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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ โดยการนําระเบียบ
วิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาด้านการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการรับเข้าศึกษา วัตถุประสงค์
การวิ จั ย คื อ สร้ า งกระบวนการส่ ง เสริ ม การตลาดของสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ด้วยการเทียบรอยคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเทียบรอยคุณภาพกระบวนการไม่จําเป็นต้อง
กําหนดขั้นตอนตายตัวสามารถปรับให้เข้ากับทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่และวัฒนธรรมขององค์กร
และเคล็ดลับที่สามารถนํามาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ คือ 1) มีผู้รับผิดชอบด้านการตลาด
เรียนรู้เรื่องการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนรับเข้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 2) การผลิตสื่อ
การตลาดเป็น ความสามารถของบุ คลากรฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ที่เข้าใจเรื่ องกิ จกรรมการตลาดและ
การผลิตสื่อ 3) การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีทีมแนะแนวการศึกษาซึ่งมีความรู้ด้านการตลาด
และฝึ ก อบรมให้ บุ ค ลากรพร้ อ มให้ ข้ อ มู ล ตอบคํ า ถามและตั ด สิ น ใจได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง 4) ทบทวน
ผลการตลาด 5) ฝ่ายรับเข้าศึกษาจัดทําข้อมูลบางส่วนป้อนฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นข้อมูลทบทวน
ผลการตลาด และ 6) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขมี ก ระบวนการทํ า งานตามวงจรคุ ณ ภาพ หลั ง จาก
การเที ย บรอยคุ ณ ภาพแล้ ว สามารถยกระดั บ ตามตั ว วั ด หลั ก 3 ประการ คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ผ่ า น
การคัดเลือกจากการสอบส่วนกลางพิจารณาเลือกสถาบันฯ เป็น 3 อันดับแรก ผู้รับบริการที่ผ่าน
การพิ จ ารณาคั ดเลื อกแบบเรี ย นดี และผ่ านการคั ดเลื อกจากการสอบส่ ว นกลาง พิ จ ารณามอบตั ว
เพื่อยืนยั นสิทธิ์เข้ าศึกษาต่ อยังสถาบัน ฯ สั ดส่ว นเพิ่ มขึ้น และจํานวนนักศึกษาเข้ ามีจํ านวนต่ํากว่ า
เป้าหมายที่กําหนดเล็กน้อยแต่มีคุณภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: การเทียบรอยคุณภาพ การส่งเสริมการตลาด
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Benchmarking Marketing Promotion Process for Admission
in The Higher Education
Yanata Nitidhananunt
02-8320376
E-mail: Yanatanit@pim.ac.th
ABSTRACT
The research studies benchmarking process development solving the
problem in the admission’s promotion. The aim of this research is developing
marketing promotion process through benchmarking. The benchmarking process
should not be specific, could adjust to the organizational resources and culture. The
enabler findings for the institute’s marketing promotion activities know-how are
1) the marketing undertaker must understand to marketing planning for the student
added from marketing expert 2) the public relation staff must know marketing and
medias production 3) the recruitment team must know marketing aspects and staff
training to get ready to give the information, answer the questions and problem
resolve 4) review the marketing results 5) the admission division provides some data
to the public relation division for reviewing the marketing results and 6) the process
improvement through a quality cycle. Institute’s admission enhance in 3 indicators
after carry on promotion activities through benchmarking
Keywords: Benchmarking, Marketing Promotion
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อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบต่อกระบวนการสร้างสรรค์และ
ความสําเร็จของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปรเมษฐ์ กฤตลักษณ์
02-9463998, 081-6611559, 086-0099229
อีเมล์: Project.tong@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ
และตัวแปรอื่นๆ ที่มีต่อความสําเร็จของความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย 2 แนวทาง คื อ เชิ ง ปริ ม าณใช้ แ บบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก สร้ า งสรรค์
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 500 ราย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้นและการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
จํานวน 5 ราย
การศึ กษาพบว่ า ความสํ าเร็ จ ของนั กสร้ างสรรค์ ต้อ งให้ ความสํ าคั ญ การแทนที่ใ นสิ่ ง ใหม่
เน้น การรวมเข้าด้วยกันและไม่ต้องจัดระเบียบใหม่ (การตลาดนอกกรอบ) ต้องให้ความสําคั ญกั บ
แนวทางของหมวกสีดําที่กล่าวถึงความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ (หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ) ต้องมีการแจ้งให้
ทราบว่าใครคือผู้ส่งสารโฆษณา เพื่อก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของสารโฆษณา (ความคิดสร้างสรรค์)
ซึ่งแนวทางดังกล่าวต้องกระทําเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (กระบวนการ
สร้างสรรค์)
จากการวิ เคราะห์ เส้ น ทางความสั มพั น ธ์ พบว่ า ความสํ าเร็ จ ของนั กสร้ างสรรค์ ขึ้น อยู่ กั บ
การตลาดนอกกรอบและกระบวนการสร้างสรรค์ เพราะความสําเร็จของการคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัย
การคิดนอกกรอบที่นํามาประกอบในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน สําหรับ
กระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับหมวก 6 ใบคิด 6 แบบและความคิดสร้างสรรค์ เพราะกระบวนการ
คิดที ล ะด้ านจะสร้ างประสิ ทธิ ภ าพให้ ความคิ ดสร้างสรรค์ ในขณะที่ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ขึ้น อยู่ กับ
การตลาดนอกกรอบ เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต้องคิดอย่างนอกกรอบ ลําดับสุดท้ายหมวก 6 ใบ
คิด 6 แบบขึ้นอยู่กับการตลาดนอกกรอบ เนื่องจากการคิดทีละด้านจะมีประสิทธิภาพมากหากคิด
อย่างนอกกรอบเพื่อจะได้ไม่ยึดติดในกรอบเดิม
คําสําคัญ: การตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ
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The Influence of Lateral Marketing and Six Thinking Hats on Creative Process
and Success of Advertising Creatives
Paramate Krittaluck
02-9463998, 081-6611559, 086-0099229
E-mail: Project.tong@hotmail.com
ABSTRACT
This article presents a study of the impact of lateral marketing and six
thinking hats, creative thinking and creative approach in creating advertisements or
the success of creative thinking: quantitative and qualitative methods were uesd.
Questionnaires were used to gather the data from 500 advertising creators in
Bangkok. The data was analyzed using hierarchical regression analysis and path
analysis An in-depth interview was 5 advertising directors.
The findings revealed that the success of the creators depended on new
replacement, focusing on ‘merger and acquisition’ concept, and reorganization.
These creators had to take other concepts into consideration: studying risks in every
dimension, and getting rid of the weaknesses they were having. And also, they
realized those who sent advertising message to generate trustworthiness that could
change target group behaviors towards purchasing.
The findings from ‘path analysis’ revealed that the success of creators depended on
lateral marketing and creative approach. The success from creative thinking came from
lateral thinking. The lateral thinking became more powerful when used with the system of
creative approach. Moreover, the creative approach relied on six thinking hats and creative
thinking. The point was that when each variable (or each side of the problem) was
considered individually, it could boost the efficiency of the creative thinking. And also the
creativity depended on lateral marketing. In other words, good creative thinking was
dernived from lateral thinking. In conclusion, six thinking hats depended on the lateral
marketing; stepping out of the traditional ways of thinking contribute to creative success.
Keyword: Lateral Marketing, Six thinking Hats
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การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก
ในจังหวัดเชียงใหม่
นุกูล พิกุล
080-5021213
อีเมล์: Khun_jedrin@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์และการจัดการของร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของการใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ 4) เพื่อศึกษาผลการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการตลาด
เชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie และ Morgan สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนจากทําเลที่ตั้งของ
สถานประกอบการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ป ระกอบการร้านค้ าปลีกขนาดเล็กในจังหวั ดเชีย งใหม่ให้ความสํ าคั ญต่ อกลยุ ทธ์ และ
การจัดการด้านสินค้าและบริการ ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของร้าน ด้านราคา และด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับน้อย
2. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดเล็ ก เรี ย งตามลํ า ดั บ คื อ
ความสะดวกในการใช้บริการ ความเคยชินสนิทสนมส่วนตัวกับเจ้าของร้าน ราคาสินค้าที่ต่ํากว่า
ร้านอื่นๆ ความหลากหลายของชนิดสินค้า และมีการส่งเสริมการขาย
3. แบบฝึกทักษะการเขียนแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.38/88.62 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
4. ผลการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กของ
นักศึกษามีคะแนนการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การตลาดเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก
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Marketing Strategies Planning to Develop for Small Retailers
in Chiangmai Province
Nukul Pikul
080-5021213
E-mail: Khun_jedrin@hotmail.com
ABSTRACT
This research is a combination of objective analysis 4 questions: 1) to study
the strategy and management of small retail shops in Chiang Mai 2) to study the
attitudes and behavior of the small retail shops in Chiang Mai 3) to create a practice
of writing a strategic marketing plan for small retailers for undergraduate students
and 4) to study the effects of practice in writing business plans, strategic marketing
for small retail for undergraduate students. The sample using the table of Morgan
Krejcie and stratified sampling a portion of the location of the establishment.
