได้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ตัวเฟซบุ๊ก มีการจัดการข้อมูล รูปภาพในส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเฟซบุ๊กอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีช่องทางส าหรับการค้าขายในแถบเมนูร้านค้า (shop) เพ่ือใช้ส าหรับการขาย
สินค้าและบริการ  

2. จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ขึ้นโดยการใส่ข้อมูลร้านที่
จ าเป็นทั้งหมด ปรับแต่งรูปภาพให้ดูน่าสนใจ เพ่ิมรูปภาพส าหรับการขาย ให้ข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดครบถ้วน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 2 

  
ภาพที่ 2 หน้าต่างของเฟซบุ๊ก 

 3. จากการวิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มผ้าทอนา
หมื่นศรี ระดับปัจจัยระบบสารสนเทศแต่ละประเด็นส่งผลต่อการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนา
หมื่นศรี มผีลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย 
ข้อมูลมีความกระชับสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์ ใช้งานได้ 

3.75 
3.69 
4.00 
3.81 
3.88 

1.03 
0.92 
0.79 
0.88 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

ภาพรวม 3.83 0.73 มาก 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพระบบ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

ระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 
ระบบมีความยืดหยุ่น 
ระบบมีความน่าเชื่อถือ 
ระบบง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องฝึกฝน สามารถใช้งานได้ 
ระบบสามารถตอบสนองได้ทันที 

3.50 
3.63 
4.06 
4.00 
3.63 

0.94 
0.86 
0.75 
0.50 
0.86 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.76 0.68 มาก 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
การเอาใจใส่ของผู้ขายสินค้า 
การเอาใจใส่ของผู้ขายสินค้า 
ความน่าเชื่อถือของผู้ขายและร้าน 
การกระตือรือร้นในการให้บริการ 
ความถูกต้องของการบริการ 

3.94 
3.81 
4.25 
3.81 
4.00 

0.97 
0.95 
0.83 
1.18 
0.79 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.96 0.88 มาก 

 
 4. ความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
สินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี มีดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่นาเสนอผ่านเฟซบุ๊ก 
ความพึงพอใจต่อการบริการผ่านเฟซบุ๊ก 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ 

3.44 
3.63 
3.50 

1.22 
0.99 
0.87 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.52 0.95 มาก 

 จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อการซื้อสินค้าจาก
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 โดย
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจเรียงตามลาดับดังนี้ ความพึงพอใจต่อการบริการผ่านเฟซบุ๊ก 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ และ ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่นาเสนอผ่านเฟซบุ๊ก 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ปัจจัย ความพึงพอใจ การซื้อผ่านระบบ ประโยชน์สุทธ ิ

คุณภาพข้อมูล 
คุณภาพระบบ 
คุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจ 

0.884* 
0.822* 
0.807* 

 

 
 
 

0.249 

 
 
 

0.796* 
𝛼 < 0.01 

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากแฟนเพจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อแฟนเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01 แต่ความพึงพอใจต่อการซื้อจากแฟนเพจของกลุ่มฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่ซื้อผ่านระบบ 

ระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี 
ระดับระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กกลุ่มฯ 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้ามากขึ้น 
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าเร็วข้ึน 
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าบ่อยครั้งขึ้น 
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจทาให้กลับมาซื้อสินค้าซ้าเพิ่มขึ้น 

3.75 
3.75 
3.44 
3.81 

0.83 
0.90 
1.06 
1.07 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.69 0.88 มาก 

 จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการซื้อสินค้าจาก เฟซบุ๊กของกลุ่ม
วิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจทาให้กลับมาซื้อสินค้าซ้าเพ่ิมขึ้น รองลงมาตามลาดับได้แก่ เฟซบุ๊ก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้ามากขึ้น และเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าเร็วขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในการท าธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย กระบวนการในการจัดท าร้านค้าผ่านระบบและกระบวนการในการสั่งซื้อของ
ผู้บริโภคและการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการท าธุรกิจ e-commerce นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ระหว่างการซื้อและหลังการซื้อ ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขาย และผู้บริโภคมั่นใจและกลับมาซื้อซ้ า ดังจะ
เห็นได้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของผู้ขายเป็นอันดับหนึ่ง 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Linda (2010) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสังคม
ออนไลน์ เช่น คุณภาพข้อมูลการสื่อสาร และผลกระทบการบอกต่อ (word-of-mouth: WOM) WOM สามารถท า
ให้ s-commerce มีความน่าเชื่อถือ เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริโภคตัวเอง 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านระบบส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและผลประโยชน์ของวิสาหกิจ 
ดังนั้น การท าการตลาดออนไลน์ จึงต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านระบบด้วย โดยเฉพาะรับบที่ผู้บริโภคคุ้นเคย 
และใช้งานได้โดยง่าย นอกจากนั้นแล้ว ในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีเวลาในการซื้อหาสินค้าได้น้อย 
จึงให้ความกับการลดเวลาในการซื้อสินค้า และจากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้น 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของรับบเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควร
น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มาใช้เป็นช่องทางการตลาด เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการตลาด และเพ่ิมรายได้จากการจัดจ าหน่ายมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากทั้งทางร้านค้าออนไลน์
และจากสถานที่จ าหน่าย รวมทั้งด้วยวิธีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรน าวิธีการตลาดแบบ
ผสมผสาน (omni channel) มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้ที่พักอาศัย
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตทวีปยุโรป มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จึง
ควรขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

ส าหรับนักลงทุนทั่วไปและผู้เริ่มต้นส าหรับการวางแผนทางการลงทุน ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการขาดเครื่องมือในการช่วยลดความ
ซับซ้อนในแต่ละขึ้นตอนของการวางแผนทางการลงทุนให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน 

แม้ว่าจะในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการวางแผนการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้เลือกอยู่หลากหลาย ที่ให้
ค าแนะน าในการลงทุนส าหรับนักลงทุนรายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละเจ้าต่างก็มีจุดเด่น ในการบริการที่
แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรายใด ต่างให้ค าแนะน าในลักษณะที่ให้ลงทุน กองทุนที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
และก าหนดสัดส่วนการลงทุน โดยที่นักลงทุนอาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือทราบถึงกระบวนที่ใช้ในการ
คัดเลือกกองทุนและ สัดส่วนของการลงทุนได้ ซึ่งท าให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ
ลงทุนด้วยตนเอง เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล 

ส าหรับเครื่องมือพัฒนาขึ้นมาจะเป็น Interactive decision support tool ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและ
เรียนรู้กระบวนการในการสร้างแผนการลงทุนด้วยตนเอง และ Visual analytic tool ที่จะให้นักลงทุนสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน เพ่ือใช้ในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง นอกจากนั้นช่วยในเรื่อง กระบวนการค านวณสูตรที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณมาก ในการจัดแผนการลงทุน ด้วยวิธีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท (Asset Allocation) 
ตามทฤษฎี Modern Portfolio Theory และช่วยในการคัดเลือกกองทุนด้วยการจัดอันดับกองทุนรวม ด้วย 
Machine Learning 
 

ค าส าคัญ: เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ, การเรียนรู้ด้วยเครื่อง, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ, สัดส่วนการ
ลงทุน, การคัดเลือกกองทุน, การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต 
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Abstract 
 

General investors and beginners for investment planning which is currently trend is 
increase but still lack of knowledge and understanding in proper investment planning. Including 
the lack of tools that help to reduce the complexity in each step of investment planning which 
suits with each person. In order to achieve the objectives and financial goals. 

Although currently there are variety of investment planning providers through mutual 
funds to choose from that provides investment advice for individual investors through online 
channels which has different features. Even there are different services, the selected funds and 
investment proportion by which investors may not be able to adjust or know the process that 
used for selecting funds and proportion of investment which causes to lack of tools to be used 
in learning and developing skills in self-investment In order to adjust the investment plan to suit 
in each person. 

For development tools, an interactive decision support tool that help to develop skills 
and learn the process of creating an investment plan manually.  Visual analytic tool is the one 
tool that helps investor analyze risk and compensation for each investor that are suitable for risks 
of the investors themselves. Moreover, these tools can calculate complexity of data and analyze 
data by allocated asset from Modern Portfolio Theory and Machine Learning will help you to 
select funds by ranking of funds. 
 
Keywords: interactive decision support tool, machine learning, visual analytic tool, asset 
allocation, fund selection, mutual fund return prediction 
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บทความ 
บทน า 

เพ่ือให้นักลงทุนสามารถที่จะพัฒนาทักษะและเรียนรู้กระบวนการในการสร้างแผนการลงทุนด้วยตนเอง 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนเหล่านี้ ในรูปแบบ 
interactive decision support tool ที่จะช่วยให้ต่อการสร้างและเปรียบเทียบแผนการลงทุนที่ประกอบไปด้วย
การกลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภท ช่วยให้นักลงทุนพัฒนากระบวนการลงทุน และเพ่ือให้ง่ายใน
ตัดสินใจเลือกแผน การลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุนได้มีการแสดงผลด้วย visual analytic tool ใน
การน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ควบคู่กันระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง 

เนื่องจากการลงทุนกองทุนรวมนั้นประกอบไปด้วยกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จึงต้อง
อาศัยหลักการในการจัดพอร์ตการลงทุน โดยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภท (Asset Allocation) ตามทฤษฎี Modern Portfolio Theory1 ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้
ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ๆ ที่นักลงทุนแต่และคนสามารถรับได้ ซึ่งอาจจะมีความยากล าบากส าหรับนักลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและการค านวนที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาจะท าหน้าที่ในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้นให้นักลงทุนสามารถที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  อีกทั้งข้อมูลจ านวนกองทุนที่มี
จ านวนมากและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปี  ท าให้เกิดอุปสรรคในการคัดเลือกกองทุนที่จะน ามาใช้ในการลงทุน  

ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถที่จะให้นักลงทุน สามารถลงทุน
ได้เหมาะสมกับตัวนักลงทุนเอง ลดระยะเวลาและความยุ่งยาก ในการที่จะวางแผนการ ลงทุน โดยอาศัยการวัด
ความเสี่ยงในระดับบุคคล และน าเสนอเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องการสร้างแผนการลงทุนตามหลักการ Modern 
Portfolio Theory และเครื่องมือที่ช่วย ในการคัดเลือกกองทุนรวมโดยการจัดอันดับ ทางผู้วิจัยเองก็มุ่งหวังว่า นัก
ลงทุนจะสามารถ ประสบความส าเร็จในการลงทุนระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะวางแผนการลงทุนด้วยตนเอง ในรูปแบบ interactive 
decision support tool ในการสร้างและเปรียบเทียบแผนการลงทุนที่ประกอบไปด้วยการกลงทุนในกองทุนรวม
หลากหลายประเภท และให้ง่ายในตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วย visual 
analytic tool ส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง 
 
 

                                                      
1 Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection.The journal of finance 7(1), 77-91 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. การประเมินระดับความเสี่ยงด้วย Suitability Test (Risk Profiling) 

ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจึงควรท าแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรับได้ (Suitability Test) เพราะจะท าให้รู้ว่า ความสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และรู้ว่า เหมาะ
กับการลงทุนในกองทุนรวมแบบไหน ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต (.ได้ออกข้อบังคับให้นักลงทุนมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนและให้ทบทวนข้อมูลทุก ๆ 2 ปีหลังจาก
ได้ค าตอบจากแบบประเมินความเสี่ยง จะน ามาประมวลเป็นระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ (risk profile) และมี
การแนะน าการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)  

แม้ว่าการท าแบบประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้นักลงทุนทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตัวนักลงทุนรับได้ 
แต่ยังมีความสงสัยว่า อาจจะมีความแตกต่างอยู่มากกับระดับความเสี่ยงที่ทนทานได้ (risk tolerance) ของนัก
ลงทุนแต่ละราย จึงได้จัดท าส่วนเพ่ิมเติมให้นักลงทุนได้ท าการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้ตอบสนองกับตัวนักลงทุน
รายบุคคล 
2. การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) 

การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) เป็นกระบวนการที่พิจารณาว่า แต่ละสินทรัพย์ควรจะ
ลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับนักลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ เมื่อนักลงทุนได้ท าแบบประเมิน
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จะได้รับค าแนะน าที่นักลงทุนได้รับเป็นข้อมูลสัดส่วนเบื้องต้นส าหรับนักลงทุนแต่ละ
ประเภทตามระดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการกลต .ได้ก าหนดเป็นแนวทางสัดส่วนการลงทุน  โดยงานวิจัยนี้
อ้างอิงจากข้อมูลการสัดส่วนการลงทุนของธนาคารไทยพานิชย์ 

ในขั้นตอนที่นักลงทุนปรับสัดส่วนการลงทุน เพ่ือให้นักลงทุนมีแนวทางในการปรับสัดส่วน การลงทุน 
จึงได้น าเอาทฤษฎี Modern Portfolio Theory (MPT) มาใช้ให้ทราบได้ว่า แผนการลงทุนที่ปรับปรุงอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพหรือยัง 

 
ก าหนดให้ rit เป็นผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ตามระยะเวลา T, R เป็น

ผลตอบแทนคาดหวัง, μi คือค่าเฉลี่ยผลตอบแทน และ xi สัดส่วนสินทรัพย์ 
3. การแสดงผลตอบแทนและความเสี่ยง 

    ในการน าเสนอให้นักลงทุนท าความเข้าใจในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการน าเสอนในรูปแบบของตัวเลข ดังเช่น ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนในเอกสารชี้ชวนการลงทุน
ต่าง ๆ จึงได้น าเอาหลักการจาก PortfolioCompare ที่น าเสนอในรูปแบบตามรูปภาพที่ 3 ที่แสดงถึงผลตอบแทน
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ที่คาดว่าจะได้ (expected return) และความเสี่ยงที่จะได้รับ (expected risk) จากรูปแบบของกราฟนั้นจะบ่ง
บอกถึง ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นโดยเฉลี่ยจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ (mean) โดยน าเส้นประเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว
บ่งบอก จากนั้นเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงจึงได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนนั้นจะสามารถ
เป็นไปได้โดยการใช้ความโปร่งใสของสีเป็นตัวบ่งบอกระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น หากมีความโปร่งใสมาก
โอกาสของผลตอบแทนจะอยู่ในช่วงนั้นจะน้อยกว่าช่วงที่สีเข้มกว่า อีกวัตถุประสงค์หนึ่งจะเป็นกา รใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบความเสี่ยงในการลงทุนโดยพิจารณาจากขนาดของกล่อง ซึ่งขนาดของกล่องยิ่งห่างจากค่า mean มาก
หมายถึงมีความผันผวนมาก 

