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 การวิจัยเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การจัดการอตุสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 
1) พัฒนาตวัแบบระบบสนบัสนนุเพือ่การจดัการอตุสาหกรรม
พลาสติกรีไซเคิล  2) พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล และ 
3) ประเมินการยอมรับต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสิน
ใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการนําไปใช้เพื่อสนับสนุน
การจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล งานวิจัยนี้ใช้
แบบสอบถามความต้องการแบบเลอืกตอบ 5 ระดับ ทีร่ะดบั
ความเชื่อมั่น 0.05 เป็นเครื่องมือในการวิจัยสําหรับเก็บ
ข้อมลู แล้วนาํข้อมลูมาวเิคราะหส์รปุผล ด้วยการหาคา่เฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและคา่ไคสแควรเ์พ่ือหาความสมัพนัธ์
ของขอ้มลู ผลการวจัิยพบวา่กลุม่ตัวอยา่งทัง้สามกลุม่มีความ
ต้องการใช้งานสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ

การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิอยูใ่นระดบัมากการ
ประเมนิการยอมรบัตวัแบบระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจเพือ่
การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิและการประเมนิการ
ยอมรบัตน้แบบระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการ
อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
ผลการทดสอบทางสถิติยังพบว่าการให้การยอมรับต้นแบบ
ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่จัดการอตุสาหกรรมพลาสติก
รไีซเคลิของกลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัการยอมรบัแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ข้อค้นพบการวิจัยคือ 1) ตัวแบบระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิ
รีไซเคิล 2) ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 3) ผลการประเมิน
การยอมรบัตน้แบบระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่จดัการ
อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

 คำาสำาคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการ พลาสติกรีไซเคิล
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 The purposes of this research were: 1) to 

analyze and design the model of decision support 

system for management of recycling plastic industry,

2) to develop the decision support system for 

management of the recycling plastic industry and 

3) to assess the acceptation about the decision 

support system for management of recycling plastic 

industry. The equipment used in this research was 

the questionnaire, which it had statistically the 

significance at 0.05 and analyzed with Mean, 

Standard Deviation and Chi-square. The results 

were found that all examples needed to use the 

information technology of the decision support 

system for management of recycling plastic industry

in more level. The assessment of concession 

บทนำา

ABSTRACT

about the model and the prototype of decision 

support system for management of recycling plastic 

industry were arranged in more level. On other 

hand, the result of statistical test was found that 

the concession of the prototype about the decision

support system for management of recycling plastic

industry was significantly the statistical difference.

The results found in this research were that 

1) the model of the decision support system for 

management of recycling plastic industry, 2) the 

prototype of the decision support system for 

management of recycling plastic industry and 

3) the result of concession assessment of the 

decision support system for management of 

recycling plastic industry 

 Keywords: Decision Support System, Management, Recycling Plastic 

 พลาสตกิเป็นสารประกอบอนิทรยีท์ีส่งัเคราะหข์ึน้เพือ่

ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ หรือสารประกอบของไฮโดรคาร์บอน

ที่มีน้ําหนัก โมเลกุลสูง นอกจากนั้นยังมีธาตุย่อยๆ อีกคือ 

ไนโตรเจน ฟลอูอรนีคลอรนี และกํามะถนั (พจนานกุรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถาน : 2546 ) พลาสติกมีแหล่งกําเนิดจาก

ปิโตรเลียม หรือ นํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารตั้ง

ต้นในการผลิตพลาสติก พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนํามาใช้งาน