The statistics used to analyze the data. Determination of percentage mean and
standard deviation. The results showed that:
1. Retail trader of small retail shops in Chiang Mai, the importance of strategy and
management of goods and services. Our components are in terms of price and the
external environment at a high level. Part of the marketing campaign at a low level.
2. Users attitude to the use of small retail shop order is easy to use. Intimate
familiarity with a private owner. Lower price than other stores. A variety of types of
products and promotions.
3. A practice of writing a strategic marketing plan for small retailers, which was
developed more effectively as 86.38/88.62 performance criteria 80/80.
4. The practice to write a strategic marketing plan for small retail businesses
with the performance of students at a high level and entrepreneurs are satisfied at
the highest level.
Keyword: Marketing Strategies Planning, Small retailers
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสานงานผ้าทอของชุมชนบ้านหนองขาว ตําบลหนองขาว
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
กรรณิการ์ คําเจียก
085-0740908
อีเมล์: Kan.kannikaa@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการสืบสานงานผ้ าทอ
ของชุมชนบ้านหนองขาว ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่ในหมู่ 10 ของชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน
141 ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความ
แตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และรายคู่โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่ 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
โดยภาพรวมแล้ ว ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการสื บ สานงานทอผ้ าเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้
การลงมือทํา การถ่ายทอดอยู่ในระดับน้อย ชาวบ้านมีส่วนร่วมความรู้สึกทางด้านอารมณ์มากที่สุด
รองลงมา คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางกายภาพและน้ อ ยสุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางความคิ ด
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสานงานผ้าทอ
ของชุมชน เมื่อจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางประชากร พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม การสืบสาน ผ้าทอ
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People Participation in Inheritance of Ban Nong Khao Clothes Weaving,
Nong Khao Sub-district, Tha Muang District, Kanchanaburi Province
Kannikar Comecheak
085-0740908
E-mail: Kan.kannikaa@gmail.com
ABSTRACT
This purpose of this research was for studying the participation of population
in inheritance of Ban Nong Khao community, Nong Khao disdrict, Amphur Tha Muang,
Kanchanaburi province by using the questionnaire as a tool for collecting data from
141 families, Moo 10, Nong Khao community in municipal area. The statistic used to
analyze was the Mean, the Standard Deviation, and the analysis of the differences of
the factors in each group and pair group by using the analysis of the one-way ANOVA.
This result found that population in Moo 10, majority was female with the rang
between 41-50 years old. Generally, the level of the participation of the population
about learning doing and inheritance clothes weaving was at the low level. They had
the most the participation of the emotion; next was the participation of physics; and
the least was the participation of the ideal. When the comparison of the average of
the participation of population in inheritance clothes weaving of the community
clarified from the information about the status of the population was found that
they are not different.
Keywords: Participation, Inheritance, Clothes weaving
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตผ้าจกของชุมชนไท-ยวน
กรณีศึกษา ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
พัชรินทร์ จิตรโรจนรักษ์
081-1920111
อีเมล์: Krajib_Krajib@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตผ้าจกของชุมชนไท-ยวน
ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง ตําบลคูบัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้ แ ก่ หาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างของตั ว แปรเป็ น รายกลุ่ ม
และรายคู่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง ตําบลคูบัว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-50 ปี โดยรวม
แล้วระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย
และด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผลิต
ผ้ า จกอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในกระบวนการผลิตผ้าจก เมื่อจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางประชากร พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม ผ้าจก
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A Study of People Participation in Jok Weaving Process of Thai-Yuan Community
Case Study : Kubua Sub-District , Muang District, Ratchaburi Province
Patcharin Jitrojanaruk
081-1920111
E-mail: Krajib_Krajib@hotmail.com
ABSTRACT
This research’s purpose is to study the Jok weaving process of Thai Yuan
people in Kubua, Amphur Mueang, Ratchaburi by using the questionnaire to collect
the data from people in Moo 2, Baan Nong, Kubua. There were 210 samples. The
statistics used for analyzing is the mean, the Standard Deviation, and the analysis of
the differences of the factors in each group and pair group by using the analysis of
the one-way ANOVA. The research’s result found that most people in Moo 2, Baan
Nong, Kubua are female. Their age is between 36-50. Generally, the level of the
marketing mix factor composed of product, price, place, and promotion is at the
medium level. The level of people's participation in Jok weaving process is at the
medium level. To compare the difference between the participation’s average in the
Jok weaving process in Thai Yuan people, it was classified from the information of
people’s state, it found that there was no significant difference.
Keywords: Participation, Jok weaving
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สุธีรา พฤกษากร
นิชนันท์ ชัยชนะ
081-1111442, (053) 838267
อีเมล์: Sutheera@feu.ac.th
Nitchanan@feu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
กาแฟสดของผู้บริโ ภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2554 กลุ่มตัว อย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากบุคคลทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ
และพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยเป็ น ผู้ ที่ บ ริ โ ภคกาแฟสดทั้ ง หมด การสุ่ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
ตามสะดวก ตามจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 401 คน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่บริโภคกาแฟส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.3
มีอายุอยู่ ร ะหว่ าง 21-30 ปี ร้ อยละ 56.6 สถานะโสดร้ อยละ 91.8 การศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรี
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาถึงร้อยละ 79.1 ระดับรายได้ต่ํากว่า
10,000 บาทต่อเดือนสูงถึงร้อยละ 69.6
พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคกาแฟส่ ว นใหญ่ มั ก มาใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟ 1 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น
ในการมาใช้ บ ริการแต่ ล ะครั้ งมีค่าใช้จ่ ายต่ํ ากว่า 100 บาท ผู้ บ ริโภคส่ว นใหญ่ มักมาใช้บ ริ การเพื่ อ
ดื่มกาแฟหรือรับประทานของว่างกับเพื่อน ครั้งละ 2 คน และส่วนใหญ่จะบริโภคกาแฟวันละ 1 แก้ว
ปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กบริ โ ภคกาแฟ คื อ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
มีความสําคัญที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา สถานที่ และภาพลักษณ์ภายในร้าน ตามลําดับ
ส่วนการส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ มีผลต่อการเลือกเท่าๆ กัน
เมื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ข องปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กบริ โ ภคกาแฟ พบว่ า ปั จ จั ย
ด้านเพศ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง จํานวนคนที่ไปร้านกาแฟด้วย ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ไปใช้
บริการด้วย ราคากาแฟต่อแก้ว สถานที่ให้บริการ บุคลากร กระบวนการให้บริการและภาพลักษณ์
ของร้าน มีความสัมพันธ์กับการเลือกบริโภคกาแฟอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.01 ส่วนกิจกรรมในร้านกาแฟ
อาชีพ ความถี่ในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับการเลือกบริโภคกาแฟอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ: กาแฟสด พฤติกรรมการซื้อ
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Factors Influencing on Consumer Buying Behavior towards Fresh Coffee in
Muang District, Chiang Mai Province
Sutheera Pruksakorn
Nitchanan Chaichana
081-1111442, (053) 838267
E-mail: Sutheera@feu.ac.th
Nitchanan@feu.ac.th
ABSTRACT
The objective of the research is to investigate the marketing factors
influencing on consumer buying behavior towards fresh coffee in Muang district,
Chiang Mai province during the year 2011. The subjects of this study were 401
people divided into several groups such as students, officers, and government
officers who drink fresh coffee. The subjects were selected by using the convenience
sampling technique.
