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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสร้างโปรแกรมแบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่น
ได้บนอินเตอร์ เน็ต (ผ่านเว็บ) เพื่อใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์แส้มา้ ในห่ วงโซ่อุปทาน โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึ กษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิ สติ กส์ รายวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 40
คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เล่นแบบจาลองสถานการณ์เบียร์ เกมที่เล่นบนกระดานและเล่นผ่านเว็บซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่
ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น โดยให้ทาแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความแปรปรวน และใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการทดสอบ
สมมติฐาน เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ t-test จากผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่เล่นผ่านเว็บมีระดับความพึง
พอใจมากกว่าผูเ้ ล่นบนกระดาน ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของทั้งสองกลุ่มพบว่าการเล่นแบบจาลองสถานการณ์
เบียร์เกมมีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาได้เข้าใจการเกิดปรากฏการณ์แส้มา้ และคะแนนการทดสอบของผูเ้ ล่นผ่านเว็บเป็ นที่น่าพอใจ
กว่าผูท้ ี่เล่นบนกระดาน
ABSTRACT

This study aims to develop beer distribution game program that can be played on the internet
(Web Service) for studying of Bullwhip Effect. The sample of this research was group of students of
Logistics and Supply Chain Management course, Department of Industrial Engineering and
Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University. The group of
40 students was divided into two sub-groups. One sub-group played the board game whilst another
one played the web-based game. All students took a pre-test, a post-test and satisfaction
questionnaires. The data was analyzed by descriptive statistics and Inferential Statistics including
average, variance, and hypothesis testing by t-test method. The result of the study showed that the
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satisfactory level of the web-based game is higher the board game. Moreover, the web-based game
yield the score on the post-test higher than the board game.

1.

บทนา

มักมี การคานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผิด พลาดเนื่ องจากส่ วน
ใหญ่เกิดความสับสนหรื อไม่เข้าใจวิธีการเล่น และถึงแม้จะ
ใช้ระยะเวลาไม่ต่ากว่าสามชัว่ โมงแต่ผเู ้ ล่นก็ยงั ไม่เข้าใจถึง
ปรากฏการณ์แส้มา้ จากปั ญหาข้างต้นการวิจัยในครั้งนี้ จึง
เป็ นการสร้างแบบจาลองสถานการณ์เบียร์ เกม เพื่อใช้เป็ น
สื่ อการเรี ยนการสอนในลักษณะเกมคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
เล่นได้บนระบบอินเตอร์ เน็ต เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาความ
ผิดพลาดในการคานวณค่าใช้จ่าย การลดเวลาในการเล่น
ผูเ้ ล่นสามารถเล่นนอกเวลาในสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ต
แบบจ าลองสถานการณ์ เบี ย ร์ เกมที่ ส ร้ างขึ้ น จะใช้
แบบสอบถามในการวัดประเมิ น ความรู ้ ความเข้าใจที่ ได้
จากการเล่นทั้งก่อนและหลังการเล่นบนคอมพิวเตอร์ โดย
ประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยนในรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ การ
จัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทาน สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิ สติ กส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัด การ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรากฏการณ์แส้มา้ (Bullwhip Effect) เป็ นความ
แปรปรวนของปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าและปริ มาณสิ นค้า
คงคลัง โดยความแปรปรวนดังกล่าวจะมีการขยายตัวมาก
ขึ้นจากปลายน้ าไปยังต้นน้ า [1] โดยการบิ ดเบื อนข้อมูล
ในห่ วงโซ่อุปทานจากปรากฎการณ์แส้มา้ การศึกษาสาเหตุ
ข อ ง ก า ร เกิ ด ป ร า ก ฎ ก า ร ณ์ แ ส้ ม้ า ข อ ง Lee,
Padmanabhan, Whang [2] สามารถสรุ ปสาเหตุเป็ น 4
ข้อ คื อ การประมวลผลสัญ ญาณความต้องการ , เกมการ
ปั นส่วน, การจัดชุดคาสัง่ ซื้อ, การเปลี่ยนแปลงของราคา
ในการศึ กษาและอธิ บ ายปรากฏการณ์ ดังกล่าวได้มี
การสร้างแบบจาลองสถานการณ์โดยสร้างเป็ นเกม เรี ยกว่า
“เบี ยร์ เกม” (Beer Game) [3] ซึ่ งมี ชื่ออย่างเป็ นทางการ
ว่ า “Beer Distribution Game” ซึ่ ง ถู ก คิ ด ค้ น โ ด ย
System Dynamics Group ณ
Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ในช่วงตอนต้น ค.ศ.
1960 โดยจะเล่นเกมบนกระดานเพื่อที่ จะแสดงให้เห็ นถึง
การผลิตและกระจายสิ นค้าเบี ยร์ แต่ละที มจะประกอบไป
ด้ ว ย 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ค้ า ปลี ก (Retailer) กลุ่ ม ค้า ส่ ง
(Wholesaler) กลุ่ ม กระจายสิ น ค้า (Distributor) และ
กลุ่มโรงงาน (Factory) วัตถุประสงค์ของผูเ้ ล่นเกมคือให้
แต่ละทีม พยายามทาให้ตน้ ทุนต่าที่สุด
เนื่ อ งจากการเล่ น เบี ย ร์ เกมต้อ งใช้เวลาในการเล่ น
ค่อ นข้างมาก เพราะจะต้อ งมี การบัน ทึ ก ค่ า ปริ ม าณการ
สั่งซื้ อ ของแต่ ละสัป ดาห์ ปริ ม าณสิ น ค้าคงคลัง ปริ ม าณ
สิ นค้าค้างส่ ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการค้าง
ส่ ง เป็ นต้น เพื่อน ามาใช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายเสมื อน
การสั่งซื้ อจริ งของแต่ละที ม ในขั้นตอนสุ ดท้าย ทั้งนี้ การ
แสดงผลการเล่นจะทาให้ผูเ้ ล่นเกมได้เห็ นถึงการแกว่งตัว
ของอุปสงค์ที่มีการเพิ่มมากขึ้นจากลูกค้าไปยังผูผ้ ลิต
ปั จจุบนั เบียร์ เกมมักจะถูกนามาใช้ฝึกอบรมบุคลากร
ทั้งนักเรี ยนในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย ตลอดจนบริ ษทั
[4] ต่างๆ ซึ่ งปั ญหาที่พบจากการเล่นแบบดั้งเดิ มคือ ผูเ้ ล่น