อยา่งกว้างขวางในการดํารงชวีติเพือ่ความทนัสมัยและความ

สะดวกสบาย เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเด่น

หลายประการ เช่น ความหนาแน่นตํ่า ทนทาน และมีความ

ยืดหยุ่นสูง น้ําหนักเบาเหมาะสําหรับการใช้งานด้านต่างๆ 

ตัง้แตบ่รรจภุณัฑ ์อปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์

ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก ตลอดจนอุปกรณ์ในงาน

กอ่สรา้งจากคณุลกัษณะเฉพาะของพลาสติกทีม่คีวามสามารถ

ในการตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลาย 

 ปัจจุบันได้มีการนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการ

จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในด้านต่างๆ เพื่อตอบ

สนองตอ่การบรหิารจัดการและการทาํงานใหม้คีวามสะดวก

รวดเร็ว แต่สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิต

พลาสติกรีไซเคิลมีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างมาก 

และจากความซับซ้อนของการผลิตจึงทําให้ขอบเขตการใช้

สารสนเทศมคีวามจําเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตวัแบบมาช่วยเสรมิ
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบ

การอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคิลนัน้มคีวามซบัซอ้นซึง่จาก

การสํารวจปญัหาดังกลา่ว ผูว้จัิยขอจําแนกปญัหาออกเป็น 3 

ระดบัชัน้ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบัปานกลาง 

และระดับปฏิบัติ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารทั้ง 3 นั้น 

ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการแสดง

งบทางการเงิน งบกําไรขาดทุน แผนการเงินและการลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ สว่นผูบ้รหิารระดับกลางประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับ งบประมาณการขาย งบประมาณการผลิต 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณแรงงานทางตรง 

งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติ งบประมาณตน้ทนุในการผลติ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัปฏบิตักิารประสบกบัปัญหา

ต่างๆ เหล่านี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงการทํางาน 

รายงานต้นทุนการผลิต รายงานการซื้อวัตถุดิบ รายงาน

ค่าแรงงาน รายงานการขาย รายงานการผลิต รายงานค่าใช้

จ่ายในการผลิต รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานค่าใช้จ่ายใน

การขาย รายงานคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร รายงานยอดลูกหนี้

คงเหลือ และรายงานยอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 ซ่ึงในปญัหาทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้ มคีวามจาํเปน็อยา่งยิง่

ทีจ่ะตอ้งดําเนินการแกไ้ข โดยผูว้จิยัเลอืกทีจ่ะใช ้สารสนเทศ

สาํหรบัสนบัสนนุการตัดสนิใจ (Decision Support System

: DSS) เพื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับผู้

บริหารแต่ละระดับ ซึ่งถือเป็นสารสนเทศหนึ่งที่มีผลให้

ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลประกอบการของ

ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทําให้การตัดสินใจทางธุรกิจสามารถ

กระทําได้อย่างแม่นยํา ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะต่างๆ ซึ่ง

มักจะนําไปสู่ความล้มเหลวทางธุรกิจได้ การวิเคราะห์และ

ประเมินผลโดยใช้ระบบการตัดสินใจ หรือ DSS เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารนั้นเป็นการทํางานร่วม

กับคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่ช่วยให้ผู้ตัดสิน

ใจสามารถนําข้อมูล (Data) สารสนเทศและแบบจําลอง

ต่างๆ (Model) มาใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ไม่มี

โครงสร้าง (Unstructured problem) ได้ (Gorry, G.A. 

and M.S.Scott Morton : 1971) อีกทั้งยังเป็นระบบที่ถูก

เชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมองของมนุษย์ให้ทํางาน

รว่มกบัความสามารถของคอมพิวเตอร์เพือ่ตอ้งการปรบัปรงุ

คุณภาพของการตัดสินใจให้ดีท่ีสุดกล่าวคือระบบสนับสนุน

การตัดสนิใจเป็นระบบ ๆ หนึง่ทีต่อ้งใชค้อมพวิเตอรค์อยช่วย

เหลือและให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคลผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจ

สามารถจัดการกับปัญหากึ่งโครงสร้าง (Semi structured 

problem) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Keen, P. G. W. and 

M. S. Scott Morton :1978)

 การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลมี

หลักแนวคิดแบบ คิวไอที (QIT) โดยการบูรณาการศาสตร์ 

3 ส่วน ได้แก่ ศาสตร์หลัก เทคนิคคุณภาพและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (จารึก ชูกิตติกุล, 2548 1-16) โดยในงานวิจัย