The results shown that the subjects are mostly women (68.3%). 56.6% of the
subject is between 21-30 years old. 91.8% of them are single. Most of them are
graduated in the graduate level (84.3%). The subjects are students for 79.1%. Last,
they earn less than 10,000 Baht per month for 69.6%.
The behaviors of the fresh coffee’s drinkers are that they mostly visit the
coffee shop a time per month, and spend less than 100 Baht. The consumers always
visit the coffee shop to drink coffee and beverage with friends – mostly 2 people,
and drink a cup of coffee per day.
The marketing factors that influence the choices of fresh coffee are the
quality of the product, price, place, and the shops atmosphere respectively.
Moreover, the sales promotion, the staffs, and the service process were rated in the
same rank.
The correlation of the fresh coffee consumer’s factors showed that the
factors such as sex, the cost per consumption, the numbers of partners, the types of
relationship, the price of the coffee, the place, the staff, the services, the shop’s
atmosphere are related to the decision of fresh coffee consumption at 0.01.
In addition, the shop’s activity, careers, the frequency of the visit were related to the
decision of the fresh coffee consumption at 0.05.
Keyword: Fresh coffee, Buying behavior
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรรณกรณ์ ชาญยุทธกร
089-1072012
อีเมล์: Kunbenka@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาปั จ จัย ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อบ้ านเดี่ ยวของ
ผู้ บ ริ โ ภค ในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ พั ก อาศั ย ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเก็บแบบสอบถามในจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และวิ เคราะห์ ข้อมู ล ด้ ว ยโปรแกรมสํ าเร็ จ รูป โดยใช้ วิ ธี ทางสถิ ติเพื่ อหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบว่าผู้ซื้อบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีสถานภาพ
สมรส มี ร ายได้ ค รอบครั ว เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 120,000-150,000 บาท ในด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยทางด้านรูปแบบ รองลงมาคือ ตราสินค้า และปัจจัย
ด้ า นประโยชน์ ห ลั ก ตามลํ า ดั บ ด้ า นปั จ จั ย ทางการเงิ น พบว่ า ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระกั บ ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวนเงินดาวน์ก่อนการโอนที่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล การตัดสินใจซื้อ บ้านเดี่ยว ผู้บริโภค
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Factors Affecting Single Unit House Buying Decisions of Consumers
in Bangkok
Kannakorn ChanyuttaKorn
089-1072012
E-mail: Kunbenka@hotmail.com
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the factors affecting single unit
house buying decision of consumers in Bangkok metropolis. The samples used in this
research were people who lived in Bangkok Metropolis, but the researcher decided
to collect data from 400 respondents. Questionnaires were used to collect data.
The data was analyzed by a computer program for statistics such as, frequency,
percentage, mean, standard deviation.
The research summary result found that most single unit house buyers were
male and get married and monthly income raged between 120,000-150,000 baht.
The correlation between the marketing mix affecting found model, brand and
facilities respectively. Regarding to the correlation financial status affecting found
loan payback period, loan interest rate, down payment before conveyance affecting
the customer buying decision single unit house.
Keywords: Factors Affecting, Buying Decisions Single Unit House, Consumer
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ธนัญญา กาญจนาภาส
089-5049490
อีเมล์: Aei_cei@hotmail.com
บทคัดย่อ
วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ สิ น ค้ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในตลาดน้ํ า อั ม พวา จํ า นวน 316 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ หาค่ า เฉลี่ ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของตั ว แปรเป็ น รายกลุ่ ม และรายคู่ โ ดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ในตลาดน้ําอัมพวาของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ํา
อัมพวา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคื อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทของกิ น และการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทของใช้
น้อยที่ สุด การเปรีย บเที ยบความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ ย การตั ดสิ นใจเลือกซื้อสิน ค้าในตลาดน้ํ า
อัมพวา เมื่อจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางประชากร พบว่า การศึกษาและอายุที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ต่างกัน
คําสําคัญ: นักท่องเที่ยว ตลาดน้ําอัมพวา
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Factors Affecting Travelers’ Decision Making in Amphawa Floating Market,
Samutsongkram Province
Thanaya Karjanaphast
089-5049490
E-mail: Aei_cei@hotmail.com
ABSTRACT
The research’s purpose was for studying the behavior of deciding to buy
goods of tourists at the Ampawa floating market, Samoot Songkram by using the
questionnaire as a tool for collecting data from 316 tourists at the Ampawa floating
market. The statistic used to analyze is the Mean, the Standard Deviation, and the
analysis of the differences of the factors in each group and pair group by using the
analysis of the one-way ANOVA. The research’s result was found that tourists,
majority was female with the rang between 21-30 years old. generally, the
psychologist factors affecting to the decision of buying goods of tourists at the
Ampawa floating market is at the high level. Most tourists generally deciding to buy
goods is at very high level. The decision of buying the souvenir is at the highest level;
the second one is the decision of buying goods as food and as utensils is at the
lowest level. When it was classified the information of people’s state. it found that
there were two differences which are the career and the age.
Keywords: Tourists, Amphawa Floating Market
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของพนักงาน
เครือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
กฤษณะ เที่ยงธรรม
081-4043306
อีเมล์: Kt4munich@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัท
กรณีศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของกรณีศึกษา 3) เพื่อศึกษาความ
เป็ น บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม บริ ษั ท จะส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์
ของพนักงานบริษัทกรณีศึกษาอย่างไร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยพนักงาน
สายสํ านั กงานของบริ ษั ทกรณี ศึกษา โดยใช้ แ บบสอบถาม และนํ าข้ อมู ล ที่ ได้ มาวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี
ทางสถิติ โดยหาสถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ทดสอบ χ2 กรณีทดสอบสมมุติฐานทั้งสามข้อ
และใช้ t-test, F-test (One-way ANOVA) ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
ผลการวิ จั ย พบว่ า การเลือกทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในแต่ละประเภทนั้น รายได้
ของแต่ละบุคคลมีความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ทั้ง 3 ประเภท รวมถึงการบริการ
และการอํ า นวยความสะดวกต่ อ ลู ก ค้ า ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า กรมธรรม์ ข องบางบริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย จะไม่
ครอบคลุมจํานวนทุนประกันภัยมากนัก หากแต่มีการบริการที่ดีและสม่ําเสมอก็มีส่วนในการตัดสินใจ
เช่นกัน หรือแม้แต่การมีบริษัทในเครือเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็สามารถสร้าง
ความสนใจให้แก่บุคคลที่เป็นพนักงานของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องเช่นกัน
การทดสอบสมมติฐ านพบว่า ระดั บความสํ าคัญต่ อทัศนคติ ส่ วนบุ คคลที่ มีผ ลในการเลื อก
ตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีผลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์
เช่น เพศ อายุ สถานภาพ สถานะทางครอบครัว ระดับศึกษา ตําแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ และ
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานกั บ บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากบริษัทรับประกันภัยที่อยู่ในเครือบริษัท มากกว่าลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทในเครือ รวมถึงได้รับการบริการที่ดีกว่า
คําสําคัญ: การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ส่วนประสมการตลาด
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Factors Influencing the Choice of Voluntary Car Insurance of Officers
in a Big Scale Private Company Group
Krisna Thiengtham
081-4043306
E-mail: Kt4munich@hotmail.com
ABSTRACT
This research aims to study the factors that affect the decision making of the
employees of a company for buying the car insurance. Objectives of this study are:
(1) to study how the personal factors affect the behavior of the customers,
(2) to study the effects of marketing factors on the customers’ behavior, and
(3) to study whether the insurance company that is in the same group of the
company has effects on the customers’ behavior. The populations of this study are
the officer-level employees in the company. This research uses the questionnaires
and the gathered data are analyzed by the descriptive statistics, applies χ2 for the
hypothesis test, and t-test and F-test (One-way ANOVA) will be applied if the
comparison is to be done at a significant level of 0.052.
From the results, it can be concluded that the personnel factors are
correlated with the voluntary car insurance buying decision. Personnel
income, service and customers support are correlated with all three types of
insurance. For the service part, whether some types of insurance covers
fewer amounts of insurance capital but if the service is good and
consistency, customers will consider buying the insurance. Moreover, the
insurance company that is a company in the same group of employees’
company has the positive correlation with the buying decision.