2.

ขั้นตอนการศึกษา

2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาการใช้ งานแบบจ าลอง

สถานการณ์ เบียร์ เกม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ น การทดสอบแบบ จ าลอง
สถานการณ์เบี ยร์ เกมในลักษณะเกมบนคอมพิวเตอร์ ที่เล่น
บนระบบอินเตอร์ เน็ต (ผ่านเว็บ) จานวน 20 คน และเล่น
แบบดั้ง เดิ ม บนกระดานจ านวน 20 คน จากนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาวิศ วกรรมการจัด การและโลจิ ส ติ ก ส์ ภาควิช า
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร โดย
ทดลองใช้สอนในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์แส้มา้ จากการ
เล่นแบบจาลองเบี ยร์ เกมในลักษณะเกมบนคอมพิวเตอร์ ที่
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มีขอ้ มูลที่ใช้เฉพาะในส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น รู ปแบบ
การเล่นที่ มีการส่ งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผูเ้ ล่นในส่ วนงานที่
เกี่ ยวข้องกัน และรู ปแบบการเล่นที่ มีการกาหนดในเรื่ อง
ของจานวนชุดการสัง่ ซื้อ
2.4.4 ผู ้ วิ จ ั ย ได้ เ ลื อ กใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็ จรู ป Adobe Dreamweaver CS6 ในการจัดสร้าง
แบบจ าลอง เนื่ อ งจากโปรแกรมนี้ สะดวกในการเขี ย น
โปรแกรม โดยผู ้วิจัย ใช้ภ าษา PHP (Personal Home
Page) และภาษา JavaScript ในการเขี ย นโปรแกรม
ทั้ งนี้ ได้ น าระบ บ ฐาน ข้ อ มู ลเข้ า ม าใช้ ใ น การสร้ า ง
แบบจาลอง ซึ่งใช้ phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมตัวหนึ่ง
ที่ ใช้ในการจัด การฐานข้อ มู ล MySQL ผ่านบราวเซอร์
โดยโปรแกรมนี้ เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ไ ด้ฟ รี เพราะเป็ น
โป รแกรม ใน กลุ่ ม Open Source โด ยใช้ ง าน ผ่ า น
โปรแกรม AppServ Version 2.5.10
2.4.5 ออกแบบแผนภูมิการไหลของโปรแกรม
2.4.6 ออกแบบและจัดสร้างฐานข้อมูลที่ ใช้แบ่งเป็ น
2 ส่ วนคือส่ วนของผูใ้ ช้งานและส่ วนของเกม
2.4.7 ออกแบบหน้าจอเริ่ มต้นของโปรแกรม โดยมี
ให้ ท าการเข้ า สู่ ระบบ โดยมี ช่ อ งให้ ใ ส่ Username,

เล่นบนระบบอินเตอร์ เน็ต ในครั้งนี้ แบ่งเครื่ องมือออกเป็ น
2 ส่ วน คือ
2.2.1 แบบจาลองสถานการณ์เบียร์ เกมแบบดั้งเดิ มที่
เล่นบนกระดาน
2.2.2 แบบจาลองสถานการณ์ เบี ย ร์ เกมในลักษณะ
web-based programming
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล

2.3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistic) เพื่ออธิ บายผลการศึ กษา