นี้ได้มีการประยุกต์ใช้ดังนี้คือ 1) ศาสตร์หลัก ได้แก่ หลัก

การจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 2) หลักการ

ของเทคนิคคุณภาพ ได้แก่ เทคนิคคุณภาพบาลานซ์สกอร์

การ์ดประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ 2.1) การเงิน (financial 

perspective : F) 2.2) ลูกค้า (customer perspective : 

C) 2.3) กระบวนการภายในธุรกิจ (internal perspective 

: I) 2.4) การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning and 

growth: L) (Kaplan And Norton, 1996 : 23) และ 3) 

เทคโนโลยสีารสนเทศหรอืไอท ีเพือ่วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ

พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณัฐดนัย ยุวทองไทและคณะ (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งทําวิจัย

เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการ

พิมพ์บนเครื่องจักรแบบขนานท่ีแตกต่างกันของบรรจุภัณฑ์

พลาสตกิ ซึง่เปน็การศกึษาการจดัตารางการผลติของแผนก

พมิพส์ใีนโรงงานอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ ซ่ึงรปูแบบ

ของบรรจภัุณฑ์มคีวามหลากหลายและเครือ่งพมิพมี์ข้อจํากัด

และความสามารถทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่ได้แก ่จํานวนสทีีส่ามารถ

พิมพ์ได้ ขนาดที่สามารถพิมพ์ได้และลักษณะงานที่สามารถ

พมิพไ์ด ้ซึง่จากการจดัทาํสารสนเทศระบบสนบัสนนุการตดัสนิ
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ใจพบว่า เวลาปิดงานของระบบ เวลาไหลของงานในระบบ

โดยเฉลี่ยและเวลารวมในการผลิตมีค่าลดลงจากเดิม และ

ทาํใหส่้งมอบงานไดท้นักําหนดตามแผนทีว่างไว ้และจฑุามาศ 

ชุมลักษณ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกที่สถานที่ตั้งโรงงาน : 

กรณศีกึษาอตุสาหกรรมพลาสติก และอตุสาหกรรมคอนกรีต 

ผลการวิจยัพบว่าในอตุสาหกรรมพลาสตกิ ผูป้ระกอบการหรอื

ตาํแหนง่ทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทีต่ัง้ทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นอันดับแรกและปัจจัยสาธารณูปโภค

เป็นอันดับสอง ในอุตสาหกรรมคอนกรีน ให้ความสําคัญ

กับปัจจัยการขนส่งเป็นอันดับแรก และปัจจัยวัตถุดิบเป็น

อันดับสอง และปัจจัยตลาดจําหน่ายเป็นอันดับสาม ระบบ

นี้จะช่วยให้ผู้ลงทุน มีความเข้าใจขั้นตอนในการเลือกสถาน

ที่ตั้งโรงงาน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือก

สถานที่ตั้งโรงงาน และช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย

ให้กับนักลงทุน 

  ดังน้ัน ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

ระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว โดยการนําข้อมูลด้าน

การจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลบูรณาการร่วมกับ

เทคนิคคุณภาพเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล (Database) โดยผู้

บริหารหรือผู้ใช้แต่ละระดับสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการตัดสินใจการวางแผน ดําเนิน

งานกิจการให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

 2. เพ่ือพฒันาต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่

การจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 

 3. เพื่อประเมินการยอมรับต้นแบบระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

วิธีการวิจัย

  การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้ดําเนินการวิจัยมา

เป็นมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้ได้ระบบสนับสนุนการ

จดัการอตุสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ผู้วจัิยใชร้ะเบยีบวิธวีจิยั

เชงิคุณภาพและระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณโดยมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