Keyword: Car Insurance Buying Selection, Market mix
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การเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้าโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
สมชาย สุขประสงค์ผล
081-4024331
อีเมล์: Somchaisuk@cpall.co.th
บทคัดย่อ
การเลือกทําเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าปลีก
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการเลือกทําเลที่ตั้งแบบสองขั้นตอนเพื่อหาตําแหน่งศูนย์กระจายสินค้า
ส่วนภูมิภาคที่เหมาะสม โดยเป็นกรณีศึกษาของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ช่วยการกระจายสินค้าไปยังร้านสาขาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง และด้วยต้นทุนที่ต่ําลง
ในการเลือกทําเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาคนี้ เพื่อจะให้บริการแก่ร้านสาขาที่ตั้ง
อยู่ ใ น 14 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ จํ า นวน 488 สาขา นั้ น จะใช้ วิ ธี ก ารแบบ 2 ขั้ น ตอนดั ง นี้ คื อ
1. การวิเคราะห์ระยะทางกับภาระงาน (Load Distance Model) โดยจะเลือกจังหวัดที่มีผลรวมของ
ระยะทางกับภาระงานที่มีค่าต่ําที่สุดเป็นสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า และ 2. การจัดอันดับปัจจัย
(Location Factor Rating) ซึ่งมีปัจจัยที่สําคัญ 10 ปัจจัย โดยจะเลือกแปลงที่ดินที่มีค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนักมากที่สุดเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการเลือกทําเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ สามารถกําหนด
ที่ตั้งที่เหมาะสมได้ โดยจากขั้นตอนที่ 1 สามารถกําหนดจังหวัดที่เหมาะสมได้ หลังจากนั้นในขั้นตอน
ที่ 2 สามารถกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมจากจังหวัดที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนแรก ซึ่งผลการเลือกทําเล
ที่ตั้งโดยวิธีสองขั้นตอนดังกล่าวทําให้บริษัทสามารถทํางานเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนแน่นอน
ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเลือกทําเลที่ตั้งอาคารและทรัพยากรกายภาพอื่นๆ ได้ในอนาคต
คําสําคัญ: ศูนย์กระจายสินค้า วิธีแบบสองขั้นตอน
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Suitable Location Selection for A Distribution Center by A Two-Stage Approach
Somchai Sukprasongphol
081-4024331
E-mail: Somchaisuk@cpall.co.th
ABSTRACT
This research aims to study how to find the best location for a regional
distribution center of a retail business company. The Northern Regional Distribution
Center is expected to distribute products to branch stores more quickly and
efficiently with the lower cost. Since, the shorter distance of product distribution
would reduce the cost of shipping.
To locate the Regional Distribution Center that would serve 488 branch stores
located in 14 provinces of the northern region, the research utilizes a two-stage
method: (1) Load Distance Model, which selects the province where the sum of
distance and task is lowest; and (2) Location Factor Rating, which includes ten
important factors. The parcel of land which has the greatest weighted score would
be chosen to be the distribution center construction site.
From this research, it can be concluded that the company can select the
appropriate location for a regional distribution center. From the first stage, suitable
province can be determined and then from the second stage the best site can be
fixed insoide the province that selected in the first stage. From the suggested
approach, the company can work systematically and have the well-defined steps of
work which can be applied for the area selection for buildings and facilities in the
future.
Keyword: Distribution Center, Two-stage Approach
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การศึกษาการตัดสินใจของบริษัทตัวแทนโฆษณาในการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์
กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
อรอุมา ศรีสมัย
085-0655035
อีเมล์: Cat_onuma@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การข่าวและการวางแผนการตลาดของ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อพื้นที่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจของ
บริษัทตัวแทนโฆษณา 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้แก่
คุณภาพข่าว ภาพลักษณ์หนังสือพิมพ์ ด้านเจาะลึก ด้านเชิงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม เป็นต้น กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็น
ประจํา จํานวน 325 คน นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติสําหรับผลแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ
ผลของการวิจัยพบว่า 1. บริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีกิจการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จะมีผลต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ พื้ น ที่ ใ นโฆษณาหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ านเศรษฐกิ จ แตกต่ า งกั น 2. คุ ณ ลั ก ษณะของ
หนั งสื อพิมพ์ ที่แตกต่ างกั น จะมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้อพื้ นที่ในโฆษณาหนั งสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิ จ
แตกต่างกัน 3. ภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อพื้นที่ในโฆษณา
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจแตกต่างกัน
คําสําคัญ: การตัดสินใจ สิ่งพิมพ์
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Study of Decision Making Advertising Agencies:
a Case Study of Thansettakiju Newspaper
Onuma Srisamai
085-0655035
E-mail: Cat_onuma@hotmail.com
ABSTRACT
This research aims to study the decision making of the advertising agencies on
buying the advertising in Thansettakij Newspaper. The objectives of this research are;
1) to study the strategies and marketing plan of Thansettakij Newspaper, 2) to study
the buying behavior of the advertising companies that buy the advertising in
Thansettakij Newspaper, and 3) to study factors that affect the decision making of
the advertising companies which are the news quality and image of the newspaper
such as depth of contents and correctness of the data. The population of this
research is 325 employees from the advertising agencies that normally buy the
advertisement in Thansettakij Newspaper. Data obtained from the survey are
analyzed by descriptive statistics and the hypothesis tests are performed to verify
the relationship of the concerned factors.
From the research, it can be concluded that 1) different size of the agency
company has effect on buying decision that different size has different behavior,
2) different qualification of Newspaper results in different buying behavior, and
3) different images of Newspaper results in different buying behavior.
Keyword: Decision Making, Agencies
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ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามเกณฑ์
คุณภาพเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
เลิศชัย สุธรรมานนท์
089-1234855
อีเมล์ : Lertchaisut@pim.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ระบบและเครื่ อ งมื อ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ แล้วทําการจัดระบบ
ตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า วแล้ ว ทํ า การยื น ยั น โดยการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 8 คน
ผลการวิ จั ย พบว่ า อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี ร ะบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดําเนิ น การอยู่
จั ดเป็ น 12 กลุ่ ม ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึ กษาเพื่ อ การดํ าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ คื อกลุ่ ม (1) การนํ า
ความต้ อ งการแนวความคิ ด วั ฒ นธรรมของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และชุ ม ชนมาใช้ (2) ระบบงานที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (3) การสร้างคุณค่า วัฒนธรรม การทํางานเน้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4) การยกย่ อ ง ชมเชย และจู ง ใจ (5) การกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะและทั กษะ (6) อั ตรากํ า ลั งและ
ขีดความสามารถ (7) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (8) การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา (9) การจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม (10) สุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (11) การเตรียม
ความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และ (12) การสื่อสาร ประสานงาน การบริหารผลงาน และความผูกพัน
ในองค์การ
คําสําคัญ: ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ

พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์

23

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 May 23, 2011

The Human Resource System of Private Higher Education in
Performance Excellence Criteria
Lertchai Suthamanon
089-1234855
E-mail: Lertchaisut@pim.ac.th
Abstract
This qualitative research was collected data from documents about human
resource system and tools used in private higher education and in criteria for
performance excellence. These human resource system and tools were confirmation
by focus group of 8 HR Professional.
