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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนำแนวคิด TOPSIS MENTHOD มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และเพื่อศึกษา
ว่าปัจจัยด้านต้นทุน-กำไร ปัจจัยด้านการปฏิบัตงาน ปัจจัยด้านคุณภาพและปัจจัยด้านพนักงาน เหมะสมต่อการใช้
ในการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

ผลจากการวิจัยพบว่าการ ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้หลักการ TOPSIS MENTHOD กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อนำมาใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากที่สุดจากการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านพนักงานซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดเท่ากับ 1 และปัจจัยที่เหมาะสมต่อนำมาใช้ในการ
ประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยาน-ยนต์น้อยที่สุดจากการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดคือ ปัจจัยด้านต้นทุน-กำไรซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุด
เท่ากับ 0.20 

 

1. บทนำ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพของประเทศ
ไทย โดยไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ อันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดับ 1 ใน 10 
ของโลก (ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก และอินโดนีเซีย) ไทยมี
ศักยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย 
และเวียดนาม ดังนั้น หากเปิด AEC ซึ่งไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพสูง ฐานการผลิต
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนใน
อาเซียน ซึ่งบทบาทของ Digital Economy ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ก็คือการนำไอซีที และดิจิตอลเทคโนโลยี 
นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การตลาด การทำธุระกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปโดย
รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากรายจ่ายที่ลดได้ และรายได้จากผลิตภาพที่



เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำการตลาดผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวที
โลกได้  
 ซึ่งสอดคล้องกับที่ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) ได้กล่าวไว้ว่า “หาก Digital Economy เกิดขึ้น เชื่อว่าอย่างน้อย ๆ จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ได้ประมาณ
ร้อยละ 30 ในแต่ละธุรกิจ จากการช่วยลดค่าใช้จ่าย ผ่านการซื้อขายวัตถุดิบได้ในราคายุติธรรมไปจนถึงสามารถต่อ
ยอดธุรกิจได้” และ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ได้
กล่าวว่า “Digital Economy จะช่วยผู้ผลิตเพราะ Supply ของผู้ผลิตจะสามารถหาได้ง่ายขึ้น และหาได้โดยที่ไม่
ต้องมีการผูกขาดเพราะว่ามีแหล่งที่สามารถค้นได้จากอินเทอร์เน็ต  ผู้ผลิตสามารถเลือกหา Supply ที่มีคุณภาพดี 
ราคาถูกได้จากแหล่งก่อนที่จะนำมาสู่การผลิต” 
 ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ก็เพ่ือที่จะ
ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรองรับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่จะมีเทคโนโลยี
ระดับสูงเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) 
ให้เป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงในระบบดิจิตอล รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในยุค Internet of Things โดยให้มี
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555-2559 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และเพ่ือเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบต้นน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเพ่ือเพ่ือ
สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะเหล็กและโลหะขั้นกลาง ซึ่งเป็น
วัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ แล้วไปถึงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการอีกด้วย 
 ดังนั้น จากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นั้น บริษัท
จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการทำงานของทางบริษัท ว่าสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ ่งหากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมแล้วจึงจำเป็นที ่ต้องทำการวัด
ประสิทธิภาพและประเมินเทคโนโลยีว่าสามารถทำให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรเป็นได้ตามเป้าหมายที่ทาง
บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นผู้จัดทำวิจัยจึงสนใจในการศึกษาถึงแนวทางการประเมินวัดประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยการนำเอาหลักการและแนวคิดของ TOPSIS 
MENTHOD มาใช้ในการประเมินผลและวัดประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดปัจจัยด้านต้นทุน-กำไร ปัจจัยด้าน
การปฏิบัตงาน ปัจจัยด้านคุณภาพและปัจจัยด้านพนักงาน โดยปัจจัยเหล่านี้ถูกประยุกต์มาจากบทความและ
งานวิจัยเรื่องบทความวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี ของ Kanokkorn Kumdeang (2558), 
บทความทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) ของสาขาการออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เอกสารให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2563) และเอกสารงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อม  เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 