ได้แก่ การแจงความถี่
ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ท าการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel โดยพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ย
ความคิ ด เห็ น แต่ ล ะข้อ หากข้อ ใดมี ค่ าเฉลี่ ย “ดี ” ถึ ง “ดี
มาก” จึงจะยอมรับ นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยรวมจะต้องไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์ “ดี” ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ [5]
คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุ ง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพพอใช้
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
2.3.2 การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) เพื่ อ ใช้ ท ดสอบสมมุ ติ ฐ าน (Hypothesis
Testing) เรื่ อ งการเปรี ย บเที ยบความพึ ง พอใจของผูเ้ ล่ น
แบบจาลองบนกระดานและผ่านเว็บ การเปรี ยบเที ยบผล
การทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังเล่น
2.4 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
ขั้นตอนการสร้างแบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมใน
ลักษณะ web-based programming
2.4.1 ศึ กษาการเขียนโปรแกรมจากเอกสาร หนังสื อ
วิทยานิ พนธ์ ตาราที่เกี่ ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล และการ
สร้างเกม
2.4.2 ศึ กษาโปรแกรมแบบจาลองสถานการณ์ เบี ยร์
เกมต่างๆที่ได้มีการสร้างขึ้น
2.4.3 ออกแบบและสร้ างโปรแกรม Web-based
beer game โดยกาหนดให้แบบจาลองที่สร้างมี 3 รู ปแบบ
ได้แก่ รู ปแบบการเล่นแบบดั้งเดิมบนกระดาน คือ ผูเ้ ล่นจะ

Password
2.4.8

ออกแบบหน้าจอสาหรับการเล่นเกม
2.4.9 ออกแบบหน้าจอสาหรับแสดงผลการเล่นเกม
โดยให้แสดงค่าใช้จ่ายและกราฟจานวนการสั่งซื้ อของแต่
คนในทีม
2.4.10 ก าหนดค่ า เริ่ มต้ น และตั ว แปรที่ ใช้ ใ น
แบบจาลองสถานการณ์
1. จานวนสัปดาห์ในแต่ละรู ปแบบ 20 สัปดาห์
2. ระยะเวลาในการรอคอยสิ นค้า (Lead time)
0 สัปดาห์ จากผูค้ า้ ปลี กไปยังลูกค้า ระยะเวลา 2 สัปดาห์
จากผูค้ า้ ส่ งไปยังผูค้ า้ ปลีก ศูนย์กระจายสิ นค้าไปยังผูค้ า้ ส่ ง
และจากผู ้ผ ลิ ต ไปยัง ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า ระยะเวลา 1
สัปดาห์จากซัพพลายเออร์มายังผูผ้ ลิต
3. ค่ า ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภคในแต่ ล ะ
สัปดาห์ กาหนดค่าความต้องการในสัปดาห์ที่ 0-3 จานวน
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หน่ วย สัปดาห์ที่ 4-10 มีการสุ่ มจานวนความต้องการ
ตั้ง แต่ 2-6 หน่ ว ย สั ป ดาห์ ที่ 11-16 จ าลองให้ เป็ น
เทศกาลเบี ยร์ โดยมี ค วามต้องการแบบสุ่ มตั้งแต่ 15-25
หน่ วย และสัปดาห์ ที่ 17-20 มี ความต้องการตั้งแต่ 1-5
หน่วย
4. ค่าใช้จ่ายเริ่ มต้น ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
สิ น ค้าคงคลัง คื อ 50 ต่ อ หน่ ว ยสิ น ค้า ต่ อ สั ป ดาห์ และ
ค่าใช้จ่ายในการขาดส่งสิ นค้าคือ 100 ต่อหน่วยต่อสัปดาห์
5. สิ น ค้าคงคลัง เริ่ ม ต้น ของทุ กกลุ่ ม ในห่ ว งโซ่
อุปทานคือ 12 ชิ้น
2.4.11 อัพโหลดขึ้นเว็บโดยฝากเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้ที่เว็บที่
บ ริ การฟรี โฮสดิ้ ง คื อ http://www.hostinger.in.th/
และตั้ งชื่ อเว็ บ เบี ยร์ เกมว่ า http://www.beergame-