The research finding are HR System and Tools classified by performance
excellence in 12 clusters are: (1) Focusing on stakeholders and communities,
(2) Formal and Informal system, (3) Building Stakeholder Culture, (4) Rewarding,
(5) Workforce Competency, (6) Workforce Capacity and Capability, (7) Corer
Opportunities, (8) Workforce and Leader Development, (9) Knowledge Management
and Innovation, (10) Healthy, Safety and Workplace Environment, (11) Emergency
Readiness, and (12) Communication, Performance Management and Engagement
Keywords: Human Resource System in Higher Education
Human Resource System for Performance Excellence
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจําหน่ายสินค้าตามตลาดนัดของผู้ขายเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปวีณ์สุดา พงษ์โอภาส
081-8515602
อีเมล์: Paweesuda_pop@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจําหน่ายสินค้าตามตลาดนัด
ของผู้ขาย เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจําหน่ายสินค้า
ตามตลาดนัดของผู้ขาย เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ลักษณะการขาย รายได้ ต่อเดื อนในการขายสิน ค้ า ประเภทธุ ร กิจ การขาย ประสบการณ์ การขาย
จํ า นวนสถานที่ ข ายต่ อ สั ป ดาห์ ช่ ว งเวลาของการขาย และความถี่ ข องการขายครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ข ายสิ น ค้ า ในตลาดนั ด เขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี
จํานวน 405 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s least – significant
difference : LSD) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ผู้ ข ายสิ น ค้ า ในตลาดนั ด เขตอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการจําหน่ายสินค้าเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ ด้ า นสิ น ค้ า ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย ด้ า นราคา ด้ า นการบริ ห าร
การจัดการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ตามตลาดนั ด ของผู้ ข าย
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอายุ ประเภทธุรกิจการขาย ประสบการณ์การขาย และ
จํ า นวนสถานที่ ข ายต่ อ สั ป ดาห์ ต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า แตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จําแนกตามช่วงเวลาของการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 ส่ วนเมื่อจําแนกตามเพศ ระดั บการศึ กษา ลั กษณะการขาย รายได้ต่อเดือน
ในการขายสินค้า และความถี่ของการขายสินค้าต่อสัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจําหน่ายสินค้าตามตลาดนัด ผู้ขาย
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Factors Affecting The Selling of Goods in Flea Markets in Muang District,
Lopburi Province
Paweesuda Pongopas
081-8515602
E-mail: Paweesuda_pop@hotmail.com
ABSTRACT
This study aimed 1) to investigate factors affecting the selling of goods in flea
markets in Muang District, Lopburi Province, and 2) to compare factors affecting the
selling of goods in flea markets in Muang District, Lopburi Province, when classified
by gender, age, educational level, reliance on the flea market selling, monthly
income earned from the selling, types of the selling business, experience in selling,
place of selling per week, period of selling per week and selling frequency.
The research samples were 405 sellers in flea markets in Muang District,
Lopburi Province. The research instrument was the 5-point rating scale. The data
were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and
Fisher’s least-significant difference test (LSD) of multiple pairwise comparisons.
The research findings were as follows:
1. Factors affecting the selling of goods in flea markets in Muang District,
Lopburi Province in overall were at high level. In addition, the most to least mean
were products prices, selling places management and promotion respectively.
2. According to the comparison of factors affecting the selling of goods in
flea markets in Muang District, Lopburi Province, there were statistically significant
difference at the .001 level when classified by age, types of selling business,
experience in selling and on the number of places. When considered on the period
of selling time, there was statistically significant difference at the .01. Moreover, there
was no statistically significant difference when classified by gender, educational level,
reliance on the flea market business, monthly income earned from selling and selling
frequency
Keywords: Factors Affecting of Goods in Flea Markets, The selling
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การลดฟองอากาศในจุดบัดกรีบนแผ่นวงจรพัดลมระบายความร้อน
โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
กฤษดา อิ้มทับ อีเมล์: Kenda2006@gmail.com
ช่อแก้ว จตุรานนท์ อีเมล์: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล อีเมล์: Krisadaa@kmutnb.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการลดปริมาณฟองอากาศในจุดบัดกรีบนแผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์
ในสายการผลิตการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์อัตโนมัติของผลิตภัณฑ์พัดลมระบายความร้อน ซึ่ง
ตามมาตรฐานคุ ณภาพได้ มีการกําหนดไว้ ว่าปริ มาณฟองอากาศต้องน้ อยกว่ า 20% โดยมี ปริ มาณ
ฟองอากาศในจุ ดบั ดกรี เฉลี่ ย ประมาณ 21.7% ภายใต้ การผลิ ตที่ ส ภาวะเดิ ม งานวิ จัย นี้ใช้ เทคนิ ค
การออกแบบการทดลองทางวิ ศวกรรมเพื่ อหาสภาวะที่ เหมาะสมของปั จจั ยในการผลิ ต ซึ่ งปัจ จั ย
ที่มีผลที่ทําให้เกิดฟองอากาศในจุดบัดกรีบนแผ่นวงจรอย่างมีนัยสําคัญมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ ช่วงเวลา
การให้ความร้อนช่วงเริ่มต้นในการอบแผ่นวงจร ช่วงเวลาของอุณหภูมิหลอมละลาย และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงเริ่มต้นในการอบแผ่นวงจร ผลการวิจัยจากการใช้การทดลองแบบ 23
แฟคทอเรียล พบว่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของทั้ง 3 ปัจจัย คือ ช่วงเวลาการให้ความร้อนช่วงเริ่มต้น
ในการอบแผ่นวงจรเท่ากับ 60 วินาที ช่วงเวลาของอุณหภูมิหลอมละลายเท่ากับ 40 วินาที และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงเริ่มต้นในการอบแผ่นวงจรเท่ากับ 2 องศาเซลเซียสต่อวินาที ซึ่งระดับที่
เหมาะสมของสามปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การเกิดปริมาณฟองอากาศในจุดบัดกรีโดยเฉลี่ยลดลงเหลือ
ประมาณ 14.0 % ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว้
คําสําคัญ: ฟองอากาศในจุดบัดกรี แผ่นวงจรพัดลมระบายความร้อน การออกแบบการทดลอง
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The Application of Design Experiment to Reduce Voiding Defect in PWBA
of Cooling Fan
Kritsada Imtab E-mail: Kenda2006@gmail.com
Chorkaew Jaturanonda E-mail: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
Krisada Asawarungsangkul E-mail: Krisadaa@kmutnb.ac.th
ABSTRACT
This research is aimed to reduce voiding defect in PWBA of cooling fan product
that produce on surface mount technology process (SMT) which required voiding less
than 20%. The average voiding defect in soldering is found to be 21.7% under
present condition. This research applies a design of experiment method to find the
appropriate condition of the process. There are mainly 3 factors caused voiding
defective which are preheat time, melting time and preheat ramp up rate. After
conducting the 23 factorial experiment design, the appropriate condition are 60
second for preheat time, 40 second for melting time and 2 Celsius per second for
preheat ramp up rate. With these conditions, the average voiding defect in soldering
is reduced to be 14% which meet the quality standard.
Keywords: Voiding, Reflow soldering, Design of experiment
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การลดการเกิดออกไซด์สเกลที่ผิวแหนบรถยนต์ในกระบวนการอบชุบ
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
สันติน์ โคมารัมย์ อีเมล์: santi.mt45@gmail.com
กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล อีเมล์: krisadaa@kmutnb.ac.th
ช่อแก้ว จตุรานนท์ อีเมล์: chorkaew.jat@kmutt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน
ประเภทเหล็ กสปริ ง SUP9 โดยต้ องการลดการเกิ ดออกไซด์ สเกลที่ ผิ ว ชิ้ นงาน จํ าเป็ น ต้ องการ
การแก้ไขงาน ซึ่งมีผลต้องการส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกําหนด อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจียร
แก้ไขผิวชิ้นงาน ส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จําเป็น จากการศึกษากระบวนการชุบแข็งด้วย
ความร้อน พบว่าปัจจัยหลักในการเกิดออกไซด์สเกลที่ผิวมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ คุณภาพของเหล็กจาก
ส่วนผสมทางเคมี อุณหภูมิเผาชิ้นงาน และเวลาเผาชิ้นงาน หลังจากนั้นนําปัจจัยดังกล่าวไปพิจารณา
ระดั บ ของปั จ จั ย ซึ่ ง พบว่ า ส่ ว นผสมทางเคมี ข องเหล็ ก ในโรงงานกรณี ศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกั น
เนื่องจากรับเหล็กมาจาก 3 แหล่งผลิต ส่วนอุณหภูมิเผาชิ้นงานพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์คาร์บอนของ
เหล็ก สําหรับการชุบแข็งที่ระดับอุณหภูมิ 800 และ 950 องศาเซลเซียล และเวลาเผาชิ้นงานโดยทํา
การพิจารณาจากช่วงเวลาเผาแช่ชิ้นงาน (Holding time) ซึ่งกําหนดที่ระดับ 10 และ 14 นาที
ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบปัจจัยทั้งหมดโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง General Factorial Design
โดยทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 และทําซ้ํา 3 ครั้ง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ทุกปัจจัยมีผลกระทบต่อจํานวนชิ้นงานที่การเกิดออกไซด์สเกลที่ผิวชิ้นงาน ระดับปัจจัยที่มีเหมาะสมที่
ทําให้มีจํานวนชิ้นงานที่เกิดออกไซด์สเกลที่ผิวน้อยที่สุด คือ อุณหภูมิเผาชิ้นงาน 800 องศาเซลเซียล
และเวลาเผาชิ้นงาน 10 นาที ซึ่งเป็นระดับปัจจัยที่เหมาะสมกับเหล็กของผู้ผลิตทั้ง 3 ราย เมื่อทําการ
ยืนยันผลพบว่าปริมาณออกไซด์สเกลที่ผิวชิ้นงานลดลงจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 13.5 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ: กระบวนการอบชุบ เหล็กสปริง ออกไซด์สเกลที่ผิวชิ้นงาน การออกแบบการทดลอง
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Surface Scale Reduction of Leaf Spring in Heat Treatment Process by
Applying Design of Experiment Technique
Santi Khomaram E-mail : santi.mt45@gmail.com
Krisada Asawarungsangkul E-mail : krisadaa@kmutnb.ac.th
Chorkaew Jaturanonda E-mail : chorkaew.jat@kmutt.ac.th
ABSTRACT
This research aimed to determine an optimal condition of heat treatment
process of SUP9 spring steel in order to reduce the oxide scale on surface. The oxide
scale is needed to be removed by operators. This problem results in the long lead
time and delay in delivering finish goods to customers. To remove it, there is an
additional cost charged to production cost as well. According to the heat treatment
theories, there are 3 factors considered to be main causes of oxide scale on surface
after hardening including: chemical composition of steel, heating temperature, and
holding time. The raw material is currently supplied by 3 suppliers; therefore, they
are treated as the level of the first factor. The level heating temperatures of
hardening for current spring steel (SUP9) used in this process are 800 and 950°C. The
level holding time for hardening are set at 10 and 14 minutes. A general factorial
experiment design with three replications is conducted in order to investigate the
effect of 3 factors to the occurrence of the oxide scale. The experiment result shows
that all sources of variation have significant effect to numbers of defects at significant
level of 0.05. The recommended process parameter so as to obtain the minimum
number of defects is as follows: heating temperature at 800°C and heating time at 10
minutes. This new parameter is suitable for all current suppliers. By using new
parameter, the numbers of defective parts are reduced from 30% to 13.5%.