  1. ศกึษาข้อมลูจากตาํรา เอกสารงานวจัิยท่ีเก่ียวกบั

ระบบสนบัสนนุการจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิและ

สมัภาษณ์เกบ็ข้อมูลโดยการสรา้งแบบสอบถามกึง่โครงสร้าง

ถงึความตอ้งการใชง้านของกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิ

ทําให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการใช้งานสารสนเทศ

สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิล

  2. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ 

2.1) พัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 2.2) พัฒนาต้นแบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิ

รีไซเคิล 2.3) พัฒนาแบบประเมินการยอมรับต้นแบบระบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิ

รีไซเคิลโดยการสร้างแบบสอบถามแบบเลือก 5 ระดับแล้ว

ทดลองใช้กับกลุม่ตวัอยา่งทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจากประชากร 

จํานวน 15 คน เพื่อหาความถูกต้องของภาษาและรูปแบบ 

  3. นําแบบสอบถามการประเมินการยอมรับจาก

ขั้นตอนท่ี 2 ไปหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ทั้งฉบับ

ด้วยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของครอนบาค 

(Cronbach’s method) ดังนี้ (วรชัย เยาวปราณี, 2550 : 

188)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ถึงความต้องการใช้งานสารสนเทศและการยอมรับระบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิ

รไีซเคลิ ผูว้จิยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS ในการคาํนวณ

หาค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้

  4.50-5.00 หมายถึง  มากที่สุด

  3.50-4.49 หมายถึง  มาก

  2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง

  1.50-2.49 หมายถึง  น้อย

  1.00-1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด
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 ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานตัวแบบสารสนเทศ

ลําดับ ผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ

1 ระดับสูง 4.27 0.50 มาก

2 ระดับกลาง 4.13 0.49 มาก

3 ระดับปฏิบัติการ 4.21 0.53 มาก

รวมเฉลี่ย 4.20 0.50 มาก

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ความต้องการใชง้านตัวแบบสารสนเทศของผูบ้รหิารมคีา่เฉลีย่โดยรวม 4.20 แสดงว่าผูบ้รหิารใน

แตล่ะระดบัมคีวามต้องการใชง้านตัวแบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก โดยระดบัผูบ้รหิารทีม่คีวามตอ้งการตวัแบบสารสนเทศ

จากมากไปหาน้อย  คือ ระดับสูง  ระดับปฏิบัติการและระดับกลางตามลําดับ

 2.ด้านตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

ลําดับ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D การยอมรับ

1 ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

4.33 0.55 มาก

2 การยอมรับส่วนประกอบตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4.40 0.56 มาก

รวมเฉลี่ย 4.36 0.55 มาก

 ตารางที่2  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

 1.ด้านแบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานตัวแบบสารสนเทศ

 จากตารางที่ 2พบว่าการยอมรับตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลมีค่า

เฉลีย่โดยรวม 4.36 แสดงวา่ผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบัตวัแบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก โดยใหก้ารยอมรบัจากมากไปหา

น้อย คือ ส่วนประกอบตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจและความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจตามลําดับ
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 3.ด้านตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

 ตารางที่4 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับกลาง

 จากตารางที่ 3พบว่าการยอมรับตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับสูงมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.41 แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก โดยตัวแบบสารสนเทศที่มีการยอมรับมากที่สุด คือ 
ตัวแบบสารสนเทศแผนการบริหารและการลงทุน มีค่าเฉลี่ย 4.48

ข้อ เรื่อง ค่าเฉลี่ย S.D การยอมรับ

1 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารการขาย 4.36 0.55 มาก

2 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารการผลิต 4.44 0.51 มาก

3 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารวัตถุดิบทางตรง 4.42 0.54 มาก

4 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารแรงงานทางตรง 4.39 0.58 มาก

5 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิต 4.33 0.66 มาก

6 ตัวแบบสารสนเทศงบการบริหารต้นทุนการผลิต 4.37 0.61 มาก

7 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย 4.32 0.63 มาก

8 ตัวแบบสารสนเทศการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.37 0.66 มาก

