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518 

    วรินทร วาร ี  

o  ระบบภาษีสรรพสามิตท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย: A Suitable Excise Tax System for  

    Thailand 

 529 

    ศิริญญา ดุสิตนานนท   
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2. ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทรสาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

4. รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. รศ.วสันต  กันอํ่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

6. ผศ.ดร.สุภา  ทองคง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

7. ผศ.ดร.ณัทณรงค  จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

8. ผศ.ดร.กุสุมา  ดําพิทักษ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

9. อ.ดร. ไอลดา  สุขนาค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

10. อ.สดศรี  พงศอุทัย  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

11. อ.พัดชา  พงศกีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร 

12. ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

13. อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14. ผศ.ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล คณะมนุษยศาตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15. อ.ดร.อารยา ผลธัญญา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16. อ.ดร.คุณัชญ สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

17. รศ.ดร.ธันยวัฒน รัตนสัค คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18. ศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19. รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

20. รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

21. รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

22. รศ.ดร.จริยา อุยยะเสถียร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23. อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

24. ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

25. อ.ดร.อลงกรณ ปริวุฒิพงศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26. อ.ดร.อนัญญา กรรณสูต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

27. อ.ดร.คิธธ วงศอาษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28. ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29. ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

30. ผศ.ดร.ศรันย อินทโกสุม คณะวิทยาศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 

31. ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

32. ดร.สนธยา กริชนวรักษ บริษัท แอดวานซ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท เอเจนซ่ี จํากัด 

33. อ.ดร.มงคล อิทธิผลิน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

34. อ.ดร.ชาญชัย เหลาหา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

35. รศ.ดร.ภูมิ โชคหมาะ คณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

36. รศ.มานิตย  จุมปา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

37. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

38. อ.ดร.ปณณ อนันอภิบุตร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

39. อ.ดร.ดนพร จิตตจรุงเกียรติ 

40. อ.ดร.มนรัตน ใจเอ้ือ 

41. อ.ดร.อังสุมาลิน จํานงชอบ 

           คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42. ผศ.ดร.สันติพัฒน อรุณธาร ี           บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายใน 

1. ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักด ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ผศ.ดร.ธรีนุช พูศักดิ์ศรีกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. อ.ดร.อัศวิณ ปสุธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. ศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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8. รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. อ.ปาจรีย  หวังรุงกิจ   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

10. ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. อ.ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. ผศ.ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. ผศ.ดร.อิทธิพงษ เขมะเพชร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. ผศ.ดร.ศศิพันธ นิตยะประภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15. ผศ.ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

16. รศ.ดวงพร หัชชะวณิช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

17. รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

18. ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

19. อ.ดร.ปยะเนตร นาคสีดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

20. ผศ.ดร.วนัชยั ฉิมฉว ี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

21. ผศ.พัชรี พิชณุษากร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 

1. ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. อ.ดร.อัศวิณ ปสุธรรม   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. ผศ.ดร.สุภา  ทองคง   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. ศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. ผศ.ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. อ.ดร.อลงกรณ ปริวุฒิพงศ  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

10. ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. อ.ดร.รวนิกานต ศรีนนท  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. รศ.ดวงพร หัชชะวณิช   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. ผศ.ดร.สุรพงษ พินิจกลาง    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. ผศ.ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ  

UTCC Academic Day ประจําปการศึกษา 2559 

วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 

หอง 5302-4 และหอง 5502-3  

ช้ัน 3 และ 5 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

******************************************** 

08.00 -08.45 น.  ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น.   พิธีเปดงาน UTCC Academic Day ประจําปการศึกษา 2559 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย 

09.00-15.30 น.   การนําเสนอผลงานวิชาการ 

• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   หอง 5302 

• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร  หอง 5303 

• สาขาวิชาสังคมศาสตร   หอง 5304 

• สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร    หอง 5502 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หอง 5503 
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กําหนดการการนําเสนอผลงานวิชาการ UTCC Academic Day  

วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560  

อาคาร 5 ช้ัน 3 และ 5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

   

 หอง 5302  Chairman: อ.ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล 

Commentators: ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 09.00-09.20 น. ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs ขนาด

ยอม ภาคบริการธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา อําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี 

คุณนุสรา ยอดแกว คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

2 09.20-09.40 น.  THAILAND’S IT INDUSTRY - A GOLDEN 

OPPORTUNITY FOR FOREIGN INVESTMENT 

Nancy Nguyen International College 

3 09.40-10.00 น.  การบริหารแบรนดท่ีมุงเนนใหความสําคญักับ

ลูกคา: กรณีศึกษาแบรนด SCG 

ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักด ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย  