ของสถานประกอบการชิ้นส่วน ยานยนต์ไทยในระดับ First Tier ของสุภาวัลย์ เชาว์พาณิชย์เจริญ และ สถาพร 
โอภาสานนท (2561) เข้ามาใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงแนวทางในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบันนั้นมีแนวทางอย่างไร  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ TOPSIS   
 ว ิ ธ ี การ  TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) ว ิ ธ ี การ 
TOPSIS รู้จักกัน ในนามของวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือวิธีการหน่ึงและถือเป็นอีกหนึ่งวิธีใน  การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที ่สุด โดยมีหลักการสำคัญ คือการพยายามหาทางเลือกที ่มี
สมรรถนะโดยรวมใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในแต่ละเกณฑ์รวมทั้งต้องห่างไกล  จากค่าที่แย่ที่สุดของแต่ละเกณฑ์
เช่นกัน โดยการประยุกต์ใช้ TOPSIS นั้น ผู้วิเคราะห์ต้องให้ค่าน้ำหนัก ความสำคัญกับเกณฑ์ในการตัดสินใจของแต่
ละเกณฑ์ (ธีรยุทธ มูเลง, 2561) โดยมีขั้นตอน การวิเคราะห์ดังนี้   
 1. กำหนดกลุ่มของทางเลือกที่เป็นไปได้  

2. กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักความสำคัญ ของแต่ละเกณฑ์ให้อยู่ในช่วง 0-1 โดยเมื่อรวม ค่าถ่วงน้ำ หนัก
ของทุกข้อมูลแล้ว ต้องมีค่าเท่ากับ 1  
 3. ทำข้อมูลคุณลักษณะแต่ละชั้นข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน (Standardiztion) หรือการทำ Nornalization 
ด้วยยการปรับข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ที่อยู่ในหน่วยที่แตกต่างกันให้มีมาตรฐานเดียวกัน  โดยสามารถทำการปรับได้
หลายวิธีซึ ่งอาจจะให้ผลการคำนวณที่แตกต่างกนัออกไป เช่น การแปลงข้อมูลตามสัดส่วน (Proportional 
transformation) ซึ่งหากการปรับหน่วยนั้น เป็นการใช้กับเกณฑ์เชิง ผลประโยชน์จะต้องมีค่ายิ่งสูงยิ่งดี แต่หาก
เป็นเกณฑเ์ชิงต้นทุนยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดีโดยมีสมการในการปรับ ข้อมูลได้ดังสมการ 

 
 สมการสำหรับเกณฑ์เชิงผลประโยชน์  

𝑁𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

𝑦𝑗−𝑚𝑎𝑥
 

 
สมการสำหรับเกณฑ์เชิงต้นทุน  

𝑁𝑖𝑗 =
𝑦𝑗−𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑖𝑗
 

 
 
 



โดยที่  𝑖 = 1,2, … , 𝑚  ทางเลือก  
 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  เกณฑ ์ 
 𝑛𝑖𝑗 คือ ข้อมูลการประเมินผลที่ถูกปรับแล้วของทางเลือกท่ี 𝑖 เกณฑ์ท่ี 𝑗  
 𝑦𝑖𝑗 คือ ข้อมูลการประเมินผลในหน่วยดั้งเดิมของทางเลือกที่ 𝑖 เกณฑ์ท่ี 𝑗  
 𝑦𝑗−𝑚𝑎𝑥 คือ ข้อมูลการประเมินผลในหน่วยดั้งเดิมที่มีค่ามากท่ีสุดของเกณฑ์ท่ี 𝑗  
 𝑦𝑗−𝑚𝑖𝑛 คือ ข้อมูลการประเมินผลในหน่วยดั้งเดิมที่มีค่านอ้ยที่สุดของเกณฑที่ 𝑗 
 
4. คูณค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละชั้นข้อมูลกับข้อมูลเรื่องนั้นๆ โดยหลังจากข้อมูลของ ทุกทางเลือกของแต่

ละเกณฑ์ถูกปรับค่ามาแล้วให้คูณข้อมูลทั้งหมดนั้นด้วยน้ำหนักความสำคัญของ แต่ละเกณฑ์ดังสมการนี้ 
 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑖 × 𝑁𝑖𝑗  