ข้อที่ 2 คื อสถานที่ ในการเล่นเกมมีความเหมาะสม
พบว่าระดับความคิดเห็นของผูเ้ ล่นบนกระดานคือ ระดับดี
มีค่าเฉลี่ย 3.65 ค่าความแปรปรวนคื อ 0.555 และระดับ
ความคิดเห็ นของผูท้ ี่เล่นผ่านเว็บเรื่ องความสะดวกในการ
ใช้ โ ปรแกรมคื อ ระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย 4.1 5 ค่ า ความ
แปรปรวนคือ 0.345
ข้อที่ 3 คือความพร้อมของอุปกรณ์ การเล่นมี ความ
เหมาะสมพบว่าระดับความคิดเห็ นของผูเ้ ล่นบนกระดาน
คือ ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 ค่าความแปรปรวนคือ
0.261 และระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู ท
้ ี่ เล่ น ผ่านเว็บ เรื่ อ ง
ความสะดวกในการใช้โ ปรแกรมคื อ ระดับ ดี มี ค่ าเฉลี่ ย
3.93 ค่าความแปรปรวนคือ 0.095
ข้อที่ 4 คือการมีส่วนร่ วมจะพบว่าจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและผูเ้ ล่นบนกระดานมีค่า
เท่ากันคือ ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคือ 5 ค่าความเบี่ยงเบนคือ 0
ในข้อที่ 5 คือความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่ วม
กิ จ กรรมจะพบว่าจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้
เล่นผ่านเว็บและผูเ้ ล่นบนกระดาน ระดับความคิดเห็นของ
ผูเ้ ล่นบนกระดานคือ ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าความ
แปรปรวนคือ 0.168 และระดับความคิดเห็ นของผูท้ ี่ เล่น
ผ่ า นเว็ บ คื อ ระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย 5.0 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานคือ 0

4

su.com/
2.4.12 ทดลองใช้แบบจาลองในกลุ่มตัวอย่าง
2.4.13

ปรั บปรุ งโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ดี

ขึ้น
3.

ผลการศึกษา

จากการทดลองใช้โปรแกรมแบบจาลองเบี ยร์ เกมที่
เล่นผ่านเว็บ เมื่อนาผลจากการเล่นจากกลุ่มที่ เล่นผ่านเว็บ
มา 1 กลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบกันพบว่า
3.1 ผลการวิเคราะห์ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ทีเ่ ล่ นผ่านเว็บและเล่ นบนกระดาน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเล่นเกมของ
ผูเ้ ล่นเบี ยร์ เกมบนกระดานและเล่นผ่านเว็บที่ ได้รับคืนมา
จากนักศึ กษาทั้งหมด 40 คนแบ่ งเป็ น 20 คนจากผูท้ ี่ เล่น
บนกระดานและ 20 คนจากผูเ้ ล่นผ่านเว็บ เมื่อพิจารณาจาก
ตารางที่ 1 พบว่า
ข้อที่ 1 คือระยะเวลาในการเล่นเกมมีความเหมาะสม
ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ล่ น บนกระดานคื อ ระดับ ปาน
กลางมี ค่าเฉลี่ ย 2.85 ค่าความแปรปรวนคื อ 0.134 และ
ระดับความคิดเห็ นของผูท้ ี่ เล่นผ่านเว็บคือ ระดับดี มาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.0 ค่าความแปรปรวนคือ 0

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนี ทางสถิติของแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูท้ ี่เล่นบนกระดานและเล่นผ่านเว็บ
ประเด็นความคิดเห็น
1. ระยะเวลาในการเล่น

เกม
2. สถานที่ในการเล่นเกม
/ ความสะดวกในการใช้
งานโปรแกรม
3. ความพร้อมของ
อุปกรณ์การเล่น / ความ
เหมาะสมของโปรแกรม
4. การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
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เล่นบนกระดาน
x̄
S.D

เล่นผ่านเว็บ
x̄
S.D

2.85

0.134

5.00

0

3.65

0.555

4.15

0.345

3.05

0.261

3.93

0.095

5.00

0

5.00

0

743

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงค่าดัชนี ทางสถิติของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูท้ ี่เล่นบนกระดานและเล่นผ่านเว็บ
ประเด็นความคิดเห็น
5. ความรู ้ความเข้าใจที่

เล่นบนกระดาน
x̄
S.D
4.80

0.168

และพิจารณาจากค่า t Stat เท่ากับ -26.25 ซึ่ งน้อยกว่าค่า
t Critical two-tail จึ ง ไม่ ส ามารถยอมรั บ สมมติ ฐ าน
หลัก สามารถสรุ ปได้วา่ ระยะเวลาในการเล่นเกมของผูเ้ ล่น
ผ่านเว็บและเล่นบนกระดานมีความเหมาะสมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และเมือพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้วจะ
เห็ นได้ว่าผูเ้ ล่นผ่านเว็บมีความพึงพอใจมากกว่าผูเ้ ล่นบน
กระดาน

เล่นผ่านเว็บ
x̄
S.D

5.00

0

ได้จากการเข้าร่ วม
กิจกรรม

3.2 ผลการเปรี ยบเทียบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการเล่นเกม
มีความเหมาะสมของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและเล่นบนกระดาน