4 10.00-10.20 น. การแบงสวนตลาดนัด: การคนหาทรัพยากรเพ่ือ

สรางความไดเปรียบ 

ผศ.ดร.กัญช อินทรโกเศศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย  

5 10.20-10.40 น.  Telework and Its Paradoxical Outcomes อ.ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

6 10.40-11.00 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจท่ีจะซื้อ

รถยนตไฟฟาประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

คุณสริิพัฒน ดีขํา คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

7 11.00-11.20 น. ความสามารถในการสื่อสารองคกร รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และแรงจูงใจในการทํางาน ท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลในการทํางานเปนทีม ของพนักงาน

ท่ีมีวัยตางกันในองคกร กรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

คุณกิติคณุ แยมบาน คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

8 11.20-11.40 น.  การสรางกระบวนการเรยีนรูเพ่ือการจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาบานมอนเขาแกว   

ตําบลพิชัย   อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 

คุณเพียงกานต นามวงศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ลานนา ลําปาง 

 

 



XVIII 
 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

9 11.40-12.00 น. การศึกษาปจจัยคณุสมบัตสิวนบุคคล การ

ใหบริการระบบ 4G และคุณภาพการใหบริการ ท่ี

สงผลตอความจงรักภักดีในการใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 4G ของบริษัทแหงหน่ึง: 

กรณีศึกษาผูใชบริการเครือขาย 4G เขต

กรุงเทพมหานคร 

คุณทรงพร อวยพร คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

10 13.00-13.20 น.  การศึกษาขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรม 

คุณภาพดานรสชาติ ความสะอาดความปลอดภัย 

และการสงเสริมการตลาด ท่ีมผีลตอการตดัสินใจ

เลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

คุณจรยิา จิรวัฒนานนท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

11 13.20-13.40 น. การสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมส

เตย 

ผศ.ดร.อรสิรา เสยานนท คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

12 13.40-14.00 น. การศึกษาปจจัยคณุสมบัตสิวนบุคคล ปจจัยความ

เช่ือมั่น และปจจยัการบริการ 7Ps ท่ีมีผลตอ

ปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานกบินทร

อะไหล 2003  กรณีศึกษารานจําหนายช้ินสวน

อะไหลรถยนต ในเขตจังหวัดปราจีนบุร ี

คุณรวิสรา แซโงว คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

13 14.00-14.20 น. ถอดแบบธุรกิจเพ่ือสรางศักยภาพการแขงขันให 

SMEs ไทย 

อ.อัญชลี เทพรตัน คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

14 14.20-14.40 น.  ความเปนนานาชาติ สรางมาตรฐานระดับโลก 

เพ่ิมทางรอดอุดมศึกษาไทย 

อ.รัชดา ธูปทอง คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

15 14.40-15.00 น.  The Predictive Power and Profitability of 

Candlestick Trading Strategies in Thai 

Equity Market 

ผศ.เอกรินทร วรุฒบางกูร คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

16 15.00-15.20 น. การออกสูสากลของบรรษัทขามชาติไทยกับ

มุมมองของการหลบเลี่ยงสถาบัน 

อ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย  
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หอง 5303  Chairman: ผศ.ดร.สวรส ศรีสุตโต 

Commentators: อ.ดร.อัศวิณ ปสุธรรม ผศ.ดร.สุภา  ทองคง 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

17 09.00-09.20 น. ความพึงพอใจของผูซื้อสลากกินแบงรัฐบาลตาม

นโยบายควบคมุราคาไมเกิน 80 บาท 

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

18 09.20-09.40 น.  การจัดการนวัตกรรมของ Smart Enterprise 

เพ่ือกาวเขาสูโมเดลประเทศไทย 4.0 

อ.พัทธนันท มั่งมี หลักสตูรบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สมุทรปราการ  

19 09.40-10.00 น.  การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ทักษะการขายของ

ตัวแทนขายประกัน และการสื่อสารการตลาด

แบบครบวงจร มผีลตอการตดัสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 

คุณเบญจอร งามอ่ิมทรัพย คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

20 10.00-10.20 น. การศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัย

ดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมในองคกรและปจจยัดานขอมูล

สถานภาพสวนบุคคลท่ีมผีลตอคณุภาพชีวิตของ

พนักงานในบริษัทเอกชน 

คุณสมฤดี คุมเดช คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

21 10.20-10.40 น.  ปญหาและความตองการพัฒนาของ

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ผศ.โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  