    กระบวนการที่ใช้ในการแสดงผลตามรูปภาพที่ 3 นั้นจะมีสมมุติฐานว่า การกระจายตัวของ
ผลตอบแทนนั้นจัดอยู่ในรูปแบบของ normal distribution จากนั้นจึงน าเอากฎ 68-95-99. 7 มาใช้ในการแบ่ง

ระดับความโปร่งใส 3 ระดับ ได้แก่ช่วงของข้อมูลระหว่าง - 1SD ถึง +1SD ซึ่งคิดเป็น 68% ของข้อมูลทั้งหมด ช่วง
ของข้อมูลระหว่าง -2SD ถึง +2SD เป็น 95% ของข้อมูลทั้งหมด และสุดท้ายช่วง -3SD ถึง +3SD เป็น 99% ของ
ข้อมูลทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ยผลตอบแทนและความผันผวนด้วย visual analytic 

 
ส าหรับตัวอย่างการน ามาใช้งานนั้น ในรูปภาพที่ 4 ด้านซ้ายมือ ซึ่งแสดงข้อมูลผลตอบแทนระหว่าง 

สินทรัพย์ a และ b โดยจากรูปจะเห็นว่า สินทรัพย์ทั้งสองมีผลตอบแทนเท่ากัน แต่หากพิจารณาในรูปภาพที่ 4 
ทางด้านขวา ซึ่งมีการแสดงความผันผวนเพ่ิมขึ้นมา จะพบว่า สินทรัพย์ a นั้นมีความผันผวนน้อยกว่า สินทรัพย์ b 
หากนักลงทุนทนต่อการขาดทุนได้น้อยหรือต้องการการลงทุนที่มีความผันผวนน้อย ก็ควรที่จะเลือกลงทุนใน
สินทรัพย์ a มากกว่า b แต่ในทางกลับกัน หากนักลงทุนทนความผันผวนได้มาก โดยยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน 
เพ่ือแลกกับโอกาสที่อาจจะได้ผลตอบที่สูงขึ้น ก็สามารถที่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ b ได้เช่นกัน ซึ่งในการตัดสินใจ
นั้นจะขึ้นอยู่กับนักลงทุนเป็นหลัก 
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ภาพที่ 4 การเลือกผลตอบแทนควบคู่กับความผันผวนด้วย visual analytic 
 
4. การคัดเลือกกองทุนที่จะน ามาลงทุน (Fund Selection) 

หลังจากที่ได้มีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็น
กระบวนการในการคัดเลือกกองทุนที่จะน ามาลงทุน (Fund Selection) ส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยการ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุน (Mutual Fund Performance) ที่ท าผลงานได้ดีกว่ากองทุนอ่ืน ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนจะถูกน ามาจัดเรียงตามประสิทธิภาพของแต่ละกองทุนในแต่ละ
กลุ่มสินทรัพย์ โดยในการพิจารณาประสิทธิภาพจะวัดจากคะแนนผลด าเนินงาน (performance score) และ
คะแนนความสม่ าเสมอ (persistent score) จากนั้นจึงเลือกกองทุนส าหรับแต่ละสินทรัพย์ ที่มีคะแนนสูงทั้งในส่วน
ของผลด าเนินงานและความสม่ าเสมอ  

Performance score มีกระบวนการดังนี้ น าข้อมูลตามรายการหัวข้อด้านล่างนี้ของแต่ละกองทุน วัด
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นไทล์ (percentile rank) เพ่ือน ามาเป็นค่าคะแนนย่อยของแต่ละหัวข้อ จากนั้นคิดคะแนน 
performance score จากผลรวมของคะแนนในแต่ละหัวข้อ 

 ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 

 ผลตอบแทนที่คาดการณ์ในอนาคต 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน 

 Sharpe ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี  

 Sortino ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 

 Skewness ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 

 Kurtosis ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 

 Omega ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 

 Max Drawdown ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี 
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Persistent score จะค านวณได้จากข้อมูลผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละกองทุนย้อนหลังไป 12 
เดือน และในแต่ละเดือนจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นไทล์ จากนั้นน าเอาข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์ของ 12 เดือน มาหา
ค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้เป็น persistent score โดยกองทุนที่มีอันดับคงตัวจะมีคะแนนสูง 

เพ่ือจัดอันดับกองทุนได้ใช้วิธี Additive Multi-Attribute Ranking  โดยการรวมคะแนนทั้งหมดจาก 
performance score และ persistent score จากนั้นน าคะแนนสุดท้ายที่ได้น ามาจัดอันดับให้แต่ละกองทุน 

อันดับผลตอบแทนที่คาดการณ์ในอนาคตของกองทุน (Mutual Fund Return Prediction) ได้น า
แนวทางมาจาก Hedge Fund Return Prediction and Fund Selection: A Machine-Learning Approach2 
มาประยุกต์ใช้ในการน าเอาผลตอบแทนในอนาคตมาช่วยในการเลือกกองทุน ซึ่งอาศัย machine learning ในการ
สร้างโมเดล โดยมีกระบวนการดังนี้ 

– กองทุนที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดล จะต้องมีข้อมูลผลตอบแทนอย่างน้อย 12 เดือน 
– ข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดลจะประกอบไปด้วย 

– ผลตอบแทนในอดีต 1,3,6,9,12 เดือน 
– Sharpe ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 
– Sortino ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 
– Volatility ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 
– Skewness ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 
– Kurtosis ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 

– Omega ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 
– Drawdown ในระยะเวลาในอดีต 12 เดือน 
– Lag 1 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน 
– Lag 2 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน 
– Lag 3 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน 

– สร้างโมเดลที่ ณ เวลา t ใด ๆ ให้ท านายผลตอบแทนในอนาคต K เดือนข้างหน้า โดยให้ t 
เป็น เดือนที่น าข้อมูลมาสร้างโมเดล และ K เป็นระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน เช่น t 
เป็นเดือนมกราคม ถ้า K = 3 จะท านายผลตอบแทนของเดือนเมษายน เป็นต้น 

– Machine Learning Algorithm ที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดลจะประกอบไปด้วย Random 
Forest, Ordinary least squares (OLS), Lasso regression, XGBoost, Stochastic 
gradient descent (SGD), Artificial Neural Network และท า K-Fold ในกระบวนการ
ทดสอบโมเดลนั้น จะใช้กระบวนการเดียวกันกับ paper ข้างต้น และหลังจากทดสอบโมเดล
แล้วจะเลือกใช้ algorithm ที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด 

 
 
 

                                                      
2 Chen, Jiaqi & Wu, Wenbo & Tindall, Michael. (2016). Hedge Fund Return Prediction and Fund Selection: A Machine-Learning 
Approach 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับนักลงทุนทั่วไปและผู้เริ่มต้น ส าหรับการวางแผน

ทางการลงทุน เพ่ือให้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการเริ่มต้นลงทุนและลดกระบวน การที่ซับซ้อน นอกจากนั้นยังช่วยให้
นักลงทุนได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงการที่นักลงทุนได้ทราบถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนเอง 

การสร้างโมเดลในการคาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 1,3,6 เดือนในอนาคต เพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของในการจัดอันดับกองทุนรวมภายใต้การค านวณ performance score จากการทดสอบสร้างโมเดลด้วย 
Random Forest, Ordinary least squares (OLS), Lasso regression, XGBoost, Stochastic gradient 
descent (SGD), Artificial Neural Network โดยจะพบว่า xgboost มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโมเดลอ่ืน ๆ ในทุก
ประเภทกองทุนและทุกช่วงเวลาที่คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่ง random forest มีประสิทธิภาพรองลงมา
จาก xgboost เพียงเล็กน้อย ซึ่งโมเดลที่เหลือมีประสิทธิภาพน้อยกว่า xgboost และ random forest อย่าง
ชัดเจน 

ส าหรับข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดลจะใช้ข้อมูลปี 2010 - 2018 โดยจะแบ่งข้อมูลปี 2010-2015 
เป็นข้อมูลในการสร้างโมเดล และปี 2016-2018 เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ โดยเป็นข้อมูลรายวันของทุกกองทุน
รวมแบ่งตามประเภทของกองทุน เช่น Equity General มีจ านวน 189 กองทุน วันที่มีการซื้อขายกองทุนระหว่างปี 
2010 ถึง 2018 มี 2,350 วัน จึงมีข้อมูลที่น ามาใช้ 444,150 รายการ 
ตารางท่ี 1 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 1 เดือนในอนาคต  
 

 Equity General Mid/Long Term Bond Money Market General Commodities Precious 

Metals 

 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 

Random Forest 0.0333 0.7150 0.0012 0.8565 0.0002 0.6400 0.0072 0.9629 

OLS 0.0570 0.1666 0.0030 0.7935 0.0001 0.9067 0.0294 0.3748 

Lasso regression 0.0573 0.1590 0.0030 0.7802 0.0001 0.9027 0.0305 0.3268 

XGBoost 0.0201 0.8962 0.0010 0.8974 0.0001 0.9108 0.0066 0.9686 

SGD 3.09E+10 -4.34E+23 0.0030 0.0760 0.0001 0.8951 0.0302 0.3419 

ANN 0.0567 0.1763 0.0333 -115 0.0640 -28576 0.0529 -1.0244 
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ตารางท่ี 2 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 3 เดือนในอนาคต 
 

 Equity General Mid/Long Term Bond Money Market General Commodities Precious 

Metals 

 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 

Random Forest 0.0375 0.8660 0.0013 0.9440 0.0002 0.9599 0.0095 0.9791 

OLS 0.0829 0.3435 0.0045 0.2857 0.0002 0.9799 0.0514 0.3927 

Lasso regression 0.0886 0.2494 0.0045 0.2806 0.0003 0.9275 0.0515 0.3908 

XGBoost 0.0215 0.9560 0.0019 0.8772 0.0001 0.9848 0.0084 0.9837 

SGD 1.15E+11 -1.96E+24 0.0045 0.2776 0.0010 0.1664 0.0527 0.3607 

ANN 0.0891 0.2425 0.0334 -38 0.0932 -8446 0.0600 0.1703 

 
ตารางท่ี 3 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 6 เดือนในอนาคต 
 

 Equity General Mid/Long Term Bond Money Market General Commodities Precious 

Metals 

 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 

Random Forest 0.0445 0.9013 0.0011 0.9783 0.0002 0.9893 0.0113 0.9810 

OLS 0.0993 0.5095 0.0057 0.4615 0.0005 0.9519 0.0621 0.4306 

Lasso regression 0.1026 0.4761 0.0057 0.4565 0.0005 0.9478 0.0633 0.4068 

XGBoost 0.0295 0.9567 0.0012 0.9772 0.0002 0.9929 0.0105 0.9839 

SGD 1.46E+11 -1.78E+24 0.0058 0.4521 0.0006 0.9429 0.0676 0.9839 

ANN 0.0909 0.5889 0.0329 -16 0.0644 -764 0.0631 0.4109 

 
เพ่ือช่วยในการเลือกกองทุนที่เหมาะแก่การลงทุน ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี จึงได้มีการจัดอันดับ

กองทุนรวม โดยพิจารณาจากผลรวมของคะแนนผลด าเนินงาน (performance score) และคะแนนความ
สม่ าเสมอ (persistent score) ส่วนของ performance score จะได้มากจาก ผลตอบแทนย้อนหลัง, ผลตอบแทน
ที่คาดการณ์ในอนาคต, sharpe ratio, sortino ratio, skewness, kurtosis, omega ratio, max drawdown 
ในหลายช่วงเวลา และส่วน persistent score จะเป็นการน าเอาผลตอบแทนรายเดือนย้อนหลังไป 12 เดือน มา
หาค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงท าการทดสอบโดยการจัดกลุ่มกองทุนรวมออกเป็น 10 portfolio (Decile portfolio) เรียง
อันดับกองทุนตามค่า rank ของข้อมูลปี 2014 ถึง 2018 สรุปผลได้ว่า กองทุนที่มีค่า rank สูงสุด ในแผนการลงทุน 
decile 10 นั้นสามารถท่ีจะผลตอบแทนแบบสะสมสูงกว่าแผนการลงทุนอ่ืน ๆ แต่กองทุนที่มีค่า rank ต่ าสุด 
(decile 1) ในบางช่วงเวลากลับสามารถท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าแผนการลงทุนที่อยู่ในกลุ่ม decile ต่ า ๆ ซึ่ง
พบว่า เกิดจากกองทุนรวมในกลุ่มนี้เป็นกองทุนที่เปิดใหม่หรือมีอายุกองทุนน้อย ท าให้มีคะแนนน้อยกว่า 
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ภาพที่ 5 ผลตอบแทนแบบสะสมของ Decile portfolio บนปี 2014-2018 

ในส่วนของการปรับสัดส่วนการลงทุนแบบ interactive โดยการเลื่อน slider ใต้ชื่อกองทุน และระบบจะ
ท าการค านวณผลตอบแทนและความเสี่ยงตามระดับค่าสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในทันที ซึ่งจะแนะน าให้ใช้ 
efficient frontier เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน สัดส่วนให้เข้าใกล้เส้นมาก 

 
ภาพที่ 6 การปรับสัดส่วนแบบ interactive 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาโมเดลที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในระยะเวลา 12 เดือนในอนาคต 
2. ท าการปรับปรุงการจัดอันดับกองทุนรวม ให้สามารถที่จะให้ผลการทดสอบที่ดีขึ้น ส าหรับกองทุนที่เปิด

ใหม่หรือมีอายุกองทุนน้อย รวมถึงการจัดอันดับโดยมีการถ่วงน้ าหนักข้อมูลที่จะน ามาใช้ 
3. สามารถที่จะระบุจ านวนเงินที่ต้องการลงทุน จากนั้นระบบจะค านวณยอดเงินลงทุนตาม สัดส่วนที่ก าหนด 
4. สามารถที่จะก าหนดเป้าหมายการลงทุนจากเป้าหมายจ านวนเงินที่ต้องการจะใช้ระยะเวลาเท่าใด หรือ