ทีเ่ ล่ นผ่านเว็บและเล่ นบนกระดาน
ในการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูท้ ี่
เล่ น เบี ยร์ เ กมผ่ า นเว็ บ และเล่ น บนกระดานที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเล่นเบียร์ เกมที่ ได้รับ
คืนจากนักศึ กษาทั้งหมด 40 คนแบ่งเป็ น 20 คนจากผูท้ ี่
เล่นบนกระดานและ 20 คนจากผูท้ ี่ เล่นผ่านเว็บ โดยให้
เล่น 5 ทีม ทีมละ 4 คนจากนั้นนามาเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจระหว่างผูเ้ ล่นผ่านเว็บและบนกระดานตามประเด็น
ข้อ คิ ด เห็ น ที ล ะข้อ สามารถตั้ง สมมติ ฐ านและทดสอบ
สมมติฐานคือ
1. พารามิ เตอร์ ที่ ส นใจ คื อ ค่ าความแตกต่ างของ
ความพึงพอใจของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและเล่นบนกระดาน
สมมติฐานหลัก คือ ความพึงพอใจของผูเ้ ล่นผ่าน
เว็บและเล่นบนกระดานไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านอื่ น ๆ คื อ ความพึ งพอใจของผูเ้ ล่ น
ผ่านเว็บและเล่นบนกระดานมีความแตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ

Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

เล่นบนกระดาน

2.85
0.134210526
20
38
-26.24582133
5.87178E-26
2.024394164

3.2.2 ประเด็น ข้ อ ที่ 2

เล่นผ่ านเว็บ

5
0
20

เรื่ องความสะดวกในการใช้
งานโปรแกรมของผู้เล่ นผ่านเว็บและสถานทีก่ ารเล่ นมีความ
เหมาะสมของผู้เล่ นบนกระดาน
ในการเปรี ยบเที ยบเรื่ องของความสะดวกในการใช้
งานโปรแกรมของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและความเหมาะสมของ
สถานที่ในการเล่นของผูเ้ ล่นบนกระดาน เห็นได้จากตาราง
ที่ 3 พบว่าค่า P-value [P(T<=t) two-tail] มี ค่าต่ ากว่า
0.05 และค่า t Stat มีค่าเท่ากับ -2.36 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าค่า
วิ ก ฤต จึ ง ไม่ ส ามารถยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ความสะดวกในการใช้
งานโปรแกรมและสถานที่ในการเล่นของผูเ้ ล่นบนกระดาน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ถึงแม้วา่ ระดับ
ความคิ ดเห็ นของทั้งคู่เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ใน
ระดับดีเหมือนกัน แต่ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเ้ ล่น
ผ่านเว็บนั้นมากกว่า

กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่   0.05
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่า t-test
โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปจะแยกตามหัวข้อความคิดเห็ นได้
ดังนี้
3.2.1 ประเด็น คิด เห็ น ข้ อ แรกคื อระยะเวลาในการ
เล่ นเกมมีความเหมาะสม
เมื่ อพิ จารณาจากตารางที่ 2 พบว่าค่า P-value
[P(T<=t) two-tail] ซึ่ งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
2.
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เรื่ องความสะดวกในการ
ใช้งานโปรแกรมของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและสถานที่ การเล่นมี
ความเหมาะสมของผูเ้ ล่นบนกระดาน
Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

เล่นบนกระดาน

3.65
0.555263158
20
38
-2.357022604
0.023676896
2.024394164

3.2.4

กิจกรรม
เนื่ องจากในการเล่นเบี ยร์ เกมได้ให้นักศึ กษาเล่นที ม
ละ 4 คนโดย 1 ที มประกอบไปด้วย 4 ส่ วนงานเท่ ากับ
จานวนส่ วนงานในเกม นักศึกษาจึงเล่น 1 คนรับผิดชอบ
1 ส่ วนงาน ดัง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจาก ตารางที่ 1 แล้ว จึ ง
พบว่า จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ล่นผ่านเว็บ
และผูเ้ ล่นบนกระดานมีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 แสดง
ให้เห็นได้วา่ ผูเ้ ล่นทุกคนมีส่วนร่ วมในเกมทั้งผูเ้ ล่นผ่านเว็บ
และผูเ้ ล่นบนกระดาน

เล่นบนเว็บ

4.15
0.344736842
20

ประเด็น ความคิด เห็ น เรื่ อ งความเหมาะสม
ของโปรแกรมและความพร้ อมของอุปกรณ์ การเล่ นมีความ
เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเที ยบเรื่ องความเหมาะสมของโปรแกรม
จากผูเ้ ล่นผ่านเว็บและความเหมาะสมของอุปกรณ์การเล่น
จากผูเ้ ล่นบนกระดาน พิจารณาจากตารางที่ 4 พบว่าค่า Pvalue [P(T<=t) two-tail] มี ค่ าต่ ากว่า 0.05 และค่ า t
Stat มี ค่ าเท่ ากับ -6.38 ซึ่ งมี ค่ าน้อ ยกว่าค่ าวิก ฤต จึ งไม่
สามารถยอมรั บสมมติ ฐานหลัก ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05
สามารถสรุ ปได้วา่ ความเหมาะสมของโปรแกรมและความ
พร้ อมของอุปกรณ์ ของผูเ้ ล่นบนกระดานมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าฉลี่ย จะ
พบว่าผูเ้ ล่นผ่านเว็บพึ งพอใจในการใช้งานโปรแกรมที่ มี
ความเหมาะสม
3.2.3