22 10.40-11.00 น.  สภาพแวดลอมภายในองคการท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของธุรกิจสงออกเสื้อผา

สําเรจ็รูปในกรุงเทพมหานคร 

 อ.สายพิณ ปนทอง คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธนบุรี  

23 11.00-11.20 น. การศึกษาปจจัยคณุสมบัตสิวนบุคคล ปจจัย

กระบวนการความรูความเขาใจ และปจจยั

กระบวนการทํางาน ท่ีมผีลตอความพรอมของนัก

บัญชีไทยเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) 

 คุณอุมาพร บุญทอง คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

 



XX 
 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

24 11.20-11.40 น.  การศึกษาคุณภาพและเอกลักษณการบริการ 

ทักษะการสื่อสาร และสวนประสมการตลาด

บริการท่ีมผีลตอความจงรักภักดสีายการบินไทย

แอรเอเชียของผูโดยสาร 

 คุณจุฑามาศ นาเงิน คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

25 11.40-12.00 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษี

กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET50 

คุณดํารงพล วิเศษศร บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

26 13.00-13.20 น.  ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาค

อสังหาริมทรัพยป 2558 - 2559 

คุณกนกพร คติคปุตอนันต บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

27 13.20-13.40 น. ผลกระทบของการปรับอัตราภาษีสรรพสามติ

รถยนตป 2559 

คุณนุชนาถ ติโลกวิชัย บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

28 13.40-14.00 น. ความรูความเขาใจของผูประกอบการในการเสีย

ภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

คุณสรุางค เกษตรทัต บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

29 14.00-14.20 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผานระบบ

อินเทอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขตหลักสี ่

คุณชมพูนุท มิตรดํารงค บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

30 14.20-14.40 น.  การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวตอพฤติกรรมของผูบรโิภค

ป 2559 

คุณธิดารัตน เสนาลักษณ บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

31 14.40-15.00 น.  การศึกษาผลกระทบของมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจซื้อสินคาและบริการลดหยอนภาษี 

15,000 บาท ของรานคานอกระบบ

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

คุณปลันธน สุรินทร บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

32 15.00-15.20 น.  การศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงโครงสราง

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป 2560 ตอผูเสยีภาษี

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณธัญสินี  แดงเอียด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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หอง 5304  Chairman: ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน  อ.ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล 

Commentators: ศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร ผศ.ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล อ.ดร.อลงกรณ ปริวุฒิพงศ   

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

33 09.00-09.20 น. รูปแบบการสื่อสารกับคุณภาพการสื่อสารภายใน

ครอบครัวของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

คุณพรทิพย ชวยเพล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

34 09.20-09.40 น.  แนวคิดการสรางตราสินคาใหสถานท่ี (place 

branding) กับกรณีรานอาหารไทยใน

ตางประเทศ เพ่ือการสรางภาพลักษณประเทศ

ไทย 

อาจารย ดร.อนัญญา กรรณสตู มหาวิทยาลยัมหิดล 

35 09.40-10.00 น.  บทบาทของรัฐ – สื่อมวลชน – ประชาชนกับ

ความมั่นคงของชาติ ภายใตบริบทของภูมิทัศนสื่อ

ใหม 

ผศ.สรลักษณ พงษโพธ์ิ คณะนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

36 10.00-10.20 น. Receptions of a Transgender Film, The 

Mother without a Womb, Comparison 

between Thailand and Philippines 

Audiences. 

ผศ.ดร.อรดล แกวประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

37 10.20-10.40 น.  12 ข้ันตอนของการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ 

เพ่ือการสื่อสารแบรนดขององคกรธุรกิจไทย 

ผศ.ดร.วราภรณ ฉัตราติชาต คณะนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

38 10.40-11.00 น.  การพัฒนากฎหมายสาขาธุรกิจการศึกษาไทยเพ่ือ

รองรับการเปดตลาดการคาบริการอาเซียนภายใต

กรอบความตกลงใหมหลังป พ.ศ. 2558 

ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน  คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