หากก าหนดจ านวนเงินลงทุนตั้งต้นและระยะเวลา ให้คาดการณ์ว่าผลตอบแทนจะเติบโตเป็นจ านวนเงินใด 
5. สามารถที่จะติดตามผลการลงทุนจริง (performance monitor) ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ 
6. เพ่ิมประเภทของกองทุนรวมในการวางแผนการลงทุน เช่น กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ , กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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ชลประทานมกีารเกบ็ขอ้มูลแยกตามส านักงานต่าง ๆ และขอ้มูลแต่ละหน่วยงาน เช่น ขอ้มูลโครงการ ขอ้มูลแหล่งน ้า 
ต่างถูกจดัเกบ็กระจดักระจายออกไป ท าใหข้อ้มลูเหล่านี้ไม่ไดม้กีารน ามารวมกนั และมกีารจดัเกบ็ในรูปแบบทีแ่ตกต่าง
กนั เพื่อเป็นการสร้างระบบสารสนเทศทางการจดัการน ้าให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดา้นการจดัการทางภูมศิาสตรโ์ดยการประยุกตใ์ช ้Google Map รวมเขา้กบัขอ้มลูน ้า  เพื่อสรา้งระบบบรหิารจดัการ
น ้าอย่างมปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ส าคญั งานวจิยันี้ได้ท าการพฒันาการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัแผนที่ส าหรบัการจดัท าใน
รปูแบบของเวบ็และจดัท าในรปูแบบของ Responsive เพื่อใหส้ามารถใชง้านบนอุปกรณ์มอืถอืได ้โดยสามารถดงึขอ้มูล
การใช้น ้าระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ พร้อมทัง้มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน  โดยพบว่าความพงึพอใจต่อ
ระบบโดยภาพรวม  ผูใ้ชง้านมรีะดบัความพงึพอใจ สว่นใหญ่อยู่ทีร่ะดบัมาก 
 
ค าส าคญั  : จดัการน ้า  สารสนเทศภูมศิาสตร ์ขอ้มลูแปลงนา 
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Water Use Information System for Royal Irrigation Department 
 

Nutcha Srithongsuk 
Worapat Paireekreng 

 
Abstract 

 The water management is important towards people in the area to solve the problem related to 
surrounding areas. This includes finding the relationships among the relevant objects in the areas. However, 
irrigation information and its databases are kept separately in each office. For example, project information or 
water information are kept in a different location. This leads to inconsistent format and non-consolidated 
information. In order to address this problem, the GIS-based information system is needed. The implementation 
of Google Map and water management information are combined to create efficiency on the water management 
system. This research aims to develop GIS-based information system using web application and responsive 
for mobile device technology. The system is able to retrieve online water management information in the rice 
field level. The survey of user satisfaction also included in this study. It can be seen that user have a high 
satisfaction on the system. 
 
Keywords : water management, GIS, rice field information  
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บทน า 
 กรมชลประทาน มกีารแบ่งโครงสรา้งในการบรหิารจดัการน ้าออกเป็นพื้นทีต่่าง ๆ ทัง้หมด 17 
ส านักงาน กระจายไปตามภูมภิาคต่าง ๆ โดยที่แต่ละส านักงานจะมหีน้าที่ด าเนินการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน ้า การพลงังาน และการรกัษา
ระบบนิเวศน์ วางแผน ควบคุม และประเมนิผลการบรหิารจดัการน ้า รวมทัง้ด าเนินการเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากน ้า  ทัง้นี้ ในปัจจุบนัอตัราก าลงัเจา้หน้าทีข่องกรมชลประทานมปีรมิาณ
ลดลง ส่งผลกระทบต่อภารกจิการบรหิารจดัการน ้าในแต่ละส านักงาน ในระดบัพืน้ทีส่่งน ้าย่อย ทีเ่รยีกว่า 
โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมเีจ้าหน้าที่ชลประทานในต าแหน่งพนักงานส่งน ้า (zone man) ปฎิบตัิงานอยู่ 
ปัจจุบนัพนักงานส่งน ้ามปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ท าใหคุ้ณภาพการใหบ้รกิารแก่เกษตรกร
ในด้านการส่งน ้าชลประทาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มปีระสิทธิภาพ
เท่าทีค่วร ส่งผลใหม้เีรื่องรอ้งเรยีนจากเกษตรกรเพิม่สูงขึน้ ขอ้มลูการใชน้ ้าจากเกษตรกรเป็นขอ้มูลที่มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกบัในปัจจุบนัหน่วยงานมรีะบบฐานขอ้มลู
ทีจ่ดัเกบ็ไวต้ามส านกังานต่าง ๆ อยูอ่ยา่งกระจดักระจาย  ในบางพืน้ทีม่กีารจดัการเกบ็ขอ้มลูทีเ่หมอืนกนั
ซ ้าซ้อนกันและข้อมูลไม่ตรงกัน  และข้อมูลเหล่านัน้ไม่ได้มกีารประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจเท่าทีค่วร  ดว้ยเหตุนี้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบฐานขอ้มลูกลางและน าเสนอขอ้มลูเหล่านัน้  เพื่อ
การบรหิารการตดัสนิใจในทุกระดบัทัง้ในส่วนกลาง ส านักงานต่างๆ  เป็นต้น  การน าแนวคดิทีจ่ะพฒันา
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารให้บรกิารเกี่ยวกับแผนที่ผ่าน
เวบ็ไซต์ (Web-based GIS) ซึง่เป็นเทคโนโลยหีนึ่งมาช่วยในการบรหิารจดัการ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในเชงิพืน้ที ่ใหก้บัผูบ้รหิารจงึเป็นสิง่ส าคญั จะเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานเพื่อใชใ้นการบรหิาร
และตดัสนิใจใหก้บัผูบ้รหิารต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารให้บรกิารเกี่ยวกบัแผนที่ เชงิพื้นทสี าหรบัขอ้มลู
การใชน้ ้าระดบัแปลงนา ผ่านเวบ็ไซต ์(Web-based GIS)  

2. เพื่อจดัส ารวจความพึงพอใจในการท าระบบสารสนเทศกลางเชงิพื้นที่ข้อมูลการใช้น ้ า
ระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต ์ส าหรบัใชใ้นการบรหิารจดัการน ้าใหก้บัเกษตรกร 

 
ขอบเขตการวิจยั 

1. จดัท าระบบสารสนเทศขอ้มูลการใช้น ้าระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web-
based GIS) โดยใช้ขอ้มูลตวัอย่างในเขตความรบัผดิชอบของ โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษากระเสียว 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีส านกัชลประทานที ่12 กรมชลประทาน  

2. ผู้บรหิารสามารถเรยีกดูข้อมูลสารสนเทศในระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 
หรอืบนอุปกรณ์มอืถอืได ้เพื่อความสะดวกและรวดเรว็  
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3. ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัท าขอ้มลูน าเสนอผูบ้รหิาร สามารถเรยีกด ูและส่งออกขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ เนื่องจากด าเนินการผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. มรีะบบเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศการใช้น ้าระดบัแปลงนา และใหบ้รกิารขอ้มลูแผนที่ผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ประชาชนทีส่นใจและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถดขูอ้มลูน้ีตามสทิธิท์ีไ่ดร้บั ไดอ้ยา่ง
ทนัสมยัและรวดเรว็    

2. ประหยดังบประมาณในการจดัหา /บ ารุงรกัษา โปรแกรมที่ใช้งาน ไม่ต้องลงทุนจดัหา
ทรพัยากรทีห่ายากและราคาแพงเองมาใชใ้นโครงการอยา่งทีเ่คยเป็นในอดตี 

3. ชุดค าสัง่ทีใ่ชใ้นการพฒันาเป็นแบบ Open Source สามารถน าไปพฒันาต่อยอดใชไ้ดต้าม
ความตอ้งการ ซึง่ GeoServer และ Leaflet เป็นโปรแกรมรหสัเปิด (Open source program) ในภาษาจา
วาสครปิต์ จงึท าให้ผู้ใช้ที่เป็นนักพฒันาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรหสั โปรแกรมได้
สะดวก รวมทัง้สามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขโปรแกรมได ้
 
วิธีการด าเนินการและการพฒันาระบบ 

ในขัน้ตอนการจดัท าระบบนี้ เป็นการด าเนินการโดยใช้ซอฟต์แวรร์หสัเปิด (Open Source)  
ซึง่มกีระบวนการในการพฒันาเริม่จากการน าขอ้มลูสารสนเทศเชงิพืน้ทีซ่ึง่เป็นรายละเอยีดในระดบัแปลง
นา มาท าการจดัรูปแบบข้อมูลให้มคีวามสมัพนัธ์กนั ทัง้ข้อมูลเชงิพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชงิ
บรรยาย (Attribute Data)  โดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Quantum GIS)  มาใช้ใน
การจดัการข้อมูลดงักล่าว เพื่อน าข้อมูลนี้ ไปใช้งานในระบบผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS) ได้  ซึ่ง
กระบวนการในการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
ในกระบวนการศกึษาและรวบรวมขอ้มูล ผู้พฒันาได้ท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลระบบ

สารสนเทศขอ้มลูการใชน้ ้าระดบัแปลงนา ออกเป็น 3 ส่วน คอื  
1.1. การศึกษาปัญหา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลทางด้านสภาพการด าเนินการในปัจจุบนั

เกีย่วกบัวธิกีารส่งน ้าใหก้บัเกษตรกร ตามรอบการส่งน ้าในแต่ละคคูลองของจงัหวดัสุพรรณบุร ี  
1.2. การรวบรวมและสรุปขอ้มลู พบว่า กรมชลประทานมรีะบบฐานขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไวต้าม

ส านักงานต่าง ๆ อย่างกระจดักระจาย ซ ้าซอ้น และขอ้มลูมรีปูแบบไม่ตรงกนั ท าใหผู้บ้รหิารไม่สามารถ
น าขอ้มลูทีถู่กตอ้งไปใชง้านไดท้นัท ี

1.3. การศกึษาเครื่องมอืต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ เป็นการศกึษาวธิกีารใชเ้ครือ่งมอื
ที่จะน าไปใช้ในการพฒันาระบบ ประกอบด้วย  ภาษาที่ใช้ในการพฒันาระบบ คอื  PHP ร่วมกบัการ
เขียน JavaScript  และศึกษาการจัดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการข้อมูลพื้นที่ คือ 
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GeoServer ซึ่งเป็นซอฟต์แวร ์Open source  และศกึษาการใช้ฐานขอ้มูล PostgreSQL  เนื่องจากเป็น
ฐานขอ้มลูทีร่องรบัชนิดขอ้มลูของแผนทีไ่ดด้ ี

 
 
2. การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ  
การวเิคราะหค์วามต้องการของระบบ  ไดม้กีารเกบ็รวบรวมความตอ้งการโดยการสมัภาษณ์

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรปุความตอ้งการออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้  
2.1. ความต้องการด้านรูปแบบในการใช้งาน ( Platform)  ประกอบด้วย การท างานใน

ลกัษณะ Web based application และสามารถ Share ข้อมูลระหว่าง ส านักงานกบัส่วนกลางได้อย่าง
รวดเรว็และแมน่ย า ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

2.2. ความต้องการด้านความสามารถของโปรแกรม ( Feature) ประกอบด้วย เครื่องมอื
ค้นหาจุดสงัเกตที่มบีนแผนที่ได้  ,สามารถก าหนดให้แสดงขอ้มูลองค์ ประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้คลกิที่ตวั
แผนที่แบบจุด (Point) แบบเส้น (line) หรอืพื้นที่ (Polygon) นัน้ๆ ได้  ,สามารถแสดงเส้นแบ่งแนว

ขอบเขตของแต่ละชัน้ขอ้มลูทีน่ าเสนอ  ,มเีครื่องมอืส าหรบัวดัระยะทาง และวดัขนาดพืน้ทีจ่ากรูปหลาย
เหลีย่ม  ,สามารถคน้หาขอ้มลูตามเงื่อนไข แ ละแสดงผลผ่านจอแสดงผลได ้  ,สามารถแสดงค่าพกิดัของ

แผนที ่ณ ต าแหน่งทีเ่มาสช์ี ้ได้  
2.3. ความสามารถด้านการบรหิารจดัการระบบ  ประกอบด้วย ต้องให้ผู้ดูแลระบบและ

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสามารถลงชื่อเขา้ใชร้ะบบ ( Login) ได ้  ,ตอ้งใหผู้ด้แูลระบบสามารถบรหิาร
ประเภทข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ก าหนดสญัลกัษณ์ ได้ โดยกระท าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ใหบ้รกิารแผนที ่ และตอ้งใหผู้ด้แูลระบบสามารถก าหนดกลุ่มชัน้ขอ้มลูได้ 

3. ยสูเคสของระบบงาน (System Use Case Diagram) 
การวเิคราะห์ระบบในการจดัท าระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่การใช้น ้าระดบัแปลงนา (Water 

Use Information System) แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ( Web-based GIS) สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน
ระบบได้เป็น 3  กลุ่ม คือ  1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)  2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Employee)  และ3. 
ผูใ้ชง้านทัว่ไป (Guest)  จากการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มลูท าให้ทราบถงึกระบวนการท างานของระบบ 
ข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ และความสมัพันธ์ของระบบกับผู้ใช้งาน จึงได้ใช้แผนภาพ UML (Unified 
Modeling Language)  แสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการท างานของระบบขอ้มลูทีเ่ขา้และออกจากระบบ   
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ภาพท่ี 1  แผนภาพ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเชงิพืน้ทีก่ารใชน้ ้าระดบัแปลงนา 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบข้อมลูสารสนเทศการใช้งาน 
ผู้บรหิาร และ ผู้ที่มหีน้าที่จดัท าข้อมูลน าเสนอผู้บรหิาร สามารถดูขอ้มูลสารสนเทศระดบั

แปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ และผ่านเวบ็ไซต์บนมอืถอื เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ ได ้ดงัแสดง
ใหเ้หน็ในภาพที ่2 และภาพที ่3  

 

 
 
ภาพท่ี 2  จอแสดงผลหลกัระบบสารสนเทศระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 

1359



 
 