รู ปที่ 1 บรรยากาศการเล่นเบียร์เกมผ่านเว็บ

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เรื่ องความเหมาะสมของ
โปรแกรมของผูเ้ ล่นผ่านเว็บและความพร้อมของอุปกรณ์
การเล่นมีความเหมาะสมของผูเ้ ล่นบนกระดาน
Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

เล่นบนกระดาน

3.05
0.260526316
20
38
-6.377622917
1.72942E-07
2.024394164

ประเด็นความคิดเห็นเรื่ องการมีส่วนร่ วมใน

รู ปที่ 2 บรรยากาศการเล่นเบียร์เกมบนกระดาน

เล่นผ่ านเว็บ

3.2.5 ประเด็นความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจ

3.9
0.094736842
20

ทีไ่ ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม
เมื่อพิจารณาจาก ตารางที่ 5 ค่า P-value [P(T<=t)
two-tail] ค่ า ต่ า กว่ า 0.05 และค่ า t Stat มี ค่ า เท่ า กั บ
-2.18 ซึ่ งมี ค่ าน้ อ ยกว่ าค่ า วิ ก ฤต จึ ง ไม่ ส ามารถยอมรั บ
สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่
ความรู ้ ความเข้าใจที่ ได้จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญ และถึงแม้ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ล่นที่
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เล่ น ผ่านเว็บ และบนกระดานจะมี ระดับ ดี ม ากเท่ ากัน แต่
ค่าเฉลี่ ยของความพึ งพอใจของผูเ้ ล่นผ่านเว็บ มี มากกว่าผู ้
เล่นบนกระดานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บนกระดานมี ค่าเฉลี่ ย 9.15 และค่าความแปรปรวนอยู่ที่
0.66 ในขณะที่ ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบผู ้เล่ น ผ่ านเว็บ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.70 และความแปรปรวนอยูท่ ี่ 0.22

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เรื่ องความรู ้ความเข้าใจที่
ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรม

ตารางที่ 6 แสดงค่าผลการวิเคราะห์ ทางสถิ ติของผลการ
ทดสอบก่ อ นการเล่ น เบี ยร์ เกมของผูเ้ ล่ น แบบจาลองบน
กระดานและผ่านเว็บ

Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

เล่นบนกระดาน

4.8
0.168421053
20
38
-2.179449472
0.035565155
2.024394164

เล่นผ่ านเว็บ

5
0
20

Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

ผลการวิเคราะห์ จากแบบทดสอบก่ อนและหลังการเล่ น
ก่อนที่ จะเริ่ มเล่นเกมและแจกอุปกรณ์ ผูว้ ิจยั ได้ให้ผู ้
เล่นเบียร์เกมทั้งสองกลุ่มทาแบบทดสอบก่อนการเล่น และ
เมื่ อ เล่ น เสร็ จ ผู ้วิ จัย ได้ส รุ ป ผลจากการเล่ น เกม รวมทั้ ง
อธิ บายทฤษฎี ของปรากฏการณ์แส้มา้ จากนั้นให้ผูเ้ ล่นได้
ท าแบ บ ท ด ส อบ ห ลั ง เล่ น ซึ่ งเป็ น ค าถ าม เดี ยวกั บ
แบบทดสอบก่อนเล่น โดยแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการเล่นนี้ได้ผา่ นการตรวจความเที่ยงตรงของ
เนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ค่าการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
สอดคล้อ ง (Index of Item–Objective Congruence:
IOC) เท่ากับ 0.8
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ ยคะแนน
ของผูเ้ ล่ น บนกระดานก่ อนการเล่น คะแนนเต็ม 10 ได้
คะแนนเฉลี่ ย 6.95 ค่าความแปรปรวน 2.47 และผูเ้ ล่น
ผ่านเว็บมีคะเนนเฉลี่ย 7.35 ค่าความแปรปรวน 2.98 ซึ่ ง
มี ค่ า P-value [P(T<=t) two-tail] มี ค่ า มากกว่า 0.05
แสดงว่าทั้งสองกลุ่มมี ความรู ้ ก่อนเรี ยนไม่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ จึ งสามารถนาทั้งสองกลุ่มมาทดสอบ
หลังการเล่นเบียร์เกมได้
เนื่ องจากการทดสอบทางสถิ ติบ่ งชี้ ว่าผูเ้ ข้าร่ วมเล่ น
เบี ยร์ เกมทั้งสองกลุ่มมีความรู ้ก่อนการเล่นไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึ งสามารถแยกกลุ่มวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผลของการ
เล่นได้ โดยผลของคะแนนทดสอบหลังการเล่นเบี ยร์ เกม
3.3