 
 5. กำหนดค่าสูงสุดที่เป็นค่าในอุดมคติเชิงบวก (Positive ideal solution; PIS) คือ ค่าท่ีดีที่สุดในแต่ละ
เกณฑเ์ม่ือเปรียบเทียบจากทางเลือกท้ังหมดที่มีรวมถึงกำหนดค่าต่ำสุดที่เป็นค่า ในอุดมคติเชิงลบ (Negative ideal 
solution; NIS) คือค่าที่ดีที่สุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบจาก ทางเลือกทั้งหมดที่มีซึ่งการกำหนดค่า PIS และ 
NIS เป็นกำหนดค่าให้กับเกณฑ์ท้ังหมดที่ใช้ในการ ประเมิน โดยมีสมการกำหนดค่า ดังสมการ ดังนี้  

 
𝑃𝐼𝑆 = {𝑃𝐼𝑆1, 𝑃𝐼𝑆2, … , 𝑃𝐼𝑆𝑛} 

 และ 
𝑁𝐼𝑆 = {𝑁𝐼𝑆1, 𝑁𝐼𝑆2, … , 𝑁𝐼𝑆𝑛} 

 
โดยที่       𝑃𝐼𝑆𝑗  = ค่าท่ีมากท่ีสุดของ 𝑉𝑖𝑗 ทุกตัว (𝑉1𝑗, 𝑉2𝑗, … , 𝑉𝑚𝑗) 
 𝑃𝐼𝑆𝑗= ค่าท่ีนอ้ยที่สุดของ 𝑉𝑖𝑗 ทุกตัว (𝑉1𝑗, 𝑉2𝑗, … , 𝑉𝑚𝑗) 
 

 6. คำนวณระยะทางระหว่างค่าอุดมคติเชิงบวก (𝑆𝑃𝐼𝑆𝑖
) และค่าอุดมคติเชิงลบ (𝑆𝑁𝐼𝑆𝑖

) ของแต่ละ
ทางเลือกจากสมการ ดังนี้  

 

𝑆𝑃𝐼𝑆𝑖
= √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑃𝐼𝑆𝑗)

2𝑛

𝑗=1
 

และ 



𝑆𝑁𝐼𝑆𝑖
= √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑁𝐼𝑆𝑗)

2𝑛

𝑗=1
 

 
 7. คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้แนวคิดในอุดมคติที่สุด (Closeness Coefficient: CC) ของแต่ละ
ทางเลือกจากสมการที่นี ้

𝐶𝐶𝑖 =
𝑆𝑁𝐼𝑆𝑖

𝑆𝑃𝐼𝑆𝑖
+ 𝑆𝑁𝐼𝑆𝑖

 

 
 8. เรียงลำดับทางเลือกท้ังหมดตามค่า 𝐶𝐶𝑖 โดยทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกท่ีม ีค่า 𝐶𝐶𝑖 มากที่สุด 

 

3. การดำเนินงาน 
การศึกษา แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ โดยใช้หลักการ TOPSIS MENTHOD กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ก่อนอ่ืน
ต้องการกำหนดปัจจัยที่หลักและปัจจัยรองที่ที่ใช้ในประเมินและวัดประสิทธิภาพของการใช้เทคโนยีในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์นั้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจึงจัดทำ
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัย ซึ่งในที่สุดก็จะได้ผลเป็นนํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย ซึ่ง
สามารถนํามาใช้ในการสรุปผลเรียงลำดับถึงความสำคัญของแต่ละปัจจัยที ่เป็นวิธ ีในการประเมินและวัด
ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ขั้นตอนการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภ าพของใช้
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ มีข้ันตอนดังนี้ 