Keywords: Heat treatment process, Spring steel, Surface oxide scale,
Design of experiment
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การออกแบบการทดลองเพื่อลดปัญหาครีบด้านรอยคมตัดของเหล็ก
เคลือบโครเมียมในกระบวนการตัดแบบหมุนตัด
   อีเมล์: Kamenrider_bangmod@hotmail.com
ก   อีเมล์: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
ก   ก อีเมล์: Krisadaa@kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อลดปริ มาณผลิ ตภั ณฑ์ บ กพร่ องและลดเวลาการหยุ ดเดิ น
เครื่ อ งตั ด จากปั ญ หาครี บ ด้ า นรอยคมตั ด ของเหล็ ก เคลื อ บโครเมี ย มขนาดความหนา 0.24 มม.
กว้าง 965 มม. ยาว 729 มม. ความแข็งระดับ Temper 4 ผิว Matte (M) เคลือบผิวเบอร์ 100
ในกระบวนการตัดแบบหมุนตัด โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม เพื่อหาสภาวะของ
ปัจจัยในกระบวนการตัดที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดครีบด้านรอยคมตัดอย่างมีนัยสําคัญมีอยู่
2 ปัจจัย คือ ระยะ Clearance ของใบมีดและความเร็วในการตัด จากผลการวิจัยพบว่าสภาวะของปัจจัย
เดิมมีการปรับระยะ Clearance เท่ากับ 0.038 มม. (ร้อยละ 15.84 ของความหนา) และใช้ความเร็ว
ในการตัดเท่ากับ 90 เมตรต่อนาที ซึ่งสามารถตัดเหล็กเคลือบโครเมียมได้ประมาณ 30,000 แผ่น และ
จะเริ่มตรวจพบครีบด้านรอยคมตัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับค่าควบคุม 0.030 มม. เมื่อมีการปรับ
ระยะ Clearance ให้เท่ากับ 0.045 มม. (ร้อยละ18.75 ของความหนา) และปรับความเร็วในการตัด
ให้เท่ากับ 120 เมตรต่อนาที จะสามารถตัดเหล็กเคลือบโครเมียมได้ถึงประมาณ 100,000 แผ่น และ
จะเริ่มตรวจพบครีบด้านรอยคมตัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับค่าควบคุมอีกครั้ง และส่งผลให้สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์บกพร่องของเหล็กเคลือบโครเมียมทั้งหมดจากร้อยละ 3.14 ลดลงเหลือเพียง 0.88 และ
สามารถลดเวลาการหยุดเดินเครื่องตัดจากเดิมร้อยละ 0.82 ลดลงเหลือ 0.52
คําสําคัญ: ครีบด้านรอยคมตัด เหล็กเคลือบโครเมียม กระบวนการตัดแบบหมุนตัด
การออกแบบการทดลอง
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Design of Experiments to Reduce the Burr of Chrome Plating Steel
in the Rotary Shearing Process
Arthit Rod - Iam E-mail: Kamenrider_bangmod@hotmail.com
Chorkaew Jaturanonda E-mail: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
Krisada Asawarungsangkul E-mail: Krisadaa@kmutnb.ac.th
ABSTRACT
The objective of this research is to reduce defective products and downtime
resulted by cutting edge burr in the rotary shearing process of chromium steel plate
with thickness 0.24 mm., width 965 mm., length 729 mm., strength level temper 4,
surface Matte (M) number 100 by applying Design of Experiment technique. The
design of experiment is implemented to identify the appropriate level of factors in
the rotary shearing process. Two factors significantly found to be a cause of cutting
edge burr problem are clearance and shearing speed. The research clarify that the
present clearance is 0.038 mm. (15.84% of the thickness) and the present shearing
speed is 90 m./min. which is the burr height increases to 0.030 mm. after
approximate shearing 30,000 sheets. By adjusting the clearance to 0.045 mm.
(18.75% of the thickness) and increasing shearing speed to 120 m./min., it is found
that the number of shearing plates increase to approximately 100,000 sheets before
the burr height increased to 0.030 mm. again. As a result of this improvement, the
defective of chromium steel products are reduced from 3.14 % to 0.88 % and
downtime for remedy of the defective products are reduced from 0.82 % to 0.52 %.
Keywords: Cutting edge burr, Chromium steel plate, Rotary shearing process,
Design of experiment

32

พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 1 May 23, 2011

การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง
สิวอัมพิการะวี อุปพงศ์ อีเมล์: Angel31025@hotmail.com
กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล อีเมล์: Krisadaa@kmutnb.ac.th
ช่อแก้ว จตุรานนท์ อีเมล์: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ นํ า เสนอผลการศึ ก ษาเพื่ อ ลดปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ กพร่ อ งในกระบวนการผลิ ต
ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดพีอีที ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อหาสภาวะ
ของปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสม โดยผลิตภัณฑ์บกพร่องที่ถูกนํามาศึกษา คือ ขวดบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป
ไม่เต็มใบซึ่งมีปริมาณมากที่สุด จากการศึกษาเบื้องต้นได้เลือกปัจจัยที่น่าจะมีผลที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์
บกพร่องประเภทขวดบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปไม่เต็มใบอย่างมีนัยสําคัญมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ 1) อุณหภูมิที่ใช้ใน
การทํ า ให้ พ รี ฟ อร์ ม ร้ อ นขณะเป่ า ขึ้ น รู ป 2) ลมแรงดั น ต่ํ า ที่ ใ ช้ ใ นการเป่ า ขึ้ น รู ป เพื่ อ ดึ ง ยื ด และ
ลมแรงดันสูงที่ใช้ในการเป่าขึ้นรูปเพื่อดึงยืด จากนั้นดําเนินการทดลองโดยใช้แบบการทดลองแบบ 23
แฟคทอเรียล ที่มีจุดกึ่งกลาง และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าสภาวะที่เหมาะสมของทั้ง 3 ปัจจัย
คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการทําให้พรีฟอร์มร้อนขณะเป่าขึ้นรูปที่ 91 องศาเซลเซียส, ลมแรงดันต่ําที่ใช้ใน
การเป่าขึ้นรูปที่ 8 บาร์ และลมแรงดันสูงที่ใช้ในการเป่าขึ้นรูปที่ 35 บาร์ ส่งผลให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์
บกพร่องในกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทพเรฟทาเลต ด้วยเครื่องเป่า
แบบดึงยืด ลดลงจากเดิมร้อยละ 11.80 เป็นร้อยละ 5.80 และสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภท
ขวดบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปไม่เต็มใบในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องเป่าแบบดึงยืด จากเดิมร้อยละ 10.83
เป็นร้อยละ 1.62
คําสําคัญ: ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดพีอีที ออกแบบการทดลอง ลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่อง
การขึ้นรูปไม่เต็มใบ
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The Reduction of Defects in Manufacture of a PET Plastic Packaging
Siwaumpikarawee Ouppabongse E-mail: Angel31025@hotmail.com
Krisada Asawarungsangkul E-mail: Krisadaa@kmutnb.ac.th
Chorkaew Jaturanonda E-mail: Chorkaew.jat@kmutt.ac.th
ABSTRACT
The objective of this research is aimed to reduce defective products in the
manufacture of a PET plastic packaging. By using the design of experiment, the
optimal process condition is obtained. It is found that the most frequently found
defect is the incomplete blow at bottom area. The potential root causes of this
problem are 1) processing temperature, low air pressure blow, and high air pressure
blow. Then the 23 factorial design with center points is conducted. The statistical
analysis indicates yield us the optimal condition as follows: processing temperature
of 91 Celsius, low air pressure blow of 8 Bars, and high air pressure blow of 35 Bars.