ภาพท่ี 3  จอแสดงผลหลกัระบบสารสนเทศระดบัแปลงนา แบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตบ์นมอืถอื 
 

2. การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ และส่งออกข้อมูล 
ชัน้ข้อมลูเชิงพื้นท่ี 
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้ที่มหีน้าที่จดัท าขอ้มูลน าเสนอผู้บรหิาร สามารถสบืค้นขอ้มูล

สารสนเทศทีต่อ้งการ และส่งออกขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็   
 

 
 

ภาพท่ี 4  ชัน้ขอ้มลูทีม่บีนระบบสารสนเทศระดบัแปลงนาแบบออนไลน์ 
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การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศทัว่ไป 
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้ที่มหีน้าที่จดัท าขอ้มูลน าเสนอผู้บรหิาร สามารถสบืค้นขอ้มูล

สารสนเทศ ซึง่เป็นฐานขอ้มลูโครงการชลประทาน พรอ้มทัง้ด าเนินการส่งออกเป็นไฟลใ์นรปูแบบ Excel 
ได ้ เพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ   

 

 
 

ภาพท่ี 5 การสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ พรอ้มทัง้ส่งออกเป็นไฟล ์Excel 
 

3. การส ารวจความพึงพอใจของระบบ 
ในการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ การใช้น ้าระดบัแปลงนา 

กรมชลประทาน ผู้พฒันาได้สรา้งแบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัความพงึพอใจของระบบที่พฒันาขึ้น 
และใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านทีก่ าหนดเขา้มาตอบ  ซึง่กลุ่มผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ชง้านทัว่ไป
ภายในกรมชลประทาน จ านวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน 
สรุปผลความพึงพอใจเป็นรายประเด็นค าถาม โดยมีผู้ใช้งานที่ทดลองใช้งานระบบและร่วมตอบ
แบบสอบถามจ านวนทัง้สิ้น 33 ราย  ความพงึพอใจต่อระบบโดยภาพรวม  พบว่าระดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ชง้าน ส่วนใหญ่อยู่ทีร่ะดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 51.5  (จ านวนผูต้อบ 17 ราย( รองลงมาคอืมคีวาม
พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 (จ านวนผูต้อบ 11 ราย(  และระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็น
รอ้ยละ 15.2 (จ านวนผูต้อบ 5 ราย( 

 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

การบรหิารจดัการน ้า เป็นเรื่องที่ส าคญัส าหรบัผู้ใช้เป็นอย่างยิง่ เพื่อที่จะน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาในเรื่องเชงิพื้นที่ พรอ้มกบัท าความเขา้ใจกบัความสมัพนัธ์ของสิง่    ต่าง ๆ ใน
พื้นที่ อย่างไรก็ตามฐานขอ้มูลทางด้านการชลประทานมกีารเก็บขอ้มูลแยกตามส านักงาน ดงันัน้ การ
พฒันาระบบงานเพื่อเก็บและแสดงขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแปลงนาและการจดัการน ้าจงึเป็นสิง่ส าคญั เพื่อ
ช่วยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าขอ้มลูไปใชต้ดัสนิใจไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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การศกึษาและด าเนินงานนี้ สามารถสรา้งและพฒันาระบบงานบรหิารจดัการน ้า         ซึ่งมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารให้บรกิารเกี่ยวกบัแผนที่ ผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS)      ท าให้มี
ระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการใช้น ้ าระดับแปลงนา และให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ต ประชาชนทีส่นใจและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถดูขอ้มลูน้ีตามสทิธิท์ีไ่ดร้บั ไดอ้ย่างทนัสมยั
และรวดเรว็ และท าใหม้รีะบบสารสนเทศกลางเชงิพืน้ทีข่้อมลูการใชน้ ้าระดบั แปลงนาแบบออนไลน์ผ่าน
เวบ็ไซต์ ส าหรบัใช้ในการบรหิารจดัการน ้าให้กบัเกษตรกร การบรหิารจดัการชัน้ขอ้มูล GIS  สามารถ
ด าเนินการผ่านเวบ็ไซต์ได ้สามารถเพิม่ ลบ ชัน้ขอ้มลูต่าง ๆ ได ้ ในส่วนของการบรหิารจดัการผูใ้ชง้าน
บนระบบ ผูด้แูลระบบสามารถด าเนินการเพิม่ ลบ แกไ้ข ผ่านเวบ็ไซตไ์ดท้นัท ี

นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบงานอกี โดยพบว่าความ   พงึพอใจ
ต่อระบบโดยภาพรวม  ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ที่ระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 51.5  

(จ านวนผูต้อบ 17 ราย  (รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจอยู่ในระ ดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 33.3  (จ านวน
ผูต้อบ 11 ราย   (และระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 15.2  (จ านวนผูต้อบ 5 ราย( 
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก าลังเข้ามามีบทบาทใหมใ่นสังคมปัจจุบัน ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ จึงจะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนจึงจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้านการศึกษานั้นต้องการ 
ครทูี่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาการด้านการศึกษาจึงเน้นการพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถของครูเป็นอันดับแรก 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ส าหรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ การด าเนินวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เตรียมแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความพร้อมของครูโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ขั้นที่ 2 ศึกษาการเตรียมความพร้อม
ของครู โดยส ารวจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเลือกครูที่สังกัดในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน และศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ
บริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพ่ือการท า M-learning การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการวิจัยดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ 1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
4.04 อยู่ในระดับมาก 2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 3. ด้าน
ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก 4. ด้านบริบทของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.41 อยู่ในระดับมากและ   
5. ด้านหน่วยงานสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้
สื่อและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับมากด้านเทคโนโลย ีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลางและด้าน
ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบพบว่าครูมีความสนใจในระดับที่มาก 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้บนอุปกรณ์มือถือ, เอ็มเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาบุคลากร 
 

Abstract 
 Mobile technology is providing a new frontier for the application of educational technology within 
the academia. However, as with any relatively new technology, much has to be understood about the 
concept of mobile learning before it can be employed effectively. Successful integration of mobile learning 

(m‐learning) technologies in education primarily demands that teachers' perception of such technologies 
should be determined. Therefore, the perceptions of teachers are of great significance. This research aims, 
to study the teachers' readiness in developing instructional media for learning through mobile devices. 
Therefore it consists of two steps, the first step includes the preparation of questionnaires as a measuring 
scale. Once the first step is completed, then comes the second step involves studying about the teachers 
by floating these questionnaires. This research data is obtained from a sample size of 30 teachers  the 
flagship of (Office of Basic Education Commission) at Nakhon Ratchasima province. According to the data 
analysis through mean and standard deviation the results of survey shows the average of 4.04 for school 
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administrator, 4.00 for application for teaching and learning, 3.64 for context of school, 3.41 for 
supporting,3.17 with satisfaction 1. The development of media use and technology averages 3.81 2. The 
technology, the average value of 3.39 and 3. The average teacher 3.17 is moderate satisfaction. From the 
comparison, it was found that teachers had a high level of interest. 

 
Keywords : mobile learning, teachers development, m- learning 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในปัจจุบัน การคิดและ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นั้นต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการผลิต การเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ที่น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งของการผลิตบุคลากรที่มี  คุณภาพเพ่ือพร้อมรับการกับ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงถูกคาดหวังในฐานะเครื่องมือพัฒนาคนและสังคมสู่การเจริญงอกงาม ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาตลอดจนบุคลากรและเครื่องมือ  ทางการศึกษาจะต้อง
ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงไป (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2554) 
ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพา  ต่างชาติเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเป้าหมาย
ส าคัญของ Thailand4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”กล่าวคือการท า
ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ คน
หรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และ
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเป็นผู้ที่น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
การที่จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  ได้นั้น ระบบ
การศึกษาของประเทศจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0”(เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2559) 
 ครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู้ในศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ในวิชาที่
สอน และ ศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบผู้เรียนได้ดี มี
ความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถทางานร่วมกบผู้อ่ืนได้ และเป็นผู้ที่
พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอจึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ให้เป็น
บุคคลากรของประเทศที่มี ศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ การที่จะท าเช่นนี้ได้ผู้เรียนหรือนักเรียนจะต้องมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพ การคิดนวัตกรรม ซึ่งเป็นการ
คิดที่สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้ า แบบใครและมีความเป็นเชิงบวก นอกจากนี้ยังต้องมีการคิดรับผิดชอบ 
ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิตที่สร้างขึ้นโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,2560)การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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( พ.ศ.2552 -2561) นั้นได้กล่าวถึง การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นหลักส าคัญโดยรวมของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 (สุรศักดิ์  ปาเฮ , 2556:1) ส าหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และใน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 จากความเป็นมาข้างต้น ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพทักษะครูในศตวรรษที่ 
21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก  (วรลักษณ์ ค าหว่าง และนงลักษณ์ ใจ
ฉลาด. 2559 ,น.198-201) พบว่า ภาพรวมมีทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
สองอันดับสุดท้าย คือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาและด้านความริเ ริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ประเด็นทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
สื่อ และด้านเทคโนโลยี  ประเด็นทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองและด้านการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต  
 กชกร สายสุวรรณ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการโมมายเลิร์นนิง
ด้วยวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความใฝ่รู้มี่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 6 
ด้าน คือ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) การมีส่วนร่วมในการเรียรู้ 5) แหล่งข้อมูลและสิ่งอ านวย
ความสะดวกสนับสนุนการเรียน 6) การติดต่อสื่อสาร มีข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
2) ก าหนดปัญหา 3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 4) การน าเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 5) ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ผลการศึกษารูปแบบฯ พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning : 
M-learning) เป็นการเรียนการสอนบทเรียนส าเร็จรูปที่น าเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายและยังเข้ามามีบทบาทของโมบายเลิร์นนิ่ง กับการศึกษา  โดย
โมบายเลิร์นนิ่ง เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาโดยช่วยเข้ามาส่งเสริมให้การศึกษาเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงท า
ให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น M-Learning จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับ
การพัฒนา ควบคู่ไปกับการศึกษาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเพ่ิมศักยภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน M-
Learning นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่จะกระจายความรู้ สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็น
ทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี รูปแบบสังคมเปลี่ยนแปลงมีการใช้ 
mobile learning มากขึ้น ถ้าเอามาใช้ในการเรียนการสอนน่าจะเป็นการดี  จึงมีแนวคิด mobile learning 
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เรื่องใหม่ส าหรับครู ครูยังไม่ถนัด ขาดองค์ประกอบหลายๆอย่างในการพัฒนา ยังไม่มีการศึกษาว่าองค์ประกอบ
ไหนส าคัญ จะพัฒนาครูไปทิศทางไหน  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ท างานสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อเอ็มเลิร์นนิ่ง จากการเป็นเจ้าของเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่มากกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลายเท่านี้เองที่ท าให้ M-Learning เป็นสิ่งที่น่าสนใจของนัก
การศึกษา เพราะอย่างน้อย M-Learning ก็เป็นไปได้เพราะคนเรานั้นมีเครื่องมือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
แล้ว เทคโนโลยีของการรับส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายก็มีการพัฒนามากขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นการเรียนรู้แบบ  M-
Learning จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูง และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาอีกแขนง (Brand Buffer,2018) และ
ก าลังก้าวเข้ามาเป็นการเรียนรู้คู่กับสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากความเป็นอิสระของเครือข่ายไร้สาย ที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกท้ังจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
อย่างไรก็ดีสิ่งที่ส าคัญยิ่งของเอ็มเลิร์นนิ่งนั้นอยู่ที่การเรียนรู้ และการมุ่งพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส าหรับการเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยนี้ได้เลือกตัวอย่างจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Random)  โดยมีคุณสมบัติ 4 ด้านคือ 1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. วิทยาศาสตร์ 3. 
คณิตศาสตร์ 4. ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 30 คน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเลือกครูที่สังกัดในจังหวัดนครราชสีมา ปี
การศึกษา 2561 
 
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ส าหรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ (m-learning) ทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 ด้านบริบทของ ด้านแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านครูผู้สอน และ
ด้านหน่วยงานสนับสนุน ตอนที่ 3 ด้านครูผู้สอน ด้านเทคโนโลย ีและด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยจะมีดังนี้ 
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 1. การศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขอบข่ายสอดคล้องกับ ความต้องการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน 
โมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดองค์ประกอบและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิ่ง  
 3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิ่ง ข้อค าถามเป็นแบบเลือกค าตอบ (Checklist)  
 4. น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา ( Item Objective 
Congruence: IOC) ทั้งนี้ค่า IOC ที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 พบว่าได้ค่าระหว่าง .67-1.00  
 5. ท าการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและข้อค าถามที่ยังไม่สมบูรณ์ในแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 6. ส่งแบบสอบถามส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่าง
ที่ที่คัดเลือกไว้ 
 7. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ได้รับ 
แบบสอบถามกลับมา จ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 8. น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มาท าการ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่และร้อยละ 
ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจและวิเคราะห์ได้ผลการทดลองออกมาในเรื่องของระดับความพึงพอใจต่อบริบทของ
โรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพ่ือการท าM-learning มาใช้ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านบริบทของโรงเรียน 3.41 0.71 มาก 
2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน 4.00 0.64 มาก 
3. ด้านผู้บริหารโรงเรียน 4.04 0.70 มาก 
4. ด้านครูผู้สอน 3.64 0.73 มาก 
5. ด้านหน่วยงานสนับสนุน 3.17 0.76 ปานกลาง 

 
 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดด้านบริบทของโรงเรียน ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารโรงเรียน
ด้านครูผู้สอน และด้านหน่วยงานสนับสนุน 
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รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านบริบทของโรงเรียน    
   1.1 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
(สัดส่วนในการใช้งาน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน) 

3.27 1.23 ปานกลาง 

   1.2 มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน 3.80 0.92 มาก 
   1.3 ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากโครงการเน็ตในโรงเรียน 3.07 1.46 ปานกลาง 
   1.4 ใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครูทุกครั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.13 0.94 ปานกลาง 

   1.5 มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และเพียงพอทั่วถึง 

3.47 1.01 มาก 

   1.6 มีบุคลากรที่ก ากับดูและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ในโรงเรียน 