 
 ทบทวนงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกปัจจัยหลักและปัจจัยรอง และทำการเลือก
ปัจจัยท่ีนำมาศึกษา 
 จากการศึกษาเกี ่ยวกับการกำหนดปัจจัยจากบทความและวิจัยต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื ่อง การใช้เทคโนโลยี ของ Kanokkorn Kumdeang (2558), บทความทรัพยากรทาง
เทคโนโลยี (Resources) ของสาขาการออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, เอกสารให้ความรู้เรื ่องเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (2563) และ
เอกสารงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อม  เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาน
ประกอบการชิ้นส่วน ยานยนต์ไทยในระดับ First Tier ของสุภาวัลย์ เชาว์พาณิชย์เจริญ และ สถาพร โอภาสานนท 
(2561)  จึงทำให้ผู้วิจัยได้นำปัจจัยจากบทความและวิจัยที่ศึกษาข้างต้น มาประยุกต์และเป็นตัวอย่าง 



 ที่ใช้ในการกำหนดปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่ใช้ในการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพของ
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการกำหนดปัจจัยหลักและ
วิจัยรองที่นำมาศึกษาและวิเคราะห์ผล ได้ตามตารางดั้งนี้  

 
ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงการกำหนดปัจจับของหารเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือนำมาการศึกษา 

ปัจจัยหลกั ปัจจัยรอง 
ปัจจัยด้านต้นทุน-กำไร 1.ต้นทุนรวมการปฏิบัติงานลดลง 

2.ผลตอบเเทนเพิ่มขึ้นในภาพรวม 
3.ส่วนเเบ่งทางการตลากเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านการปฏิบตังาน 1.การเพิ่มขึ้นของผลผลติต่อหน่วยเวลา 
2.เวลาในการปฏิบัติงานลดลง 
3.มีความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการ

ปฎิบัติงาน 
ปัจจัยด้านคณุภาพ 1.คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

2.คุณภาพกระบวนการทำงาน 
3.คุณภาพการตรวจสอบการปฏิบตัิงานย้อนกลับ 

ปัจจัยด้านพนักงาน 1.ลดความเหนื่อยลา้จากการทำงาน 
2.ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

 

 เครื่องมือการวิจัย 
 ผู้ทำวิจัยใช้เครื่องมือที่เป็น แบบสอบถามออนไลน์ Google From เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมิน
ปัจจัยในแต่ละข้อ โดยแต่ละข้อ ที่สอบถามจะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นตัวแปรการแปลงตัวแปรภาษาของ นิวโตร
โซฟิกเซต ซึ่งประยุกต์มาจากวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ปรับใหม่เพ่ือเลือกที่พักโฮมส
เตย์ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ของชัยยา น้อยนารถ (2562) ผู้ทำวิจัยจึงแบ่งเนื้อหาในแบบสอบถาม
ออกเป็นทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแบบตัวเลือกซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้การประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยถูก
ตั้งขึ้นให้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนยนยนต์ 

 
 



 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ทำวิจัย จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกโดยหลังจากเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งในส่วนของน้ำหนักการให้ความสำคัญ และคะแนนของเกณฑ์แต่ละข้อ
ที่จำแนกตามปัจจัยที่ตั ้งไว้ มาทำการวิเคราะห์โดย TOPSIS MENTHOD ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ได้จากการนำ
ผลลัพธ์ในแบบสอบถามมาคำนวน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 

1. สร้างเมทริกซ์การตัดสินใจ เมทริกซ ์𝐷𝑚×𝑥 มีขนาด 𝑚 𝑥 𝑛 

โดยที่ สมาชิกของเมตริกซ์ 𝑥𝑖𝑗 หมายถึงระดับความความสำคัญของแต่ละปัจจัย 𝑖 ตามมุมมองของแต่
ละปัจจัย 𝑗 โดยกำหนดให้ 𝑖 =  1, . . . , 𝑚 และ 𝑗 =  1, . . . , 𝑛 เมตริกซ์การตัดสินใจที่สร้างขึ้นแสดงตามสมการ
ดังต่อไปนี้ 

𝐷𝑚×𝑥 =

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑚

𝐶1 𝐶2 … 𝐶𝑛

[

𝑋11

𝑋21

⋮

𝑋12 … 𝑋1𝑛

𝑋22 … 𝑋2𝑛

⋮ ⋮ ⋮
𝑋𝑚1 𝑋𝑚2 … 𝑋𝑚𝑛

]
 

 