รวมเฉลี่ย 4.37 0.59 มาก

 จากตารางที่ 4 พบว่าการยอมรับตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับกลางมีค่า
เฉลี่ยโดยรวม 4.37 แสดงว่าผู้บริหารระดับกลางมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก โดยตัวแบบสารสนเทศที่มีการยอมรับมาก
ที่สุด คือ ตัวแบบสารสนเทศการบริหารการผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.44

 ตารางที่3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับสูง

ข้อ เรื่อง ค่าเฉลี่ย S.D การยอมรับ

1 ตัวแบบสารสนเทศงบแสดงฐานะการเงิน 4.38 0.52 มาก

2 ตัวแบบสารสนเทศงบกําไรขาดทุน 4.37 0.51 มาก

3 ตัวแบบสารสนเทศแผนการบริหารและการลงทุน 4.48 0.49 มาก

4 ตัวแบบสารสนเทศผลตอบแทนจากการลงทุน 4.43 0.51 มาก

รวมเฉลี่ย 4.41 0.50 มาก
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 ตารางที่5 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

ข้อ เรื่อง ค่าเฉลี่ย S.D การยอมรับ

1 ตัวแบบสารสนเทศชั่วโมงการทํางาน 4.27 0.65 มาก

2 ตัวแบบสารสนเทศต้นทุนการผลิต 4.37 0.60 มาก

3 ตัวแบบสารสนเทศรายงานการซื้อวัตถุดิบ 4.33 0.61 มาก

4 ตัวแบบสารสนเทศรายงานค่าแรงงาน 4.21 0.81 มาก

5 ตัวแบบสารสนเทศรายงานการขาย 4.11 0.87 มาก

6 ตัวแบบสารสนเทศรายงานการผลิต 4.16 0.88 มาก

7 ตัวแบบสารสนเทศงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต 4.10 0.91 มาก

8 ตัวแบบสารสนเทศรายงานการผลิต 4.17 0.90 มาก

9 ตัวแบบสารสนเทศรายงานสินค้าคงเหลือ 4.15 0.89 มาก

10 ตัวแบบสารสนเทศรายงานค่าใช้จ่ายในการขาย 4.13 0.92 มาก

11 ตัวแบบสารสนเทศรายงานค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.14 0.88 มาก

12 ตัวแบบสารสนเทศรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ 4.19 0.89 มาก

รวมเฉลี่ย 4.19 0.81 มาก

 จากตารางที ่5 พบวา่การยอมรับตัวแบบสารสนเทศระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัปฏิบัตกิารมคีา่
เฉลี่ยโดยรวม 4.19 แสดงว่าผู้บริหารระดับปฏิบัติการมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก โดยตัวแบบสารสนเทศที่มีการยอมรับ
มากที่สุด คือ ตัวแบบสารสนเทศต้นทุนการผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.37
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 4.ด้านต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

 ตารางที่6 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

ที่ ข้อคำาถาม
ค่า

เฉลี่ย
S.D 2c Sig ยอมรับ

1 ต้นแบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลได้

4.10 0.72 0.17 0.99 มาก

2 ต้นแบบสารสนเทศช่วยทําให้เกิดการวางแผนแนวทางการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมพลาสติก

รีไซเคิลได้

4.21 0.40 0.20 0.90 มาก

3 ต้นแบบสารสนเทศช่วยทําให้เกิดกลยุทธ์  วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานในการทํางานได้

4.57 0.49 0.30 0.85 มาก

4 ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะถึงการใช้งานที่ง่าย ไม่
สับสน ไม่ซับซ้อน

4.46 0.50 0.20 0.90 มาก

5 ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะถึงความเข้าใจได้  สื่อสารรู้
เรื่อง  มีความหมายกับที่คาดการณ์ไว้

4.31 0.46 0.09 0.95 มาก

6 ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะถึงความมีประโยชน์  ใช้
งานได้ดี  สนับสนุนการงานแผนการทํางาน