3.70 1.06 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.41 0.71 มาก 

2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน    
   2.1 ใช้เป็นสื่อหลักการเรียนการสอนของครู 3.77 0.90 มาก 
   2.2 ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนของครู 3.83 0.79 มาก 
   2.3 ใช้เป็นสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู 3.93 0.87 มาก 
   2.4 ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมท่ีสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.20 0.96 มาก 

   2.5 ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อใน
การเรียนการสอน 

4.27 0.78 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.64 มาก 
3. ด้านผู้บริหารโรงเรียน    
    3.1 มีนโยบายให้ครูใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สื่อไอซีทีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

4.30 0.70 มากที่สุด 

    3.2 สนับสนุนครูพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ 4.07 0.78 มาก 
    3.3 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอน 

4.20 0.76 มาก 

    3.4 สนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์มือถือเพ่ือการเรียนการ
สอน 

3.67 1.09 มาก 

    3.5 โรงเรียนสนับสนุนครูพัฒนาอบรมพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน 

3.97 0.93 มาก 
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ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.70 มาก 

4.  ด้านครูผู้สอน    
    4.1 มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของตนเอง 3.93 1.17 มาก 
    4.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

3.70 0.88 มาก 

    4.3 มีความรู้ในการผลิตสื่อโดยใช้แอพพลิชั่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.23 1.04 ปานกลาง 

    4.4 มีความสนใจพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอน 4.00 0.87 มาก 
    4.5 ได้รับการพัฒนาสื่อแอพพลิชั่นบนเครือข่ายแบบ
ออนไลน์ 

3.33 1.06 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 0.73 มาก 

5.  ด้านหน่วยงานสนับสนุน    
    5.1 หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือเพ่ือพัฒนา
สื่อแอพพลิเคชั่น 

3.50 1.01 มาก 

    5.2 หน่วยงานรัฐจัดการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่น 

3.47 0.90 มาก 

    5.3 หน่วยงานเอกชนสนับสนุนเป็นวิทยากรพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่น 

3.13 0.97 ปานกลาง 

    5.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนา
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

3.37 1.30 ปานกลาง 

    5.5 มีทุนวิจัย / ทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก 2.40 1.16 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.17 0.76 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพ่ือการท า 
M-learning มาใช้จ านวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.64 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านบริบทของโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 
3.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านหน่วยงานสนับสนุน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 
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 ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจ ในระดับความพึงพอใจ ต่อบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการท า 
M-learning มาใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 3 และรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านครูผู้สอน 3.17 0.86 ปานกลาง 
2.  ด้านเทคโนโลยี 3.39 0.86 ปานกลาง 
3.  ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี 3.81 0.70 มาก 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดด้านครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านครูผู้สอน    

    1.1 พัฒนาใช้สื่อเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอน 3.33 0.96 ปานกลาง 

    1.2 พัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ 3.03 0.93 ปานกลาง 

    1.3 ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่นบนเอ็มเลิร์นนิ่ง (อุปกรณ์มือถือ) 

2.97 1.00 ปานกลาง 

    1.4 ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการจัดหา
แอพพลิเคชั่นมาใช้ส าหรับการเรียนการสอนบนอุปกรณ์มือถือ 

3.10 1.09 ปานกลาง 

    1.5 ผู้สอนพัฒนาองความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.40 1.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.17 0.86 ปานกลาง 

2.  ด้านเทคโนโลยี    
    2.1 น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเก็บรวบรวมพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

3.53 1.11 มาก 

    2.2 พัฒนาความรู้ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือติดตามการ
เข้างาน, ปฏิทินการเรียน, สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้โดยตรง 

3.43 0.94 มาก 

    2.3 ส่งเสริมการเรียนแบบ (Active Learning) บูรณาการ
กับเทคโนโลยี 

3.57 1.04 มาก 

    2.4 การน าไปสู่การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 3.37 1.00 ปานกลาง 

    2.5 การสร้างค าถาม ค าตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผล
คะแนน เพ่ือให้มีระบบโต้ตอบครูและนักเรียนแบบออนไลน์ 

3.03 1.07 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.39 0.86 ปานกลาง 
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3.  ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี    
    3.1 ต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนครูเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่น 

4.27 0.74 มากที่สุด 

    3.2 ต้องการมีซอฟต์แวร์ในการพัฒนาสื่อไว้ใช้ส าหรับครู 4.03 0.96 มาก 

    3.3 ต้องการให้หน่วยงานรัฐ / เอกชน สนับสนุนโปรแกรม
ซอฟแวร์และฮาร์แวร์เพื่อผลิตสื่อแอพพลิเคชั่น 

4.23 0.97 มากที่สุด 

    3.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์พร้อมที่ในในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

3.57 1.14 มาก 

    3.5 มีการประเมินผลการใช้สื่อและให้รางวัลนวัตกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 1.07 มาก 

    3.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

3.23 1.41 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 0.7 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพ่ือการท า 
M-learning มาใช้จ านวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.81 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดการเรียนรู้ เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู้การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ผู้ที่ต้องพัฒนา ไม่ใช้
เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับบทบาทเป็นครู โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้
เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนน้อย เรียนมาก”  เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้น 
เพ่ือใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน ครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็น “โคช้” และการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียน (นวพร ชลารักษ,2558) 
 เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส าหรับการ
เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ ได้ส ารวจประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพ่ือการ
ท าM-learning มาใช้จ านวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน  ด้วยค่าเฉลี่ย 4.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.64 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านบริบทของโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 
3.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านหน่วยงานสนับสนุน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับ
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ปานกลาง และ โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81 มีความพึง
พอใจในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านครูผู้สอน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบพบว่าครูมีความสนใจในระดับที่มาก  
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บทคัดย่อ  
 

 เนื่องจากสภาพปัญหาหาการจราจรที่ติดขัดไปทั่วทุกหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย ท าให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป หันมามองหารถยนต์ที่ประหยัดน้ ามันมากข้ึน รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ 
รถยนต์ ECO Car (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน , BOI) จึงตอบโจทย์ผู้บริโภค เพราะรถยนต์ที่มี
ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ใหญ่ ย่อมใช้น้ ามันมากตามไปด้วย อีกทั้งด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักและรูปลักษณ์ที่
ทันสมัย ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยที่ก าลังเริ่มต้นการท างานได้อีกด้วย โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทั้งรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 อยู่หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกจากความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการใช้งาน ซึ่งต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ยุ่งยากและซับซ้อน  ท าให้ไม่มีเกณฑ์ที่
ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างจริงจัง อีกทั้งการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์จากราคารถ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ารถยนต์คันนั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุดตลอดอายุการใช้งาน
หรือไม่ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ECO Car ขนาดความจุ
รถยนต์ไม่เกิน 1,300 ซีซี ตามมาตรฐาน EURO 4 และ EURO 5 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ที่มีอยู่อย่างมากในตลาดรถยนต์ประเทศไทยได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle 
Cost, LCC) 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุโครงการ โดยการรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการ
ได้มาซึ่งรถยนต์ในระยะเริ่มต้น รวมถึงระยะด าเนินการ ระยะการบ ารุงรักษารถ ตลอดจนระยะมูลค่าเสื่อมของ
รถทั้ง 6 ยี่ห้อท่ีสภาวะในเมืองพบว่า รถยนต์ Mitsubishi Attrage ให้ต้นทุนวงจรชีวิตต่ าที่สุด คือ 4.48 บาทต่อ
กิโลเมตร ตลอดวงจรชีวิตรถยนต์ 7 ปี คิดเป็น 627,669.36 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากมีต้นทุน CAPEX ที่ต่ าใน
ระยะเริ่มต้น ประกอบกับต้นทุนการใช้น้ ามันต่อปีที่น้อยกว่ารุ่นอ่ืน ๆ ท าให้มีต้นทุน OPEX ลดลงไปด้วย  
 ในขณะที่ รถยนต์ที่ มีต้นทุนรวมสู งสุดคือ รถยนต์  Mazda 2 คือ 5.51 บาทต่อกิ โลเมตร ที่  
771,636.67 บาท สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุนวงจรชีวิตรวมคือ ค่ามูลค่าเสื่อมของรถที่น้อยกว่ารถยนต์รุ่นอ่ืน  ๆ 
แม้ว่าจะมีต้นทุน OPEX ที่ต่ าก็ตาม ส่วนรถยนต์ที่มีต้นทุน CAPEX ในระยะเริ่มต้นต่ าที่สุดคือรถยนต์ Honda 
Brio Amaze แต่เนื่องจากต้นทุนอัตราการใช้น้ ามันที่มาก ท าให้ต้นทุน OPEX เพ่ิมขึ้น ดังนั้นต้นทุนวงจรชีวิต
รวมจึงมากขึ้นตามไปด้วย 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุนวงจรชีวิต รถยนต์อีโค้คาร์ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล 
 

Abstract 
 Nowadays, regarding a traffic issue across all major cities in Thailand causing 
consumers to choose to use cars that are more fuel-efficient cars or Ecology Car which are 
becoming more popular. Due to the car market in Thailand, there are many brands of ECO 
cars. Therefore, comparing by using engineering principles is one option that allows 
consumers to decide to use more valuable cars. This research is to analyze the life cycle 
cost (LCC) of ECO cars in Thailand based on the Global Standard EURO4 and EURO5. A car 
selection is based on 6 cars with most expensive price of each brand that available in 2018. 
The objective of this study aims to use Life Cycle Cost as a calculating tool in order to 
compare the cost of ownership between 6 ECO cars. 
 The result of this study shows that in Urban Condition,  the life cycle cost of 
Mitsubishi Attrage has lowest LCC Cost at 4.48 baht per kilometer or 627,669.36 baht, due to 
CAPEX and OPEX is lower than other ECO car while Mazda 2 is a highest total life cycle cost 
at 5.51 baht per kilometer or 771,636.67 baht, one of the reason effect this result is Mazda 2 
has a low price of asset sale cost in depreciation phase causing LCC high unless it has a 
lower OPEX. In Addition, Honda Brio Amaze has a lowest CAPEX, because of higher OPEX, 
overall LCC of Honda Brio Amaze become higher. 
 
Keywords: Life Cycle Cost, Ecology car, Consumer choice model 
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บทน า 

 หลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยพัฒนาจากชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น การขยายสู่สังคมเมือง ขณะที่
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งมวลชนยังพัฒนาตามไม่ทัน ท าให้ความต้องการใช้รถส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน แต่ค่า
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนตามไปด้วย ในอดีตผู้บริโภคเลือก
พิจารณาเลือกซ้ือรถจากราคารถเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคจะคิดถึงต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของรถ 
หรือ Total Cost of Ownership ที่รวมทั้งราคาของรถ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตลอดอายุการใช้งาน เช่น ค่า
บ ารุงรักษา ค่าประกันภัย ค่าภาษีรถยนต์ประจ าปี เป็นต้น และสิ่งส าคัญที่สุดคือค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถขนาดใหญ่ที่มีอัตราการใช้น้ ามันสูงจะได้รับความนิยมลดลง แต่รถ
ประหยัดพลังงานหรือรถที่ใช้น้ ามันราคาถูกจะได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ รถยนต์ ECO Car (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน, BOI) ที่เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการของโครงการที่ถูก เรี ยกว่า 
ECO Car  เป็นโครงการที่ท าให้ประเทศไทยมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาแล้วหลายรุ่น ที่มีขนาดกะทัดรัด แต่
จะถูกประกอบขึ้นภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือตอบโจทย์ด้านการประหยัดน้ ามัน รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป แห่งสหประชาชาติ (UNECE) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับทั่วโลก ประกอบกับในปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีการผลักดันมาตราการที่ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ
อย่างจริงจัง รถยนต์ ECO Car จึงถูกผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองนโยบายมากขึ้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยมี
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทั้งรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 อยู่หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งการที่
ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกจากความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้บริโภค
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเป็นเจ้าของรถและเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 จากการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งนั้น พบว่ามีการน าเอาทฤษฎี Life Cycle Cost มาใช้ในการ
วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์และการจัดการ ดังตัวอย่างจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ 
(2560) ที่ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของรถยนต์แก๊สโซลีนและแก๊สโซลีนไฮบริดไฟฟ้า
ทางเลือกในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของหรือ Total Cost of Ownership, TCO เพ่ือ
หาความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของรถจากรถยนต์แก๊สโซลีน 3 รุ่น (ICEVs) ได้แก่ รถยนต์ Honda Accord 
2.4EL, Toyota Camry 2.5G และ Nissan X-Trail 2.0V 4WD และรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า 3 รุ่น (HEVs) ได้แก่ 
Honda Accord Hybrid Tech, Toyota Camry 2 .5 HV Premium แ ล ะ  Nissan X-Trail 2 .0 V 4 WD 
Hybrid. การศึกษาพบว่า รถยนต์ประเภท HEVs มีต้นทุนระยะการปฏิบัติการ (OPEX) ต่ ากว่าต้นทุนระยะการ
ปฏิบัติการของรถยนต์ประเภท ICEVs แต่รถยนต์ประเภท HEVs มีต้นทุนในระยะเริ่มต้น (CAPEX) สูงกว่า
รถยนต์ประเภท ICEVs ดังนั้น TCO ของรถยนต์ประเภท ICEVs มีต้นทุนรวมถูกกว่ารถยนต์ประเภท HEVs 5% 
ตลอดอายุการใช้งาน ซ่ึงจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การใช้เทคนิค TCO สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าตลอดอายุ
การใช้งานของรถยนต์ได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในด้านนี้อีกหลายงานวิจัย เช่น การศึกษาการเปรียบเทียบ
ต้นทุนวงจรชีวิตระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ประเภทแก๊สโซลีน (ICEVs) ในประเทศออสเตรเรียจาก
งานวิจัยของ Sami Kara, Wen Li, และ Nikkita Sadjiva (2556) ด้วยเทคนิคต้นทุนวงจรชีวิต Life Cycle 
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Costing หรือ LCC การศึกษาชี้ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV และ
รถยนต์ประเภทแก๊สโซลีน ICEV ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บรโิภคสามารถน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ ส่วนในด้านอาคารและความยั่งยืน มีตัวอย่างงานวิจัยจากการศึกษา
ของ อธิยุต จงใจ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาทางเลือกเพ่ือใช้เครื่องปรับอากาศของใหม่และของเดิมโดยใช้เทคนิค
ต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle Cost, LCC) โดยใช้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นกรณีศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศใหม่และเครื่องปรับอากาศเดิม ตลอดอายุโครงการ 9 ปี การศึกษา
ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าในการลงทุนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่หรือไม่ ซึ่ง 
LCC เป็นเทคนคิท่ีสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการได ้ 
 ดังนั้นการน าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค LCC รวมถึงกระบวนการเก็บข้อมูลอย่างมีขั้นตอน
และเป็นระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เช่น ต้นทุนด้าน
ราคารถยนต์ ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ ค่าภาษีรถประจ าปี เป็นต้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้ขอ้มูลมีความแม่นย ามาก
ที่สุด จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ECO Car ขนาดความจุ
รถยนต์ไม่เกิน 1,300 ซีซี ตามมาตรฐาน EURO 4 และ EURO 5 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ที่มีอยู่อยา่งมากได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทางเลือก
จากต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของรถตลอดอายุการใช้งาน  

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ท าการศึกษารถยนต์ประหยัดพลังงาน ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1.3 ซีซี ตามคุณสมบัติรถยนต์ ECO 
Car รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ EURO 4 หรือ EURO 5 
 2. การศึกษานี้ ก าหนดสภาวะการใช้งานของรถยนต์ประหยัดพลังงาน คือสภาวะในเมือง เนื่องจาก
รถยนต์ประหยัดพลังงานมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และตอบโจทย์ผู้บริโภคในเมืองที่มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น 
 3. ก าหนดให้วงจรชีวิตของรถยนต์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 7 ปี ตามที่กรมการขนส่งทางบก ก าหนดให้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีประจ าปี 
 4. จากมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ตามระยะการบ ารุงรักษารถยนต์ ก าหนดให้ 1 ปีมีระยะทางวิ่งที่ 
20,000 กิโลเมตร 
 5. รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นรถยนต์ประเภทใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล (Gasohol Internal Combustion Engine Vehicle, Gasohol ICEV) 
 6. น้ ามนัเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ น้ ามันแก๊สโซฮอล E20 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. โมเดลต้นทุนวงจรชีวิต (LCC Model) 
 การศึกษานี้ได้น าเอาทฤษฎีการค านวณวงจรชีวิตมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบโมเดลเพ่ือที่จะได้ทราบ
ถึงต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ ซ่ึงสามารถออกแบบโมเดลได้ดังภาพที่ 1.1 

ภาพที่ 1.1 LCC Model 
 
2. แนวทางการตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างรถยนต์ ECO Car 

 การตัดสินใจเลือกรถยนต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นพิจารณาจากรถยนต์  ECO Car ปี พ.ศ.2561 จาก
ผู้ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิสสัน ซูซูกิ และมาสด้า ที่
เป็นไปตามคุณสมบัติของรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 จากส านักงานส่งเสริมการลงทุน โดยเป็นรุ่นที่มี
ราคารถยนต์สูงสุดจากผู้ผลิตในแต่ละราย รวมทั้งสิ้น 6 คนั ดังนี้ 
 

Vehicle brand Toyota Nissan Mitsubishi Suzuki Honda Mazda 

Vehicle Model 
Yaris 

Ativ S+ 
Note 
1.2VL 

Attrage 
GLS-LTD 

CVT 

Ciaz 
RS CVT 

Brio Amaze 
Black Sport 

Mazda 2 
1.3 Sport 
High Plus 

Purchasing Price 639,000 640,000 613,000 675,000 579,000 670,000 
Fuel type E20 E20 E20 E20 E20 E20 

Horsepower (PS) 108 106 100 118 110 123 

CC 1,197 1,198 1,193 1,242 1,198 1,299 
Standard EURO 4 EURO 4 EURO 5 EURO 4 EURO 4 EURO 5 

ตารางที่ 1.1 สรุปข้อมูลรถยนต์จากผู้ผลิตแต่ละราย 
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3. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านภาษีและประกันภัยรถยนต์ 
3.1 ภาษีรถยนต์ การค านวณภาษีรถจะข้ึนอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) ดังนี้ 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50 

บาท 601 - 1,800 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท และเกิน 1,800 ซีซี ซีซีละ 4.00 บาท โดยปีที่ 1-5 เป็นภาษีคงที่ ปีที่ 
6 มีการลดหย่อนภาษรี้อยละ 10 และปีท่ี 7 ร้อยละ 20 

ยีห่้อ
รถยนต์ 

รุ่น ขนาด
เครื่องยนต์ 

(ซีซี) 

อัตราภาษีที่ 
600 CC แรก 

(บาท) 

อัตราภาษีที่ 
601 - 1,800 

(บาท) 

รวมอัตรา
ภาษี 

(บาท) 

Toyota Yaris 1,197 600x0.5=300 597x1.5=895.5  1,195.50  
Nissan Note 1,198 600x0.5=300 598x1.5=897.0  1,197.00  

Mitsubishi Attrage 1,193 600x0.5=300 593x1.5=889.5  1,189.50  

Suzuki Ciaz 1,242 600x0.5=300 642x1.5=963.0  1,263.00  
Honda Brio Amaze 1,198 600x0.5=300 598x1.5=897.0  1,197.00  

Mazda Mazda 2 1,299 600x0.5=300 699x1.5=1,048.5  1,348.50  

ตารางที ่1.2 การค านวณอัตราภาษีรถยนต์ 

3.2 ประกันภัยรถภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ก าหนดให้
รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีหน้าทีเสีย พ.ร.บ.รถยนต์ ในอัตรา 600 บาทต่อปี ส่วนประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ ในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ประกันภัย
รถยนต์ชั้น 1 โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกประกันภัยจากบริษัทตัวแทนประกันภัยต่าง ๆ 

เกณฑ ์ บริษัทประกันภัย 
กรุงเทพ

ประกันภัย 
ไทยวิวัฒน์ เมืองไทย

ประกันภัย 

คุ้มครองคู่กรณี 
เจ็บ/เสียชีวิต 2 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 

ทรัพย์สิน 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 

คุ้มครองคนในรถ 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 x 200,000 7 x 200,000 7 x 100,000 

รักษาพยาบาล 7 x 200,000 7 x 200,000 7 x 100,000 

ประกันตัวผู้ขับขี่ 550,000 200,000 300,000 

คุ้มครองตัวรถ 
เสียหาย(ทุนประกัน) 510,000 510,000 510,000 

หาย/ไฟไหม้ 510,000 510,000 510,000 

รับผิด ค่าเสียหายส่วนแรก - - - 
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ / ศูนย์ ศูนย ์ ศูนย ์ ศูนย ์

ผู้ขับขี่ ระบุ/ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
  ราคาประกันภัย (บาท) 17,135 20,981 24,667 

ตารางที ่1.4 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับส าหรับรถยนต์ Toyota Yaris Ativ รุ่น S+ 
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4. การวิเคราะห์ต้นทุนอัตราพลังงานเชื้อเพลิงของรถยนต์ 
  การใช้น้ ามันอ้างอิงเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบอัตราการใช้น้ามันตามมาตรฐาน UN R101 จาก
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยข้อมูลอัตราการใช้น้ ามัน (หน่วย ลิตร/100 กิโลเมตร หรือ กิโลเมตรต่อ
ลิตร) ทีผ่่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ UN R101 ในห้องปฏิบัติการจะได้ตัวอย่างของ ECO sticker ที่น ามาใช้
ในการค านวณในวิทยานิพนธ์นี้ ดังนั้น ข้อมูลอัตราการใช้น้ ามันรถยนต์จาก ECO sticker แสดงดังตาราง 

ยี่ห้อ
รถยนต์ 

รุ่น 
อัตราการใช้น้ ามัน

อ้างอิง  (L/100 km.) 
อัตราการใช้น้ ามัน 

(Km./L) 

Toyota Yaris Ativ 6.0 16.67 
Nissan Note 6.1 16.39 

Mitsubishi Attrage 4.9 20.41 
Suzuki Ciaz 6.2 16.13 

Honda Brio amaze 6.1 16.39 

Mazda Mazda 2 5.1 19.61 
ตารางที่ 1.5 อัตราการใช้น้ ามันของรถยนต์ที่สภาวะในเมอืง 

 
ดังนั้น ต้นทุนการใช้น้ ามันต่อปีค านวณได้จากสูตร 

ต้นทุนกำรใช้น  ำมัน (บำท) = ระยะทำงวิ่ง 20,000 (กิโลเมตร/ปี) X ค่ำเฉลี่ยรำคำน  ำมัน (บำท/ลิตร)  
                   อัตรำกำรใช้น  ำมัน (กิโลเมตร/ลิตร) 
 
5. การวิเคราะห์ต้นทุนระยะซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ (Maintenance Phase) 
  5.1 ค่าบ ารุงรักษาของรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตารางระยะการบ ารุงรักษารถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย 

 
ภาพที่ 1.3 ตารางค่าบ ารุงรักษารถยนต์ Toyota Yaris Ativ รุ่น S+ 
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  5.2 การเปลี่ยนยางของรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
  การศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้มีการเปลี่ยนยางทุก ๆ  3 ปีหรือที่ 60,00 กิโลเมตร โดยต้นทุนการเปลี่ยน
ยางขึ้นอยู่กับยี่ห้อยางรถยนต์ที่เลือกใช้ ขนาดยางรถยนต์ รวมถึงค่าบริการในการเปลี่ยนยาง เป็นต้น ดังตาราง 

ยี่ห้อยาง 
Toyota Nissan Mitsubishi Suzuki Honda Mazda 

185/60 
R15 

185/65 
R15 

185/55 
R15 

195/55 
R16 

175/65 
R14 

185/65 
R15 

Bridgestone 3,500  3,130  3,480  4,040  3,450  3,130  

Goodyear 2,650  2,540  2,680  3,740  2,150  2,540  
Maxxis 2,050  2,125  2,050  2,200  1,850  2,125  

Michelin 3,700  3,800  3,750  4,500  3,350  3,800  

Yokohama 3,200  3,270  3,130  4,240  2,250  3,270  
Dunlop 2,690  2,695  2,704  3,100  2,047  2,695  

Toyo Tires 3,500  3,500  3,500  4,500  3,000  3,500  
ค่าถอด-ใส่ยาง 100  100  100  100  100  100  

ค่าบริการถ่วงล้อ 50  50  50  50  50  50  
ค่าเปลี่ยนจุ๊บลมยางใหม ่ 100  100  100  100  100  100  

ตั้งศูนย ์ 450  450  450  450  450  450  
รวมค่าเปลี่ยนยาง 1,450  1,450  1,450  1,450  1,450  1,450  

ค่าเฉลี่ยราคายาง 3,041  3,009  3,042  3,760  2,585  3,009  
รวมราคาเปลี่ยนยาง 13,615.71  13,484.29  13,618.00  16,490.00  11,791.14  13,484.29  

ตารางที่ 1.6 ต้นทุนรวมเปลี่ยนยางรถยนต์ 
6 การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต ระยะมูลค่าเสื่อม (Depreciation Phase) 
  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคารถยนต์มือสองของแต่ละยี่ห้อหลังจากครบวงจรชีวิตของรถยนต์ที่อายุ 7 ปี 
หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วน ามาหาค่าดัชนีตัวคูณ (Index) เพ่ือเป็นค่าเฉลี่ยที่บ่งบอกราคารถยนต์มือสอง
หลังครบอายุการใช้งานตามก าหนด ดังแสดงดังต่อไปนี้ 

ปี พ.ศ. รถ
ที่ขาย 

รุ่น เกรด 
ราคารถเริ่มต้น 

(บาท) 
ระยะเลขไมล์ 
(กิโลเมตร) 

ราคามือสอง 
(บาท) 

Index 

2558 Yaris 1.2 G 619,000.00 175,000-180,000 389,000.00 0.63 

2556 Yaris 1.2 G 619,000.00 155,000-160,000 349,000.00 0.56 
2557 Yaris 1.2 G 619,000.00 150,000-155,000 378,000.00 0.61 

2557 Yaris 1.2 G 619,000.00 145,000-150,000 378,000.00 0.61 

     
ร้อยละเฉลี่ย 0.60 

ตารางที่ 1.7 ข้อมูลราคารถมือสองของรถยนต์ Toyota Yaris 1.2 G 
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ผลการวิจัย 
เปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุการใช้งาน 

Vehicle brand Toyota Nissan Mitsubishi Suzuki Honda Mazda 

Vehicle Model 
Yaris Ativ 

 
Note 

 
Attrage Ciaz 

Brio amaze 
 

Mazda 2 

CAPEX 661,723.17 662,113.00 635,211.17 697,707.00 601,897.00 693,674.50 

  - Purchase Cost 639,000.00 640,000.00 613,000.00 675,000.00 579,000.00 670,000.00 

  - Tax Cost 1,195.50 1,197.00 1,189.50 1,263.00 1,197.00 1,348.50 

  - Insurance Cost 21,527.67 20,916.00 21,021.67 21,444.00 21,700.00 22,326.00 

OPEX 421,436.78 412,293.07 368,386.55 428,173.30 415,290.19 393,862.62 

  - Fuel consumption Cost 220,416.00 224,089.60 180,006.40 227,763.20 224,089.60 187,353.60 

  - Yearly Tax Cost 6,814.35 6,822.90 6,780.15 7,199.10 6,822.90 7,686.45 

  - Yearly Insurance Cost 129,166.00 125,496.00 126,130.00 128,664.00 130,200.00 133,956.00 

Maintenance Cost 65,040.43 55,884.57 55,470.00 64,547.00 54,177.69 64,866.57 

  - Maintenance Cost 37,809.00 28,916.00 28,234.00 31,567.00 30,595.40 37,898.00 

  - Tire Replacement Cost 27,231.43 26,968.57 27,236.00 32,980.00 23,582.29 26,968.57 