2. สร้างนอร์มอลไลซ์เมทริกซ์การตัดสินใจ  
ทําการปรับข้อมูลของแต่ละปัจจัยจากหน่วยที่แตกต่างกันให้เป็นหน่วยหรือมาตรฐานเดียวกันโดยใน  

การปรับหน่วยจะแตกต่างกันระหว่างเกณฑ์เชิงผลประโยชน์ (ยิ่งมีค่าสูงยิ่งดี) และเกณฑ์เชิงต้นทุน (ยิ่งมีค่าตํ่ายิ่งดี) 
กำหนดให้ R เป็นนอร์มอลไลซ์เมทริกซ์ หรือเมทริกซ์การปรับข้อมูลปกติและ 𝑅𝑖𝑗 เป็นสมาชิก ของเมทริกซ์ซึ่งนอร์
มอลไลซ์เมทริกซ ์ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังสมาการต่อไปนี้ 

 
𝑅 = [𝑟𝑖𝑗]

𝑚×𝑥
, 𝑟𝑖𝑗 =

𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑥2𝑖𝑗𝑚
𝑖−1

 เมื่อ 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 และ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

3. สร้างเมทริกซ์การตัดสินใจถ่วงน้ำหนัก  
กําหนดให้ 𝑤𝑗 เป็นนํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย 𝑗 จากนั้นนํานํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย 

คูณกับข้อมูลในแต่ละสดมภ์ดังนั้นเมทริกซ์การตัดสินใจถ่วงน้ำหนัก (𝑣) และสมาชิกของเมทริกซ์ (𝑣𝑖𝑗) ซึ่งสามารถ
คํานวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 

 

𝑉 = [𝑣𝑖𝑗]𝑚×𝑥
, 𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑟 × 𝑟𝑖𝑗 

 
 



 

4. กำหนดค่าอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ  
การหาค่าอุดมคติเชิงบวก (positive ideal solution, PIS or 𝐴+ ) และค่าอุดมคติเชิงลบ (negative 

ideal solution, NIS or 𝐴− ) ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 

𝐴+ = (𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑛
+) และ 𝐴− = (𝑣1

−, 𝑣2
−, … , 𝑣𝑛

−) 
 
เมื่อ 𝑣𝑗

+ = {𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑖𝑗) 𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽+; min(𝑣𝑖𝑗)𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽} 
       𝑣𝑗

− = {𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑖𝑗) 𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽+; min(𝑣𝑖𝑗)𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽} 
เมื่อ 𝐽+และ 𝐽−เป็นเกณฑ์เชิงผลประโยชน์และ เกณฑ์เชิงต้นทุน (criterion benefit and cost) 

ตามลําดับ 

5. คํานวณระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิง บวกและเชิงลบของแต่ละทางเลือก 
1.1 ระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิงบวก สามารถคํานวณ โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 
 

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑗

+ − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 

 

1.2  ระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิงลบ สามารถคํานวณ โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 
 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑗

− − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 

 
6. คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุด (Closeness Coefficient weight: 𝑐𝑐𝑤𝑖

∗) คํานวณค่า 
𝑐𝑐𝑤𝑖

∗ของแต่ละทางเลือกโดยใช้สมาการดังต่อไปนี้ 
 

𝑐𝑐𝑤𝑖 =
𝑆𝑖

−

(𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

+)
, 0 ≤ 𝑐𝑐𝑤𝑖 ≤ 1 

 
 จากนั้นจัดลําดับของทางเลือกตามค่า 𝑐𝑐𝑤𝑖 ทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุดจะมีค่า 𝑐𝑐𝑤𝑖 มากที่สุด หรือ 
𝑐𝑐𝑤𝑖

∗ ส่วน ทางเลือกท่ีมีค่า 𝑐𝑐𝑤𝑖 น้อยกว่าจะมีความเหมาะสมน้อยกว่า 



 

4. ผลการศึกษา 
 การคำนวณครั้งนี้เป็นการศึกษาว่า ปัจจัยใดที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประเมินการใช้เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ มากที่สุดและในปัจจัยนั้นๆ มีปัจจัยรองใดที่มักถูกใช้ในการวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ได้ โดยการคำนวณนั้นใช้วิธีการคำนวณตามแนวคิด 
TOPSIS MENTHOD ซึ่งมีข้อมูลที่สรุปจากแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการคำนวณได้ดังนี้ 
คำนวณหาค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 
ปัจจัยด้านต้นทุน-กำไร 