เล่นบนกระดาน

6.95
2.471052632
20
38
-0.766446093
0.448146344
2.024394164

เล่นผ่ านเว็บ

7.35
2.976315789
20

ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบประสิ ทธิผลของการเล่นเบียร์ เกมทั้ง
สองแบบเพื่ อ การเที ย บความรู ้ ก่ อ นและหลังการเล่ น ดัง
แสดงในตารางที่ 7 และ 8 สามารถอธิ บ ายได้ว่า ค่ า
t Stat ของผูเ้ ล่นบนกระดานและผ่านเว็บมีค่า –5.56 และ
-5.88 ตามลาดับ รวมทั้งค่ า P(T<=t) two-tail ของทั้ง
สองกลุ่มมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดง
ว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั และ
เมื่ อผู ้ เ ล่ น ได้ เ ล่ น เบี ยร์ เกมและได้ เ รี ยน ท ฤษ ฎี ของ
ปรากฏการณ์ แส้มา้ แล้วมี คะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 7 แสดงผลวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลัง
การเล่นเบียร์เกมของผูเ้ ล่นบนกระดาน
Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail
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ก่อนเรียน

6.95
2.471052632
20
38
-5.559759381
2.28666E-06
2.024394164

หลังเรียน

9.15
0.660526316
20

น.ทิวาพัฒน์ ก.สัยเจริญ และ ช.พรสิงห์

ตารางที่ 8 แสดงผลวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลัง
การเล่นเบียร์เกมของผูเ้ ล่นบนเว็บ
Mean
Variance
Observations
Df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

ก่อนเรียน

7.35
2.976315789
20
38
-5.877417198
8.38516E-07
2.024394164

ค่าใช้จ่ายรวม และกราฟของปริ มาณการสั่งซื้ อกับเวลาทา
ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถมองเห็ น การแกว่ ง ตัว ของกราฟ
ประกอบการอธิ บายทาให้นักศึ กษาเข้าใจได้ดีกว่าผูท้ ี่ เล่น
บนกระดาน เนื่ องจากเวลาที่ ใช้ในการสรุ ปผลไม่เพียงพอ
ต่อการวาดกราฟ ทาให้นักศึ กษาไม่สามารถมองเห็ นการ
แกว่งตัวของปริ มาณการสัง่ ซื้อได้

หลังเรียน

9.7
0.221052632
20

4.

อย่า งไรก็ ต ามหากเปรี ย บเที ย บว่า เล่ น แบบใดให้
ประสิ ท ธิ ผลมากกว่าอาจดู ได้จากค่ า P-value ที่ การเล่ น
ผ่านเว็บคือ 8.38x10-7 ซึ่งต่ากว่าที่เล่นบนกระดานให้ค่า
P-value คื อ 2.28x10-6 อาจกล่าวได้ว่าผูท
้ ี่ เล่นผ่านเว็บ
ให้ความแตกต่างด้านความรู ้มากกว่าเล่นบนกระดานอย่าง
มีนยั สาคัญ
ผูว้ ิจยั จึ งเพิ่มการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
ทดสอบความรู ้ความเข้าใจหลังการเข้าร่ วมกิ จ กรรมของ
กลุ่มที่เล่นบนกระดานและผ่านเว็บพบว่า P(T<=t) twotail ของทั้งสองกลุ่มมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และค่า t Stat มีค่าเท่ากับ -2.62 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าค่า
วิ ก ฤต จึ ง ไม่ ส ามารถยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ความรู ้ความเข้าใจที่ได้
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ดังตาราง
ที่ 9

จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการและโลจิ สติ กส์ ภาควิช าวิศวกรรม
อุ ต สาหการและการจัด การ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร โดย
ทดลองใช้สอนในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ เล่น
แบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมที่เล่นบนกระดาน 20 คน
และเล่นผ่านเว็บซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้ น 20
คน ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผูว้ ิจัย ได้เลื อ กใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จ รู ป
Adobe Dreamweaver CS6 ในการจัดสร้างแบบจาลอง
เนื่ องจากโปรแกรมนี้ สะดวกในการเขี ยนโปรแกรม โดย
ผูว้ จิ ยั ใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) และภาษา
JavaScript ในการเขี ย นโปรแกรม ทั้ งนี้ ได้ น าระบบ
ฐานข้ อ มู ล เข้ า มาใช้ ใ นการส ร้ า งแบบจ าลอง ซึ่ งใช้
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมตัวหนึ่ งที่ ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์
เมื่อทาการสอบถามด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่เล่นแบบจาลองผ่านเว็บเทียบกับความพึงพอใจของ
ผูท้ ี่เล่นบนกระดานตามประเด็นความคิดเห็นรายข้อ สรุ ป
ได้ ว่า ผู ้เล่ น ผ่ า นเว็บ มี ค วามพึ ง พอใจมากกว่ า ผู ้เล่ น บน
กระดานในเรื่ องของระยะเวลาในการเล่นมีความเหมาะสม
และเรื่ อ งความเหมาะสมของโปรแกรมและความพร้ อ ม
ของอุ ป กรณ์ ก ารเล่ น มี ค วามเหมาะสม ส่ ว นประเด็ น
ข้ อ คิ ด เห็ นในเรื่ องของความสะดวกในการใช้ ง าน
โปรแกรมของผูเ้ ล่น ผ่านเว็บ และสถานที่ การเล่น มี ความ
เหมาะสมของผูเ้ ล่ น บนกระดาน และเรื่ อ งความรู ้ ค วาม