Depreciation 385,567.85 329,509.18 375,928.35 387,765.96 336,299.44 315,900.45 

LCC 697,592.09 744,896.89 627,669.36 738,114.34 680,887.74 771,636.67 

LCC per year 99,656.01 106,413.84 89,667.05 105,444.91 97,269.68 110,233.81 

LCC per month 8,304.67 8,867.82 7,472.25 8,787.08 8,105.81 9,186.15 

LCC per Km. 4.98 5.32 4.48 5.27 4.86 5.51 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุโครงการ โดยการรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการ
ได้มาซึ่งรถยนต์ในระยะเริ่มต้น รวมถึงระยะด าเนินการ ระยะการบ ารุงรักษารถ ตลอดจนระยะมูลค่าเสื่อมของ
รถทัง้ 6 ยี่ห้อท่ีสภาวะในเมืองพบว่า รถยนต์ Mitsubishi Attrage ให้ต้นทุนวงจรชีวิตต่ าที่สุด คือ 4.48 บาทต่อ
กิโลเมตร ตลอดวงจรชีวิตรถยนต์ 7 ปี คิดเป็น 627,669.36 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากมีต้นทุน CAPEX ที่ต่ าใน
ระยะเริ่มต้น ประกอบกับต้นทุนการใช้น้ ามันต่อปีที่น้อยกว่ารุ่นอ่ืน ๆ ท าให้มีต้นทุน OPEX ลดลงไปด้วย 
ในขณะที่รถยนต์ที่มีต้นทุนรวมสูงสุดคือ รถยนต์ Mazda 2 คือ 5.51 บาทต่อกิโลเมตร ที่  771,636.67 บาท 
สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุนวงจรชีวิตรวมคือ ค่ามูลค่าเสื่อมของรถที่น้อยกว่ารถยนต์รุ่นอ่ืน  ๆ แม้ว่าจะมีต้นทุน 
OPEX ที่ต่ าก็ตาม ส่วนรถยนต์ที่มีต้นทุน CAPEX ในระยะเริ่มต้นต่ าที่สุดคือรถยนต์ Honda Brio Amaze แต่
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เนื่องจากต้นทุนอัตราการใช้น้ ามันที่มาก ท าให้ต้นทุน OPEX เพ่ิมขึ้น ดังนั้นต้นทุนวงจรชีวิตรวมจึงมากขึ้นตาม
ไปด้วย 
 

 
กราฟที่ 3.1 การวิเคราะห์ LCC 

 
 การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานนั้น เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงต้นทุนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า
ของรถยนต์ ซึ่งการพิจารณาต้นทุนด้านราคารถเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายเรื่องความคุ้มค่าของรถยนต์
ตลอดอายุการใช้งานไดอ้ย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทยท าให้ทราบต้นทุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นเจ้าของไปจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งาน หากน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน
อ่ืน ๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และวางแผนต้นทุนในระยะยาว เพ่ือพลักดันการพัฒนาประเทศให้ดี
ยิ่งขึน้ได ้
 2. อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินปัจจุบันและอนาคต ในการค านวณต้นทุนวงจรอายุช่วงเวลาที่
ต่างกันจะไม่เท่ากันทุกปี ในการวิเคราะห์ควรค านึงถึงภาวะเงินเฟ้อเท่ากันตลอดอายุโครงการ 
 3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา เป็นสิ่งที่ ควรตระหนัก หากสามารถ
ก าหนดรูปแบบของข้อมูลในแต่ละประเภทได้ 
 4. การใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุเป็นหลักการทางวิศวกรรมที่ใช้การค านวณต้นทุนตลอดอายุของ
โครงการ ดังนั้นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความชอบส่วนบุคคลต่อรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ลักษณะ
รูปลักษณภ์ายนอกของรถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถน ามาค านวณต้นทุนวงจรชีวิตตามหลักวิศวกรรมได ้
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 5. เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเติบโต ท าให้มีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกมา ท าให้การศึกษาต้นทุน
วงจรชีวิต ควรตระหนักในเรื่องของข้อมูลที่จะศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดของเสียที่เกิดจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจก

อลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ในการค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ใบตรวจสอบ  
(Check Sheet) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทําการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนของเสียจาก
กระบวนการผลิตและนํามาแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) แสดงถึงความถี่ของปัญหา 
หลังจากนั้นระดมสมองเพ่ือหาข้อบกพร่องในแต่ละสถานีปฎิบัติการ โดยเลือกแก้ไขส่วนที่มีข้อบกพร่องที่ส่งผลให้
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เกิดของเสียมากที่สุด แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)  เพ่ือวางมาตรการ
แก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการผลิตหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) 

 ผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องสามารถลดของเสียที่เกิดจากอลูมิเนียมและกระจกที่เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 3.70 และ ร้อยละ 4.77 หลัง
การปรับปรุงสามารถลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 0.92 ซึ่งสามารถปรับลดลงได้ถึง 
ร้อยละ 3.32 นอกจากนั้นสามารถลดมูลค่าขายเศษของเสียจากยอดเฉลี่ยรวมที่ 75,910 บาท ปรับลดเหลือมูลค่า
เฉลี่ยรวมที่ 25,230 บาทต่อเดือนต่อโครงการ 
 
ค าส าคัญ : เครื่องมือควบคุมคุณภาพ,ลดของเสีย,แผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป 

Abstract 
 The purpose of this study is to reduce waste stemmed from window wall production 

process by using quality control tools to search for several related causes of waste from October 
2018 until February 2019. This research implements Check sheet to investigate waste and collect 
waste data from production and Pareto-Diagram to show the frequency of problems. Next, the 
study employs brainstorming to identify the point that needed improvement in each work station. 
Then Fish Bone Diagram is developed to select the process with the most problem to further 
analyze in order to develop appropriate approaches for waste reduction. From the study, the results 
show that aluminum and glass waste which are the main components of Window Wall production 
can be reduced by 3.70% and 4.77% respectively. The improvement method also reduces 
production problems by 0.92% which can be further improved to 3.32% and was able to reduce 
waste sale amount from 75,190 Baht to 25,230 Baht for each project. 
 
Keywords: Quality Control Tools, Waste Reduction ,Window Wall 

บทน า 
 ในปัจจุบันผู้ประกอบการคอนโดใหม่ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากมีอุปทานเสนอขาย
ใหม่จากผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยถึง 6.27 หมื่นยูนิตจาก 126 โครงการในปี พ.ศ.2560 และในปี 
พ.ศ.2561 มีการประมาณไว้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการกระจายตัวสู่
รอบนอกโดยคาดว่าจะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนประมาณ 10% (นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์,2560)  
 ปัจจุบัน บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทท่ีผลิตแผงผนังกระจกทั้งหน้าต่าง (Window Wall), ผนังกระจกแบบ 
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สําเร็จรูป (Curtain Wall) ,ผนังกระจกแบบตัดประกอบหน้างาน (Stick Wall) ฯลฯ ด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น

ของตลาดรวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัว โดยปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาระบบวิธีการทํางานการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอ่ืนๆได้ แม้ว่าจะมีการแก้ไข 

ปรับปรุง งานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตมาโดยตลอด ยังพบว่าปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่ แสดงให้เห็น

ถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะยังไม่ตรงจุด โดยพบปริมาณของเสียที่ยังไม่ได้ตามเป้าของบริษัทดังกราฟที่ 1 และยัง

พบว่ามูลค่าซากที่เกิดขึ้นจากกระบวณการผลิตเฉลี่ยมากถึง 75,910 บาทต่อเดือนต่อโครงการดัง ตารางที ่1 

 

กราฟที ่1 ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างสําเร็จรูป (ก่อนการปรับปรุง) 

ตารางที่1 แสดงมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 9 เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560-มิถุนายน พ.ศ. 
2561) ของโครงการ Q CONDO และ XXXIX 

 

เพ่ือลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป งานวิจัยนี้จึงดําเนิน 
การรวบรวมสาเหตุที่ทําให้เกิดของเสียในกระบวนกาผลิตแต่ละขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ในการ
ค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือดําเนินการลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนให้ลดน้อยลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป โดยการลดของเสียที่เกิดข้ึน 
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ภายในกระบวนการผลิต 

2. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดของเสียและควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท 

ขอบเขตของการด าเนินงานวิจัย  

1. ศึกษาโรงงานผลิตแผงผนังกระจกโดยศึกษาแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปโครงการ KHUN 

BY YOO เท่านั้น 

2. ศึกษาในส่วนของแผงที่เป็นชนิดหน้าต่างบานกระทุ้งและบานฟิกซ์ ซึ่งเป็นแผงชนิดที่มีการผลิตสูงสุด

ของบริษัทตัวอย่าง 

ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกบัแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมส าเร็จรูป(Window Wall) 

Window Wall เป็นระบบผนังหน้าต่างที่พบเห็นจากตัวอาคารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานใหญ่ คอนโดนิ
เนียม และอาคารสูง ลักษณะของงานผนังหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม จะเป็นแผงสําเร็จรูปที่นําไปติดตั้งระหว่างพ้ืน
ถึงพ้ืนในแต่ละชั้นสามารถติดตั้งจากภายในอาคารได้ มีข้ันตอนการผลิตแผงหน้าต่างในตัวอย่างงานวิจัยดังนี้  

1) ตัดอลูมิเนียมตามแบบที่ได้รับสั่งผลิต ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต ส่งต่อจุดประกอบโครงดังภาพที่ 1 
2) การใส่ยาง (Gasket) ให้ใส่ยางโดยอ้างอิงชื่อชิ้นส่วนชื่อยาง ทิศทางการใส่ ตามแบบ Bar drawing ให้

ติดกาวส่วนหัวกับท้ายของยาง ให้แนบติดกับชิ้นส่วน ดังภาพที่ 2 

   

ภาพที ่1 การตรวจเช็คขนาดของอลูมิเนียม                         ภาพที่ 2 การใส่ยางกันน้ํา 

3) ดําเนินการประกอบชิ้นงาน โดยประกอบชิ้นส่วนให้ครบตามแบบประกอบ โดยประกอบไปด้วย
ชิ้นงานหัวแผง ซ้าย-ขวา และชิ้นตีนแผงดังภาพที่ 3               

4) ตรวจสอบความถูกต้อง  และติด Sticker บ่งชี้แผงประกอบและวันที่ประกอบแผงเสร็จ ดังภาพที่ 4 
5) ลอก Protect Tape ออก (บริเวณท่ีต้องการโชว์อลูมิเนียม บริเวณท่ีต้องการติดตั้งกระจกและยิง

ซิลิโคน ดังภาพที่ 5 
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                                                                  ภาพที่ 4 ลักษณะแท็กเบอร์ชื่อแผงประกอบเสร็จ 

 

 

      ภาพที่ 3 การประกอบแผงโครงประกอบ และอุปกรณ ์        ภาพที่ 5 การลอก Protect Tape                       
6) ทําการเช็คทําความสะอาดละติดนอตันเทฟบริเวณท่ีต้องทําการติดตั้งกระจก ดังภาพที่ 6 
7) ยกกระจกวางตําแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยต้องลอกนอตันเทปออกก่อนทําการยกกระจกลงติดตั้ง ดัง

ภาพที่ 7  
8) เคลื่อนย้ายแผงไปยังจุด Clean Room เพ่ือทําการยิงซิลิโคนละเก็บความเรียบร้อยพร้อมตรวจเช็ค

ความเรียบร้อย ติด Sticker ทับตรงจุดบ่งชี้แผงที่ติดมาจากจุดประกอบ ดังภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 6 การเช็คและติดนอตันเทฟ     ภาพที่ 7 การยกกระจกเพ่ือติดตั้ง      ภาพที่ 8 สติกเกอร์บ่งชี้แผงสําเร็จรูป 
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ที่ได้รับการรองรับและนิยมใช้กันทั่วโลกดังนี้ 1) ใบตรวจสอบ(Sheek-

Sheets) เป็นตารางที่แสดงรายละเอียดต่างๆของข้อมูลโดยออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล  สะดวกต่อการ
จําแนกข้อมูลและวิเคราะห์ผล 2) แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram) คือแผนภูมิแบบหนึ่งที่นํามาใช้ในการแสดงให้
เห็นขนาดของปัญหาและเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 3) ผังแสดงเหตุและผล  (Caues-and-Effect 
Diagram) หรือผังก้างปลา เพื่อค้นหาสาเหตุหลายๆสาเหตุที่เกิดความสูญเปล่านําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา   4) 
กราฟ (Graph) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงนําเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ง่ายและชัดเจนขึ้นและ
สามารถวิเคราะห์แปลกความหมาย ตลอดจนให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้ดีโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีจํานวน
มาก การนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟสามารถใช้กราฟ เส้นกราฟแท่ง กราฟวงกลม ฯลฯ 5) ผังการกระจาย (Scatter 
Diagram) คือ ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด 
เพ่ือที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง 6) ฮีสโตแกรม (Histogram) เป็นแผนภูมิแท่งที่บอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่
ละชั้นความถี่นั้น โดยแต่ละแท่งจะวางเรียงติดกัน แกนนอนจะกํากับด้วยค่าขอบบนและล่างของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่
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กับความถ่ีที่เกิดขึ้นนั้น 7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือแผนภูมิที่มีการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตาม ข้อกําหนด
ทางเทคนิค เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการโดยการติดตามผลของข้อมูลที่เกิดขึ้น เทียบกับ Spec.และ
ขีดจํากัดบน-ล่าง (Control limit) ที่ได้ทําการคํานวณไว้ตามวิธีการทางสถิติ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จุไรรัตน์ ลาธุนี (2559) ทําการศึกษาเพ่ือลดประมาณของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนสวิตซ์ชุด

ควบคุมกระจกไฟฟ้ามองข้างรถยนต์ โดยใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การคัดเลือกปัญหาที่จะแก้ไข การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา และ Why-Why analysis ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาของเสีย 
คือ การประกอบชิ้นงานไม่ลงล็อค ผลการปรับปรุงทําให้ของเสียก่อนปรับปรุงในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558-
มีนาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 3,825 ตัว ลดลงเป็นศูนย์ภายหลังการปรับปรุงในช่วงเดือนเมษายน2559-กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559  

สิริพาวดี วิทยเบ็ญจางค์ (2560) การเพ่ิมผลิตภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้หลักการศึกษา  
การทํางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตผนังกระจก การศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละสถานีงาน การวิเคราะห์หา
สถานีงานที่เป็นคอขวด และการวิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต จากนั้นผู้วิจัยจึงได้นําหลักการ ECRS มา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและได้นําหลักการทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการจัดทํา
เวลามาตรฐาน เมื่อนําผลจากการศึกษาไปจัดสร้างคู่มือมาตรฐานการทํางานและนําไปทดลองให้พนักงานปฏิบัติ
จริงพบว่าผลิตภาพของการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 