With new process condition, the total defective products in stretch blow molding
process are reduced from 11.80 % to 5.80 % and the defective rate of the
incomplete-blow at bottom area is reduced from 10.83 % to 1.62 %.
Keywords: PET Plastic Packaging, Design of Experiment, Reduction of Defective
Products, Incomplete blow
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การใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สิตา ทายะติ
(053) 201800-4 ต่อ 441
อีเมล์: Sitah@feu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถทางการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระหว่าง
การใช้ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ และศึ ก ษาความสามารถทางการเขี ย นภาษาอั งกฤษ
เชิงสร้างสรรค์หลังการสอน โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และศึกษาพฤติกรรมการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษรหัสวิชา 202212 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 16 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการสอนที่สร้างขึ้นโดย
ประยุ กต์ ใช้ เทคนิ คกอร์ ดอน เทคนิ คความคิ ดเชิ งประดิ ษฐ์ และเทคนิ คจิ นตนาการ โดยดํ าเนิ นการ
ทดลองแบบกลุ่ มเดี ย ว เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ แผนการสอนโดยใช้ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม
ความคิ ดสร้ างสรรค์ จํ านวน 9 แผน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ได้ แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแบบสังเกตพฤติกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ทําการทดสอบก่ อนและหลั งการสอน โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถทางการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์
และทํ าการประเมิ นพฤติ กรรมการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ แต่ ละบทเรี ยนโดยใช้ แบบสั งเกตการเขี ย น
เชิ งสร้ างสรรค์ และวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ การหาค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าร้ อยละ และ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นโดยการใช้ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามสามารถทาง
การเขี ย นภาษาอั งกฤษเชิ งสร้ างสรรค์ เพิ่ มขึ้ นโดยค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผู้เรียนที่ได้เรียนโดยการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้นระหว่างรับการฝึก
3. ผู้เรียนที่ได้เรียนโดยการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีพัฒนาการทางพฤติกรรม
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้นระหว่างรับการฝึก
คําสําคัญ: กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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Using Creative Thinking Activities to Promote Creative English
Writing Ability of Undergraduate Students
Sitah Tayati
(053)201800-4 ต่อ 441
E-mail: Sitah@feu.ac.th
ABSTRACT
The purposes of this research were to compare the creative English writing
skills of students before and after they were taught through using creative thinking
activities, to study the creative English writing skills of students during they were
taught through using creative thinking activities and to study the writing behavior of
students during they were taught through using creative thinking activities. The target
group was 16 undergraduate students who enrolled in an English Writing course
(ENG 202212) in the first semester of the academic year 2010 at The Far Eastern
University, Muang District, Chiang Mai Province. The experiment followed the one
group pretest-posttest design. The experimental instruments consisted of 9 creative
thinking activities instruction lesson plan based on Gordon’s technique, creativity by
design, and the fantasy technique, the creative English writing test and the creative
writing behavior observation assessment. The students were tested creative English
writing skills before and after the experiment. The creative writing behavior
observation assessment was administered to students during they were being taught
through using creative thinking activities. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, and hypothesis test.
The findings of the research were as follows:
1. The students taught through using of creative thinking activities had higher
creative English writing scores than those of the pretest and was
significantly different (p<0.05).
2. The students were being taught through using creative thinking activities had
higher creative English writing scores respectively.
3. The students were being taught through using of creative thinking
activities had higher creative writing behavior scores respectively.
Keywords: Creative thinking activities, creative English writing, undergraduate students
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การศึกษาผลของการทดสอบย่อยและการให้ข้อมูลย้อนกลับวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม
อํานาจ วังจีน
02-5791111 ต่อ 2220
อีเมล์: Toamnart.va@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและ
สถิ ติ ข องผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารสอนแบบมี ก ารทดสอบย่ อ ยและการให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ 2) ศึ ก ษา
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างผลการทดสอบย่ อยและการให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ กั บ ความมี วิ นั ยในการเรี ย น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ 3) ศึกษาทัศนคติของ
ผู้เรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึ กษา 2552 จํ านวน 240 คน เลื อกมาเป็นตั วอย่างแบบเจาะจง 1 กลุ่ ม จํ านวน 80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถาม
ทั ศ นคติ ข องผู้ เ รี ย นต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละแบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ แ ละแบบวั ด ความมี วิ นั ย
ในการเรี ยน มีค่าความเที่ ยงตรงเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และความเชื่ อมั่นเท่ากับ .77 .88 และ .76
ตามลําดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า
1. การเรีย นแบบมีก ารทดสอบย่อ ยและมีก ารให้ข้อ มูล ย้อ นกลับ ทํา ให้นัก ศึกษามีความ
มีวินั ยในการเรียนเพิ่ มขึ้ นจากระดับปานกลางเป็น ระดับ มาก อย่างมีนั ยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดั บ .05
ความมีวินัยในการเรีย นที่มีค่าสูงสุด คือ เรื่องการค้น คว้าหาความรู้เพิ่ม เติม จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
สม่ําเสมอและมีค่าต่ําสุด คือ เรื่องการทําการบ้านด้วยตนเอง
2. การเรี ยนแบบมี การทดสอบย่ อยและมี การให้ ข้ อมู ลย้ อนกลั บ ทํ าให้ แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์
ทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้น จากระดับ ปานกลางเป็น ระดับ มากอย่า งมีนัย สํ า คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงสุด คือ เรื่องเมื่อทําสิ่งใดแล้วนักศึกษาจะพยายามทําให้ดีที่สุด
และมีค่าต่ําสุด คือ เรื่องความรู้สึกไม่ท้ออยากทํางานนั้นอีกเมื่อประสบความล้มเหลว
3. นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบมีการทดสอบย่อย และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ มี
ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยมีทัศนคติเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้อง
ใช้สมองมากช่วยให้ทุกคนรอบคอบ และน้อยที่สุดในเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์ไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
4. สัดส่วนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติสูงกว่าร้อยละ
60 ของคะแนนเต็ม เท่ากับ .70

พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์

37

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 May 23, 2011

5. ผลการทดสอบย่ อ ยและการแจ้ ง ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ กั บ ความมี วิ นั ย ในการเรี ย น และ
แรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า ความน่ า จะเป็ น และสถิ ติ
มีความสัมพันธ์ กันเท่ากับ .171 .351 และ .685 โดยผลของการทดสอบย่อยและการให้ข้อมู ล
ย้อนกลับมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทุกตัวยกเว้นตัวแปรความมีวินัยในการเรียน
คําสําคัญ: ผลของการทดสอบย่อยและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ความมีวินัยในการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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The Results of Subtest and Information Feedback in Probability and Statistics
Subject of Faculty Informatics Student and Faculty Engineering Student at
Sripatum University.