ตารางที่ 9 แสดงผลวิเคราะห์ผลการทดสอบหลังการเล่น
เบียร์เกมของผูเ้ ล่นบนกระดานและผ่านเว็บ
Mean
Variance
Observations
df
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

เล่นบนกระดาน

9.15
0.660526316
20
38
-2.619672989
0.012578401
2.024394164

สรุ ปผล

เล่นผ่ านเว็บ

9.7
0.221052632
20

ทั้งนี้ ในการสรุ ป ผลหลังการเล่น นั้น สาหรั บ ผูเ้ ล่ น
แบบจาลองสถานการณ์เบี ยร์ เกมผ่านเว็บนั้นเมื่อเล่นเสร็ จ
โปรแกรมจะท าการแสดงข้อ มู ล ค่ าใช้จ่ายของแต่ ล ะคน
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ปรากฏการณ์ แ ส้ ม ้ า และเนื่ องจากผู ้เล่ น แบบจ าลอง
สถานการณ์เบียร์เกมผ่านเว็บนั้นเมื่อเล่นเสร็ จโปรแกรมจะ
ทาการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละคน ค่าใช้จ่ายรวม
และกราฟของปริ ม าณการสั่งซื้ อ กับ เวลาท าให้ นักศึ กษา
สามารถมองเห็ น การแกว่ง ตัว ของกราฟประกอบการ
อธิ บายทาให้นกั ศึกษาเข้าใจได้ดีกว่าผูท้ ี่เล่นบนกระดานที่
ไม่ได้เห็นกราฟการสัง่ ซื้อและเวลา

เข้า ใจที่ ไ ด้จ ากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม พบว่า ระดับ ความ
คิดเห็นของทั้งสองกลุ่มนั้นเท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยของผูเ้ ล่นผ่าน
เว็บสูงกว่า ทั้งนี้เรื่ องของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม พบว่า
เนื่ องจากผูว้ ิจัยให้ นัก ศึ ก ษาเล่ น ที ม ละ 4 คนโดย 1 ที ม
ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนงานเท่ากับจานวนส่วนงานในเกม
นั ก ศึ ก ษาจึ ง เล่ น 1 คนรั บ ผิ ด ชอบ 1 ส่ ว นงานดั ง นั้ น
นักศึกษาจึงมีระดับความพึงพอใจดีมากทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของทั้งสองกลุ่ม
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของผูเ้ ล่นบนกระดานก่ อนการเล่น
คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนเฉลี่ย 6.95 และผูเ้ ล่นผ่านเว็บ
มีคะแนนเฉลี่ย 7.35 ผลของคะแนนทดสอบหลังการเล่น
เบียร์เกมบนกระดานมีค่าเฉลี่ย 9.15
ในขณะที่ ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบผูเ้ ล่ น ผ่านเว็บ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.70 ดังนั้นการเล่นแบบจาลองสถานการณ์
เบี ยร์ เกม มี ส่ วน ช่ วยให้ นั ก ศึ กษ าได้ เ ข้ า ใจการเกิ ด

5.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจั ด การ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุ ต สาห กรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ส าห รั บ การ
สนับสนุนงานวิจยั ในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

[1] Lee, H.L., Padmanabhan, V., and Whang, S. Information distortion in a supply chain: the
bullwhip effect. Management Science, 1997; 43 (4): 546-558
[2] Lee, H. L., V. Padmanabhan, S. Whang. The bullwhip effect in supply chains. Sloan Management
Review, 1997; 38(3): 93–102.
[3] Sterman, J. D. Teaching Takes Off: Flight Simulators for Management Education. OR/MS
Today, 1992; 40-44.
[4] ณั ฏ ฐริ นดา เนตรสว่ า ง. การน าเกมจ าลองสถานการณ์ (BEER GAME) มาใช้ ใ นการเรี ยนการสอน เรื่ อง

[5]

ปรากฏการณ์ แส้ ม ้ า (BULLWHIP EFFECT) ใน รายวิ ช าการจั ด การโซ่ อุ ป ท าน และโลจิ ส ติ ก ส์ .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น, 2016; 10(2): 7-16
บุญชม ศรี สะอาด. การวิจยั เบื้องต้น. กรุ งเทพมหานคร: สุริยาสาสน์, 2535.

97