กฤษฎา วงศ์วรรณ์ และวิมลิน เหล่าศิริถาวร (2560) การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตประตู – หน้าต่าง 
ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงการทํางานด้วยเทคนิคตัด รวม 
จัดใหม่และทําให้ง่าย หลักการปรับปรุงการทํางานพบว่าสามารถลดเวลาการทํางานในสายการผลิตต่อรอบได้ 
2,018.4 วินาที หรือ 23.1 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดระยะเวลาทางในการเคลื่อนที่ได้ 24.7 เมตร หรือ 24 .6 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้จํานวนผลผลิตต่อวันเพ่ิมข้ึนจากเดิมผลิตได้ 27.5 บานต่อวัน เพ่ิมเป็น 49.1 บานต่อวัน คิดเป็น
อันตราที่เพิ่มขึ้นมากถึง 78.2 เปอร์เซ็นต์ 

 ธีรนันท์ สุธาธรรมรัตน์ (2562) การลดของเสียในกรนการผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนังกระจก
สําเร็จรูป พบว่าก่อนการปรับปรุงมีของเสียประเภทอลูมิเนียมที่เกิดขึ้นมูลค่าเฉลี่ย 123,247  บาทต่อเดือน คิดเป็น 
12.28% ของมูลค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบประเภทอลูมิเนียมในและเดือนงานวิจัยนีจึ งทําการศึกษาขั้นตอนการทํางาน 
และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องในการทํางานที่มีผลกระทบให้เกิดปัญหา ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและ
พยายามแก้ไขปัญหาที่ถูกวิเคราะห์ส่งผลให้มูลค่าของเสียลดลงเฉลี่ยเหลือ 58,398 บาทต่อเดือน ลดลงเหลือ
6.34% 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการเพ่ิมผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทผลิต

และติดตั้งงานผนังกระจก โดยนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และนํา
เทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยแสดงในภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

จากการดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์และหาแนว
ทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือกําจัดปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงได้ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติมาช่วยใน
การวิเคราะห ์ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้มีการประชุมกับทีมงานซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้น
จะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น ในการศึกษาแนวคิดนั้นไม่มีการจํากัดปริมาณและ
คุณภาพของความคิดเห็น เพ่ือป้องกันการตกหล่นของสาเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาที่กําลังพยายามแก้ไข 
แล้วนําความคิดเห็นมาจัดทําเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ แผนภาพ
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและปัญหาที่ต้องการแก้ไขและศึกษา โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพสาเหตุและผล ตามหัวข้อที่แสดงดังภาพท่ี 10 
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ภาพที่ 10 แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ของปัญหาในกระบวณการผลิต 

จากการวิเคราะห์หาปัญหาและการประชุมหารื่อระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในแต่ละ

สถานี ได้พิจารณาสาเหตุของปัญหาจากภาพที่ 10 แผนภาพสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) ของ

ปัญหา 5 อันดับที่เกิดขึ้นในกระบวนการแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป โดยสามารถสรุปปัญหา และ

วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วซึ่งได้ข้อปฎิบัติและแนวทางการดําเนินงาน ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการเสนอแนะเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน

กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) 

ลําดับ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
(Potential Failure Mode) 

สาเหตุที่เป็นปัญหา 
(Potential Cause Mechanism of 

Failure) 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(Recommend Action) 

1 การวางระยะตัดทีไ่ม่เหมาะสม อลูมิเนียมที่ใช้ในโครงการมีหลายขนาด แต่
ละขนาดแตกต่างกันตามจํานวนช้ินงานท่ี 

1.ในการสั่งผลติงานแตล่ะ Lot ให้
จัดทําเอกสารชี้แจงหรือระบุขนาด 
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ตารางที่ 2(ต่อ) ผลการเสนอแนะเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน

กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) 

ลําดับ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
(Potential Failure Mode) 

สาเหตุที่เป็นปัญหา 
(Potential Cause Mechanism of 

Failure) 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(Recommend Action) 

 (ต่อ)การวางระยะตัดทีไ่ม่
เหมาะสม 

ต้องผลิต เมื่อนํามาตัดแล้วอาจจะไม่ลงตัวทาํ
ให้เหลือเศษท่ีเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก 

และจํานวนอลูมิเนียมเส้นเตม็ 
รูปแบบการตัดที่คละความยาวตาม
จํานวนใน Lot การผลิตนั้นๆ 

2 การเลือกใช้อลูมิ เนียม Cut 
Size ที่ผิดขนาด 

อลูมิเนียมในโครงการที่ทําการสั่งซือ้เข้ามา
เพื่อทําการผลิตจะมีขนาดและจํานวนที่ไม่
เหมือนกันทําให้เลือกใช้ผดิขนาดทาํให้เมื่อ
ต้องการใช้งานเส้นอลูมเินียมเส้นนัน้กลับไม่
มีของให้ใช้ทําให้ต้องสั่งอลูมิเนียมความยาว
ที่ต้องการใช้อกีครั้ง 

1.ฝ่ายสั่งวัสดุต้องส่งข้อมลูวัสดุของ
โครงการให้กับพนักงานท่ีรับผิดชอบ
ในการตัดชิ้นงานของโครงการ   
2. ในการสั่งผลติทุกครั้งฝ่ายแบบ
ต้องระบุอลูมเินียม Cut Size ให้กับ
พนักงานแนบไปกับแบบท่ีสั่งผลิต 

3 คํานวณความยาวในการตัดผิด การตัดอลูมิเนยีมแตล่ะ Lot จะมีขนาดและ
จํานวนที่สั่งผลติแตกต่างกันออกไปเมื่อเลือก
ตัดอลูมเินียมความยาวที่ท่ีแตกต่าง ทําให้
เกิดของเสียที่เกดิจากความยาวท่ีเหลือไม่พอ
นํามาตัดในช้ินงาน 

1.ฝ่ายสั่งวัสดุต้องส่งข้อมลูวัสดุของ
โครงการให้กับพนักงานท่ีรับผิดชอบ
ในการตัดชิ้นงานของโครงการ  
2. ในการสั่งผลติทุกครั้งฝ่ายแบบ
จะต้องระบุอลูมิเนยีม 

4 แบบมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลังจากมีการสั่ง
ผลิตชิ้นงานเรียบหรือช่องเปิดที่นําแผง
สําเรจ็รูปไปติดตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้
ตามขนาดแบบ 

1.ก่อนทําการตัดชิ้นงานให้ดูเวลาใน
การสั่งผลิตกับระยะเวลาเขียนแบบ
เผื่อตรวจสอบแบบว่าไดร้ับแบบที่ 
Update หรือไม ่

5 พนักงานเขียนข้อมูลแบบลง
โปรแกรมผิดพลาด 

แบบของโครงการบางโครงการเป็นช้ินงานท่ี
เพิ่งออกแบบมาใหม่ ไม่เคยผลิตให้โรงงานมา
ก่อนทําให้พนักงานฝ่ายที่เขียนโปรแกรมไม่
เข้าใจการมองแบบ2D ที่ฝ่ายแบบส่งมาให้จึง
ทําการใส่ค่าข้อมูลผิดลงโปรแกรม 

1.เปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลให้กับฝ่าย
โปรแกรมที่ควบคุมเครื่อง CNC โดย
การให้ฝ่ายแบบส่งงานเป็นช้ินงาน
3D พร้อมแนบแบบที่เป็น 2D เพื่อ
ตรวจสอบระยะ 

6 ขาดความชํานาญของผู้
ปฎิบัติงาน 

หน้าตัดอลูมิเนียมมีจํานวนมากในแต่ละ
โครงการ บางโครงการเป็นหน้าตัดใหม่ ซึ่ง
ทําให้เลือกใช้ช้ินงานผิดชนิด 

1 . ในการผลิต ช้ินงานต้ อ งผลิ ต
ตัวอย่างทุกครั้งเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

7 ตัวดูดกระจกเช่ือมสภาพ แรง
ดูดกระจกไม่เพียงพอ 

พนักงานใหม่ไม่เคยทํางานเกี่ยวกับแผง
หน้าต่างสําเร็จรูปมาก่อน ทําให้ไม่ทราบถึง 

1.ทําคู่มือข้ันตอนในการประกอบ
กระจก 2.อบรมพนกังานใหม ่
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ตารางที่ (ต่อ) ผลการเสนอแนะเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน

กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) 

ลําดับ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
(Potential Failure Mode) 

สาเหตุที่เป็นปัญหา 
(Potential Cause Mechanism of 

Failure) 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(Recommend Action) 

 (ต่อ)ตัวดูดกระจกเช่ือมสภาพ 
แรงดูดกระจกไม่เพียงพอ 

ประเภทชนิดงานที่ควรใช้กับเครื่องมือ ตรวจเช็คและพนักงานเก่าช่วย
แนะนํา 

8 เกิดจากการจัดเก็บ พื้นที่การจัดเก็บท่ีไกลจากจดุที่ต้องนํา
กระจกไปประกอบ พร้อมกับบริเวณที่
กระจกจัดเก็บไวม้ีสิ่งกีดขวาง 

1.ปรับแปลนการจัดเก็บใหเ้ป็น
สัดส่วนของโครงการ  
2.ทําคู่มือในการจัดเก็บและแพ็ค
แผงช้ินงานสําเร็จรูปแล้วใหม้ีความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
แนวทางการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดําเนินการทั้งหมดในกระบวนการผลิตแล้วนําข้อมูลที่ได้ทําการ

บันทึกไว้ทั้งหมดของโครงการเป็นจํานวน Lot No. มาทําการเปรียบเทียบข้อมูลผลการเกิดของเสีย ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดซึง่สามารถอธิบายข้อมูลรายละเอียดโดย แสดงข้อมูลการเกิดของเสียก่อนดําเนินการแก้ไขปรับปรุงจากการ
ผลิตชิ้นงานวัสดุทั้งหมดจํานวน 319,275 ชิ้น ในตารางที่ 3 สําหรับข้อมูลผลการเกิดของเสียหลังการปรับปรุง จาก
การผลิตงานอลูมิเนียมทั้งหมดจํานวน 46,535 ชิ้น ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการเกิดของเสีย (ก่อนการปรับปรุง)  

 

 

                                                                           

                                 

 

 

                                                  กราฟที่ 2 P-Chart โครงการQ Condo   กราฟที่ 3 P-Chart โครงการXXXIX 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการเกิดของเสีย (หลังการปรับปรุง) 

  

 

 

                                                                

 

                                                                    กราฟที่ 4 P-Chart โครงการKHUN BY  YOO 

จากข้อมูลของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง เมื่อนํา P-Chart มาประยุกต์ใช้ พบว่า ก่อนการปรับปรุง ใน

กราฟที่ 2 และ กราฟที่ 3 มีค่า P=0.11447 และ P=0.15833 และยังพบว่ามีจุดที่ข้อมูลมากกว่าค่า UCL ใน

โครงการ Q Condo ถึง 2 จุด ในข้อมูลหลังการปรับปรุงพบว่า มีค่า P=0.01601 ซึ่งจะเห็นได้ถึงค่าการ

เปลี่ยนแปลงที่ลดน้อยลง นอกจากนั้นตัวข้อมูลหลังการปรับปรุงยังมีค่าอยู่ในช่วงที่สามารถควบคุมได้ 

จากการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและเก็บข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโครงการ 

Khun By Yoo  ระหว่างช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พบว่าอัตราส่วนระหว่างของเสียที่

เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.70 และ 4.77  หลังการปรับปรุงพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.92 ซึ่งสามารถ

ปรับปรุงลดของเสียได้ถึงร้อยละ 3.32 สามารถควบคุมของเสียได้ตาม KPI ของบริษัทกําหนดค่าของเสียเฉลี่ยรวม

ทุกสถานีปฎิบัติการของฝ่ายผลิตไม่เกิน 1% ซึ่งได้ค่าเปรียบเทียบก่อนและหลักการปรับปรุง ดังกราฟที่ 5       

นอกจากนั้นสามารถลดมูลค่าขายเศษของเสียจากยอดเฉลี่ยรวมที่ 75,910 บาท จากตารางที่1 ปรับลดเหลือมูลค่า

เฉลี่ยรวมที่ 25,230 บาทต่อเดือนต่อโครงการดังตารางที่ 5 

 

                                                                            ตารางที่ 5 แสดงมูลค่าของเสียหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

กราฟที่ 5 สรุปร้อยละของเสียในการผลิตแผงหน้าต่าง           

กระจกอลูมิเนียม ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
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จากการศึกษา “การเพ่ิมผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป” โดยการลดของเสีย 

พบว่ามีสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาต่างคน

ต่างแก้ไข เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ได้ทําการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพใน

กระบวนการทํางานโดยการลดของเสีย ด้วยการอาศัยความร่วมมือของแต่ละสถานีปฎิบัติงาน สามารถดําเนินแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และจากแนวทางที่ดําเนินการแก้ไขกับการวิจัยที่แสดงผลให้เห็นว่าสามารถ

ลดปัญหาของเสียที่เกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ตามมาตรฐานที่ของบริษัทกําหนด การ

นําเทคนิค การวิเคราะห์หาเหตุและผลรวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน สามารถลดของเสียที่เกิดจาก

ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป โดยการลดของเสีย 

ด้วยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด การหาเหตุและผล หลังจากการปรับปรุงแก้ไขทําให้ปัญหาของเสียที่

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตที่เป็นข้อบกพร่องโดยรวมของเสียลดลงตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ แต่ในหนึ่งโครงงานไม่ได้

มีแค่ส่วนงานที่เป็นแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปแต่ยังมีส่วนงานที่เป็นงานแผ่นและงานประกอบอ่ืนๆ 

เพ่ือให้งานวิจัยนี้สามารถครอบคลุมทั้งโครงการมากยิ่งขึ้นควรมีการดําเนินการปรับปรุงงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ทางบริษัทสามารถประมูลงานมาได้ เพ่ือลดโอกาสการเกิดปัญหาของเสียจากงานส่วนอ่ืนๆที่ทําให้โครงการอาจจะ

ไดผ้ลกําไรมากกว่า 
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