• ต้นทุนรวมการปฏิบัติงานลดลง 9.13 

• ผลตอบเเทนเพ่ิมข้ึนในภาพรวม 8.75 

• ส่วนเเบ่งทางการตลากเพ่ิมข้ึน 9.63 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงาน 

• การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยเวลา 9.88 

• เวลาในการปฏิบัติงานลดลง 9.75 

• มีความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการปฎิบัติงาน 9.75 
ปัจจัยด้านคุณภาพ 

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 9.63 

• คุณภาพกระบวนการทำงาน 9.63 

• คุณภาพการตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนกลับ 8.88 
ปัจจัยด้านพนักงาน 

• ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน 9.50 

• ลดความผิดพลาดในการทำงาน 9.63 
คำนวณหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัยด้านต้นทุน-กำไร 

• ต้นทุนรวมการปฏิบัติงานลดลง 0.33 

• ผลตอบเเทนเพ่ิมข้ึนในภาพรวม 0.32 

• ส่วนเเบ่งทางการตลากเพ่ิมข้ึน 0.35 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงาน 

• การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยเวลา 0.34 



• เวลาในการปฏิบัติงานลดลง 0.33 

• มีความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการปฎิบัติงาน 0.33 
ปัจจัยด้านพนักงาน 

• ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน 0.50 

• ลดความผิดพลาดในการทำงาน 0.50 
สร้างเมทริกซ์การตัดสินใจ 

𝐷𝑚×𝑥 = [

9.13 8.75 9.63
9.88 9.75 9.75
9.63
9.50

9.63 8.88
9.63

] 

สร้างนอร์มอลไลซ์เมทริกซ์การตัดสินใจ 
จากสูตร √∑ 𝑥2𝑖𝑗𝑚

𝑖−1   จะได้ 

𝐵 = √9.132 + 9.882 + 9.632 + 9.52 = 19.08 

𝐶 = √8.752 + 9.752 + 9.632 + 9.632 = 18.90 

𝐷 = √9.632 + 9.752 + 8.882 = 16.33 
 

จากสูตร 𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑥2𝑖𝑗𝑚
𝑖−1

 จะได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางการคำนวณหาค่านอร์มอลไลซ์เมทริกซ์การตัดสินใจ 
ปัจจัยที่ใช้

ในการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจยั 

ปัจจัยดา้น
ต้นทุน-กำไร 

ต้นทุนรวมการ
ปฏิบัติงานลดลง 

ผลตอบเเทน
เพิ่มขึ้นในภาพรวม 

ส่วนเเบ่งทางการตลาก
เพิ่มขึ้น 

9.13/19.08=0.48 8.75/18.90=0.46 9.63/16.33=0.59 

ปัจจัยดา้น
ปฏิบัติงาน 

การเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตต่อหน่วยเวลา 

เวลาในการ
ปฏิบัติงานลดลง 

 

มีความถูกต้องแม่นยำใน
กระบวนการปฎบิัติงาน 

9.88/19.08=0.52 9.75/18.90=0.52 9.75/16.33=0.60 

ปัจจัยดา้น
คุณภาพ 

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพ
กระบวนการทำงาน 

คุณภาพการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานยอ้นกลับ 

9.63/19.08=0.50 9.63/18.90=0.51 8.88/16.33=0.54 

ปัจจัยดา้น
พนักงาน 

ลดความเหนื่อยล้า
จากการทำงาน 

ลดความผิดพลาด
ในการทำงาน 

 

9.5/19.08=0.50 9.63/18.90=0.51  

 
 



สร้างเมทริกซ์การตัดสินใจถ่วงน้ำหนัก โดยใช้สูตร 𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑟 × 𝑟𝑖𝑗    
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการคำนวณเมทริกซ์การตัดสินใจถ่วงน้ำหนัก 
ปัจจัยที่ใช้ใน