4.33 0.47 0.50 0.77 มาก

7 ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะถึงความถูกต้องของสาระ  
เนื้อหาครบถ้วนมีความเป็นปัจจุบัน

4.52 0.50 0.16 0.92 มาก

8 ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะความมีคุณภาพของส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้  มีรูปแบบ  เอกลักษณ์  จดจําง่าย

4.67 0.46 0.15 0.92 มาก

รวมเฉลี่ย 4.39 0.50 0.22 0.90 มาก

 จากตารางที่ 6 พบว่าการยอมรับต้นแบบระบบ
สนับสนุนการตดัสนิใจเพือ่การจัดการอตุสาหกรรมพลาสตกิ
รีไซเคิล สําหรับผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.39 แสดง
ว่าผู้บริหารมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก โดยข้อคําถามที่
ผู้บริหารให้การยอมรับมากที่สุด คือ ต้นแบบสารสนเทศ
มีคุณลักษณะความมีคุณภาพของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
มีรูปแบบ เอกลักษณ์ จดจําง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.67 นอกจากนี้
จากตารางพบวา่ผูบ้รหิารแตล่ะระดบัใหก้ารยอมรบัทีแ่ตกตา่ง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

อภิปรายผล
 ผูว้จัิยไดดํ้าเนนิการวจัิยโดยการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร 
ตาํราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมผีลการวจิยัการยอมรบัอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับชาลินี พรรธนะแพทย์, ไพฑูรย์ 
จนัทรเ์รอืง, ชตุมิา อตุมะมณุยี ์และ ประสงค ์ประณตีพลกรงั 
ในเรือ่งการพฒันาระบบเพือ่ใชเ้ปน็ทางเลอืกในการตดัสนิใจ 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัแหลมกจิ วงัหา, จาฮนัเจอร ์และ
บีกมั, กมูสัซอย คาลสิเซอร ์และเบยแ์รมเกีย่วกับประเดน็ของ
การยอมรับ งานวิจัยนี้ใช้ประเด็นการยอมรับเพื่อประเมิน
ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาระบบ
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 ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามระบบสนบัสนนุ
การตัดสินใจเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล
สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์รายด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านแบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานตัวแบบ
สารสนเทศพบว่า ความต้องการสารสนเทศของผู้บริหาร
ระดับสูงมีความต้องการมากกว่าผู้บริหารระดับกลางและ
ระดบัปฏบิตักิาร เนือ่งจากผูบ้รหิารระดับสงูเปน็ผูที้ม่อํีานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการ 
 2. ดา้นตวัแบบระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเพ่ือจดัการ
อตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิพบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบั
ส่วนประกอบตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเนื่องจากส่วนประกอบตามกรอบ
แนวคดิเปน็สว่นท่ีใช้อธิบายถงึองค์ประกอบทีใ่ช้ในการพฒันา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
 3. ด้านตวัแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ
เพือ่จัดการอุตสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิ แบง่เปน็ 3 ระดบั คอื 
3.1) ตวัแบบสารสนเทศระดับสงู พบวา่ ตัวแบบสารสนเทศที
มกีารยอมรับมากทีสุ่ด คอื ตวัแบบสารสนเทศแผนการบรหิาร
และการลงทนุเนือ่งจากผูบ้รหิารระดบัสงูสดุจาํเปน็อยา่งยิง่
ที่จะต้องใช้ตัวแบบสารสนเทศในการวางแผนการบริหาร
และการลงทุนในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการแข่งขัน
และขยายกิจการ 3.2) ตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับกลางพบว่า ตัวแบบ
สารสนเทศที่มีการยอมรับมากที่สุด คือ ตัวแบบสารสนเทศ
การบริหารการผลิต เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้ที่มี
อํานาจสั่งการการบริหารการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่คุณภาพ
สูงสุด 3.3) ตัวแบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สาํหรบัผูบ้ริหารระดับปฏิบติัการ พบว่า ตัวแบบสารสนเทศท่ี
มกีารยอมรบัมากทีส่ดุ คือ ตัวแบบสารสนเทศต้นทนุการผลติ 
เนือ่งจากผูบ้รหิารระดบัปฏบิตักิารมลีกัษณะการปฏบิตังิาน
ใกลช้ดิเกีย่วกบักระบวนการผลติดงันัน้จงึตอ้งมกีารควบคมุ
ต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การยอมรับตัวแบบสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลางที่มี
การยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิต
 4. ด้านต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล พบว่าผู้บริหารให้การ
ยอมรับมากทีสุ่ด คอื ต้นแบบสารสนเทศมีคุณลกัษณะความ

มีคุณภาพของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มีรูปแบบ เอกลักษณ์ 
จดจําง่าย เนื่องจาก ผู้บริหารสามารถรับรู้ มองเห็นและ
สัมผัสได้ อีกทั้งตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติ ประสบการณ์
การทํางานทีแ่ตกตา่งกนัสง่ผลให้การยอมรบัมคีวามแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
 จากการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล มีผลการวิจัยสรุปเป็น
รายด้าน ดังนี้ 1) ด้านความต้องการใช้งานสารสนเทศของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับ พบว่า ผู้บริหารมีความต้องการใช้
งานสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก2)ดา้นตวัแบบระบบสนบัสนนุ
การตดัสนิใจเพือ่จดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิพบวา่ 
ผูเ้ชีย่วชาญให้การยอมรบัตวัแบบระบบสนบัสนนุการตดัสนิ
ใจอยูใ่นระดบัมาก 3) ด้านตวัแบบสารสนเทศระบบสนบัสนนุ
การตดัสนิใจเพือ่จัดการอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิ พบวา่
ผู้บริหารทั้ง 3 ระดับให้การยอมรับอยู่ในระดับมาก และ 4) 
ด้านต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
อตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคิล พบวา่ผูบ้รหิารใหก้ารยอมรบั
อยูใ่นระดบัมากและมรีะดบัการยอมรบัทีแ่ตกตา่งกนัทีร่ะดบั
นัยสําคัญ 0.05 

ข้อเสนอแนะ
 เนือ่งจากงานวจัิยในครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเพือ่พฒันาระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การจดัการอตุสาหกรรมพลาสตกิ
รีไซเคิลและผลการวิจัยผู้บริหารให้การยอมรับในระดับมาก 
แตผู่ว้จิยัเช่ือวา่ยงัมคีวามตอ้งการตวัแบบสารสนเทศเพือ่ใช้ใน
การพฒันาระบบในดา้นอืน่ๆ อกีมากท่ีสามารถสนบัสนนุการ
ตดัสนิใจไดน้อกเหนอืจากท่ีกลา่วมา เช่น สารสนเทศการสรา้ง
กลยุทธ์ทางการตลาด สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย ์สารสนเทศเพือ่การพฒันากระบวนการจดัการ เปน็ตน้ 
หากมผีูพ้ฒันาตวัแบบสารสนเทศก็จะทําใหไ้ดร้ะบบสนบัสนนุ
การตัดสินใจเพ่ือจัดการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลที่มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
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 ผลงานวจิยัครัง้นีส้าํเรจ็ลงได้ด้วยความกรณุาจากทา่น 
ผศ. ดร.วีระชัย คอนจอหอ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก และ 
ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้คําแนะนํา
ต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารอุตสาหกรรมพลาสติก
รีไซเคิล ในเขตอีสานตอนใต้ที่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล และ

ด้วยความกรุณาจากบุคคลอื่นอีกหลายท่านท่ีไม่สามารถ
เอ่ยนามในที่นี้ได้หมด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวของ
ข้าพเจ้าที่เป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าตลอดการวิจัยในครั้งนี้
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