Amnart Vangieen
02-5791111 ต่อ 2220
E-mail: Toamnart.va@gmail.com
ABSTRACT
The research aims at 1) studying the learning achievement in probability and
statistics subject toward learning process via subtest and information feedback
2) studying the relationship between the results of subtest and information feedback
to motivate achievement in probability and statistics Subject 3) studying the attitude of
students towards mathematics subject. The samplers are 240 students the students
from the faculty of Information and the faculty of engineering, Sripatum University.
who registered in probability and statistics subject in semester 2 B.E. 2552 are used
indicatively in a group of eighty. The tools for collecting were lesson plan,
achievement test, questionnaires of students attitude toward mathematics subject,
motivate achievement test, and learning discipline test. The IOC values for all items
were 1.00 and Reliability was 0.77 and 0.88 and 0.76, respectively. The statistics were
frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient
and t – test. The found results are as follow;
1. The method learning of sub-test and information feedback toward
significant increased at the .05 level the level of learning discipline from moderately
to massive. The highest value of learning discipline is explored of more knowledge
from other sources and the lowest is the homework yourself.
2. The method learning of sub-test and information feedback toward
significant increased at the .05 level the level of motivate achievement learning form
moderately to massive. The highest value of achievement learning is “When you do
anything will do the best” The lowest is “Do not feel discourage when work is not
completed.”
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3. The student who learning by subtest and information feedback method
has a good attitude to mathematics subject in highest level. The highest level in
mathematics are the brain is used hard in studying mathematics subject, mathematics
subject makes careful person on the other hard mathematics subject isn’t boring is
the least attitude level.
4. The proportion of students with achievement of probability and statistics
over 60 percent of the score was .70
5. Significant relationship between the results of sub-test and information
feedback with learning discipline and motivate achievement learning and
achievement of probability and statistics at .171, .351 and .685 respectively. With
the results of sub-test and information feedback has a relationship with all
variables except learning discipline variable.
Keywords: Results of Sub-Test and Information Feedback, Motivate Achievement,
Learning Discipline, Learning Achievement
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การศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
สุธีรา พฤกษากร
นิชนันท์ ชัยชนะ
081-1111442, 053-838267
อีเมล์: Sutheera@feu.ac.th
Nitchanan@feu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษารายวิ ช า
การเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
วิ ช าการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 61
คน โดยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนื้ คือ แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลของ
เซเฟ่ (CEFE) ซึ่งวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 ด้าน คือ 1) การแสวงหาโอกาส
2) ความมุ่งมั่น 3) ความมีพันธะต่องาน ความผูกพันและความรับผิดชอบในงาน 4) ความต้องการ
ใฝ่ ห าคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภ าพ 5) ความกล้ า เสี่ ย ง 6) การตั้ ง เป้ า หมาย 7) การแสวงหาข้ อ มู ล
8) การวางแผน การประเมิ น อย่ า งมี ร ะบบ 9) การชั ก ชวน การชี้ ช วน การมี เ ครื อ ข่ า ย และ
10) ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation
analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 ด้านของนักศึกษานั้น มีคุณลักษณะอยู่ 9 ด้านที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ร ะดั บ สู ง สุ ด คื อ การแสวงหาข้ อ มู ล ส่ ว นคุ ณลั กษณะที่ มี ร ะดั บ น้ อยที่ สุ ด คื อ
ความกล้าเสี่ยง ส่วนผลการวิเคราะห์หลังเรียนพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 10 ด้าน
ของนั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นเรี ย น ส่ ว นด้ า นความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ลั ก ษณะ
ของผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะด้ า นจากการเปรี ย บเที ย บก่ อ นเรี ย นและหลั ง จากที่ เ รี ย นวิ ช าการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการพบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะแต่ ล ะด้ า นทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
คําสําคัญ: ผู้ประกอบการ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
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The Study of Personal Entrepreneurial Characteristics Evaluation of Students
Enrolled in Entrepreneurship Course at The Far Eastern University,
Chiang Mai Province
Sutheera Pruksakorn
Nitchanan Chaichana
081-1111442,053-838267
E-mail: Sutheera@feu.ac.th
Nitchanan@feu.ac.th
ABSTRACT
The objectives of the research were to examine and to compare entrepreneurial
characteristics of the students before and after studying Entrepreneurship course at The
Far Eastern University. The subjects, selected by purposive sampling method were 61
students who enrolled in Entrepreneurship course during semester 2 of 2009.
The research instrument was an assessment of entrepreneurial characteristics
designed by CEFE (Competency-based Economies through Formation of Enterprises)
that measured 10 characteristics of successful entrepreneurs, which were
(1) opportunity seeking (2) persistence (3) commitment to work contract (4) demand
for quality and efficiency (5) risk taking (6) goal setting (7) systematic planning and
monitoring (8) information seeking (9) persuasion and networking and, (10) self
confidence. The data was statistically analyzed to determine means, standard
deviations and correlations of variances tested by Pearson’s correlation analysis.
The result of 10 entrepreneurial characteristics evaluation showed that prior
to studying Entrepreneurship course; the 9 desired characteristics were rated at the
acceptable level with score more than 15 as measured by the CEFE scale. It
indicated that the highest score rated was information seeking, accounted for 17.131,
while the lowest was risk taking, accounted for 14.967. When comparing with the
post Entrepreneurship study, the scores of 10 characteristics were higher than the
previous result with all scores more than 15. The highest score was information
seeking, accounted for 19.262, while the lowest was risk taking, accounted for 16.820.
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Regarding the correlation among 10 entrepreneurial characteristics, it
presented that each desirable characteristic correlated with one another before and
after taking Entrepreneurship course at the 1% significant level (P-value). It also
showed that the correlation of entrepreneurial characteristic of the students when
being compared during the time before and after studying Entrepreneurship were
statistically correlated at the 1% significant level (P-value).
Keyword: Entrepreneur, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurship Course,
The Far Eastern University
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การค้าอาหารในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยการปฏิรูปประเทศ
ข้อเสนอเบื้องต้น
โดม ไกรปกรณ์
081-3762007
อีเมล์: Domekra@pim.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้ ศึ กษาความเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบการค้ า อาหารในสั ง คมไทยสมั ย อยุ ธ ยา
ตอนปลายถึ งสมั ย การปฏิ รู ปประเทศด้ ว ยวิ ธี การทางประวั ติศาสตร์ ผลการศึ กษาแสดงให้ เห็ น ว่ า
การค้าอาหารเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม โดยสภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ทําให้รูปแบบชีวิตของผู้คน
เปลี่ยนจากการผลิตแบบพอยังชีพที่ผลิตอาหารบริโภคเอง มาเป็นการซื้อหาอาหารเพื่อบริโภคและ
เกิดธุรกิจการค้าอาหารในตลาดเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ต่อมาในสมั ยปฏิ รู ป ประเทศให้ ทัน สมั ยอย่ างตะวั นตก ด้ ว ยสภาพการขยายตั ว ของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ ทําให้ผู้คนในเมืองมีรูปแบบชีวิต
ที่เร่งรีบตามเวลาทํางานและเกิดวัฒนธรรมการบริโภคสินค้าเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ทางชนชั้นของพวกตน
ดังนั้นรูปแบบการค้าอาหารจึงเปลี่ยนแปลงเป็นร้านค้าและแผงลอยที่ค้าอาหารปรุงสําเร็จพร้อมทาน
รวมถึงภัตตาคารที่ดูหรูหรา เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและรสนิยมของผู้คนในเวลานั้น
คําสําคัญ: การค้าอาหาร ประวัติศาสตร์สังคม สมัยอยุธยาตอนปลาย-การปฏิรูปประเทศ
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Food Trade in Thai Society from Late Ayutthaya to the Reformation Period
: Preliminary Study
Dome Kraipakorn
081-3762007
E-mail: Domekra@pim.ac.th
ABSTRACT
This article aims to study the change of food traditional pattern of Thai
society at the end of Ayutthaya period to the evolution of county by historical
method. To the finding, food tradition was economic activity and the change of
society by following social context. With reference to expansive economy, the end of
Ayutthaya to the start of Rattanakosin period was the factor to create the change of
people’ lives. Their lives were changed from sufficient consumers of food to
purchase for consumption. This situation created tradition of food business in order
to support the situation.
According to the reformative period such as the Western countries, the event
of expansion of capitalism economy and the changes to modern society are the
factor affecting to be hasty lives by following working hour. Then, it provided food
consumptive culture which was identity of people’ living level. Hence, the
traditional category of food was changed to be fast food shops and kiosks including
expensive restaurant in order to support living life and favour of people at that time
Keywords:

Food Trade, Social History, late Ayutthaya-Reformation Period
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