การศึกษา 
ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจยั 

ปัจจัยดา้น
ต้นทุน-กำไร 

ต้นทุนรวมการ
ปฏิบัติงานลดลง 

ผลตอบเเทน
เพิ่มขึ้นในภาพรวม 

ส่วนเเบ่งทางการตลาก
เพิ่มขึ้น 

0.33*0.48=0.16 0.32*0.46=0.15 0.35*0.59=0.21 

ปัจจัยดา้น
ปฏิบัติงาน 

การเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตต่อหน่วยเวลา 

เวลาในการ
ปฏิบัติงานลดลง 

 

มีความถูกต้องแม่นยำใน
กระบวนการปฎบิัติงาน 

 0.34*0.52=0.17 0.33*0.52=0.17 0.33*0.60=0.20 

ปัจจัยดา้น
คุณภาพ 

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพ
กระบวนการทำงาน 

คุณภาพการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานยอ้นกลับ 

 0.34*0.50=0.17 0.34*0.51=0.17 0.32*0.54=0.17 

ปัจจัยดา้น
พนักงาน 

ลดความเหนื่อย
ล้าจากการทำงาน 

ลดความ
ผิดพลาดในการทำงาน 

 

 0.5*0.50=0.25 0.5*0.51=0.26  

 
กำหนดค่าอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ  
โดยคำนวณจากสมการ 𝐴+ = (𝑣1

+, 𝑣2
+, … , 𝑣𝑛

+) และ 𝐴− = (𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑛
−) 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ 
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจยั 

ปัจจัยดา้นต้นทุน-กำไร 

ต้นทุนรวมการปฏบิัติงาน
ลดลง 

ผลตอบเเทนเพิ่มขึ้นในภาพรวม ส่วนเเบ่งทางการตลากเพิ่มขึ้น 

0.16 0.15 0.21 

ปัจจัยดา้นปฏิบัติงาน 
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อ

หน่วยเวลา 
เวลาในการปฏิบัติงานลดลง 

 
มีความถูกต้องแม่นยำใน
กระบวนการปฎบิัติงาน 

0.17 0.17 0.20 

ปัจจัยดา้นคุณภาพ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพกระบวนการทำงาน 

คุณภาพการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานยอ้นกลับ 

0.17 0.17 0.17 

ปัจจัยดา้นพนักงาน 
ลดความเหนื่อยล้าจาก

การทำงาน 
ลดความผิดพลาดในการทำงาน  

0.25 0.26  
 



ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจยั 

Ideal best (𝑣𝑗
+) 0.25 0.26 0.21 

Ideal worst (𝑣𝑗
−) 0.16 0.15 0.17 

 

คํานวณระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิง บวกและเชิงลบของแต่ละทางเลือก ระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิงบวก 
สามารถคํานวณโดย โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑗

+ − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

 

จะได้ 
𝑆1

+ = √(0.16 − 0.25)2 + (0.15 − 0.26)2 + (0.21 − 0.21)2 = 0.14 

𝑆2
+ = √(0.17 − 0.25)2 + (0.17 − 0.26)2 + (0.20 − 0.21)2 = 0.11 

𝑆3
+ = √(0.17 − 0.25)2 + (0.17 − 0.26)2 + (0.17 − 0.21)2 = 0.12 

                           𝑆4
+ = √(0.25 − 0.25)2 + (0.26 − 0.26)2 = 0.00 

 

ระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิงลบ สามารถคํานวณโดยอ้างอิงค่าข้อมูล โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 
 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑗

− − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

 

จะได้ 
𝑆1

− = √(0.16 − 0.16)2 + (0.15 − 0.15)2 + (0.21 − 0.17)2 = 0.03 

𝑆2
− = √(0.17 − 0.16)2 + (0.17 − 0.15)2 + (0.20 − 0.17)2 = 0.04 

𝑆3
− = √(0.17 − 0.16)2 + (0.17 − 0.15)2 + (0.17 − 0.17)2 = 0.03 

                          𝑆4
− = √(0.25 − 0.16)2 + (0.26 − 0.15)2 = 0.14 

 
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุด โดยใช้สูตร 𝑐𝑐𝑤𝑖 =

𝑆𝑖
−

(𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+)
 

𝑐𝑐𝑤1 =
0.03

(0.03 + 0.14)
= 0.20 

𝑐𝑐𝑤2 =
0.04

(0.04 + 0.11)
= 0.26 

𝑐𝑐𝑤3 =
0.03

(0.03 + 0.12)
= 0.21 



𝑐𝑐𝑤4 =
0.14

(0.14 + 0.00)
= 1 

 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
การศึกษาในครั้งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มักใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทางผู้จัดทำวิจัยได้ทำการกำหนดปัจจัยที่ใช้ศึกษาข้ึนมาท้ังหมด 4 
ปัจจัยหลัก และ 11 ปัจจัยรอง และจากการนำค่าของข้อมูลของแต่ละปัจจัยมาคำนวณตามข้ันตอนของ TOPSIS 
MENTHOD แล้วนั้น พบว่าในแต่ละปัจจัยนั้นมีค่าความสำคัญดังนี้คือดังนี้ คือ ปัจจัยด้านพนักงานมีค่าความสำคัญ
จากคำนวณเท่ากับ 1 ปัจจัยด้านการปฏิบัตงานมีค่าความสำคัญจากคำนวณเท่ากับ 0.26 ปัจจัยด้านคุณภาพมีค่า
ความสำคัญจากคำนวณเท่ากับ 0.21 ปัจจัยด้านต้นทุน-กำไรมีค่าความสำคัญจากคำนวณเท่ากับ 0.20 ตามลำดับ 
 ดังนั้นจากการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้นำ TOPSIS MENTHOD เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อ
นำมาใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มาก
ที่สุดจากการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดคือ ปัจจัยด้านพนักงานซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่า
อุดมคติที่สุดเท่ากับ 1 และปัจจัยที่เหมาะสมต่อนำมาใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์น้อยที่สุดจากการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
ต้นทุน-กำไรซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุดเท่ากับ 0.20 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์จากการใช้ TOPSIS MENTHOD เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยนั้น ผลสรุปจาก
การศึกษาในครั้งนี้คือการที่จะนำปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ต้องหาข้อมูลแหละแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการศึกษาของวิจัยด้วย ไม่สามารถคิดขึ้นมาเองได้เนื่องจากอาจทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ มีความแม่นยำและครอบคลุมต่องานวิจัยที่ทางผู้วิจัยได้ทำการศึกษา  
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการประเมินและวัดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้ TOPSIS MENTHOD เข้ามาวิเคราะห์ ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้เหมาะแก่การนำไปใช้ใน
บริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในองค์กร เนื่องมาจากสามารถใช้วิจัยนี้เป็นวิจัยตัวอย่างที่ใช้ในการ
ดัดแปลงเพื่อประเมินและวัดประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร ว่าการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กรนั้น
เพิ่มประสิทธิภาพด้านใดบ้างขององค์กร ทำให้การทำงานขององค์กรเป็นไปในทิศทาที่ดีขึ้นหรือเท่า เดิม นองเหนือ
จากบริษัทท่ีมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในองค์กรแล้วยังสามารถนั้นวิจัยเรื่องนี้เป็ฯตัวอย่างในการวิเคราะห์หา
ผลต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงความสำคัญ ความคุ่มค่า อาทิเช่นการนำเอาเป็นตัวอย่างสำหรับการหาว่าซัพพายเออร์
เจ้าในใดทำให้ตุ้นทุ่นการผลิตสินค่าถูกท่ีสุดหรือคุ้มทุนมากท่ีสุดเป็นต้น 



 แต่เนื่องด้วยวิจัยเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาถึงปัจจัยบางส่วนเท่านั้นที่นำมาวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนั้น
จึงถือได้ว่ายังมีข้อเสียอยู่ หากจะนำวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ต่อต้องทำการปรับปรุงในเรื่องปัจจัย ต้องมีการเพิ่มปัจจัย
มากกว่านี้และต้องครวบคลุมเจาะจงในเรื่องนั้น ๆ ที่จะทำการศึกษา 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงลงมิได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางที่ถูกต้องตลอดจนการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา ส่งผลให้งานวิจัยสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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