39 11.00-11.20 น. มาตรการทางกฎหมายคุมครองผูบริโภคในความ

ชํารุดบกพรองทรัพยสินซึ่งซื้อขาย : ศึกษากรณี

การซื้อขายสตัวเลี้ยงประเภทสุนัขและแมว 

คุณวรินทร วาร ี คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลยัสยาม  

40 11.20-11.40 น.  ระบบภาษีสรรพสามิตท่ีเหมาะสมกับประเทศ

ไทย: A Suitable Excise Tax System for 

Thailand 

อ. ดร.ศิรญิญา ดสุิตนานนท คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

41 11.40-12.00 น. ความหมายและองคประกอบความจงรักภักดตีอ

องคการ : ทบทวนวรรณกรรมวิจัย 

อ.ชัชวาล อรวงศศุภทัต สาขาจิตวิทยาประยุกต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

42 13.00-13.20 น.  ความสัมพันธระหวางเอกลักษณกับการรับเอา

ความเสีย่งของวัยรุนตอนกลาง โดยมีความเช่ือมั่น

ในตนเปนตัวแปรสงผาน 

คุณพิมพนภสัสรา หงษจอย คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

43 13.20-13.40 น. ความแตกตางของรูปประโยคแสดงเหตุและผลใน

ภาษาไทย- วิเคราะหดวยปรากฏการณของรูป

ประโยคแสดงเหตุและผล 2 ประเภทใน

ภาษาญี่ปุน 

อ.ธีระวุฒิ สุนทรา คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศลิป  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

44 13.40-14.00 น. กิจกรรมความรับผิดชอบตอชุมชนรอบบริเวณ

คลังนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ:  กรณีศึกษา 

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จํากัด 

(BAFS) 

ผศ. ดร.วันวร จะนู คณะรัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

45 14.00-14.20 น. การเตรียมความพรอมของจังหวัดประจวบครีีขันธ 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจบรเิวณชายแดนดานสิงขร

และมดูอง  

รศ.พิพัฒน ไทยอาร ี คณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

46 14.20-14.40 น.  บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสเีขียวสูการพัฒนาท่ียั่งยนืระดับโลก 

อ.สมศักดิ์  วานิชยาภรณ  คณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
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หอง 5502  Chairman: รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร  

Commentators:  ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร อ.ดร.รวินกานต ศรีนนท 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

47 09.00-09.20 น. Out-of-the-Box-Hydro-System รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

48 09.20-09.40 น.  การประยุกตใชเทคนิคของ Kano Model เพ่ือ

ชวยในการจัดลําดับความสําคญัของความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการออกแบบระบบขน

ถายวัสดุในคลังสินคา 

อ.ชนิตรนันทน กุลทนันท คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

49 09.40-10.00 น.  การกําจัดสารพีวีเอในนํ้าเสียพีวีเอสังเคราะหดวย

กระบวนการโคแอกกูเลชัน 

คุณชาญชนะ จิตตะโสภ ี คณะวิศวกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

50 10.00-10.20 น. การพัฒนาธุรกิจเสื้อผาแฟช่ันออนไลน กรณีศึกษา

ราน Clothespress 

คุณศุภวรรณ บุญเจริญ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

51 10.20-10.40 น.  การพัฒนาระบบการบริการเครื่องหูฟงแปลภาษา คุณพนิดา เกตุแยม สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

52 10.40-11.00 น.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคา 

กรณีศึกษา บริษัท ตี๋ เฮง เฮง จํากัด 

คุณปราวตรี สัพพะเลข สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

53 11.00-11.20 น. การลดตนทุนเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา กรณีศึกษาบริษัทจําหนายเม็ดพลาสติก 

คุณพีรพรรณ รัตนธรรมเจรญิ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

54 11.20-11.40 น.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงและการเพ่ิม

รายได กรณีศึกษา บริษัท xxx จํากัด 

คุณเอวิกา ศรีทอง สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

55 11.40-12.00 น. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแกวกาแฟวนทอง 

(กรณีศึกษา บริษัท ABC) 

ผศ.รจนาฎ ไกรปญญาพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

56 13.00-13.20 น.  เปรียบเทียบการสํารองขอมูลและกูคืนภัยพิบัติ – 

กรณีศึกษาแอมะซอนเว็บเซอรวิสและ

ไมโครซอฟตอะซัว คลาวคอมพิวติง้  

คุณอชิระ ชมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

57 13.20-13.40 น. อัลกอริทึมการสกัดขอความบงช้ีอนาคต ผศ.ดร.ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  
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หอง 5503  Chairman: รศ.ดร.นิตติยา ปภาพจน 

Commentators:  รศ.ดวงพร หัชชะวณิช ผศ.ดร.สุรพงษ พินิจกลาง  ผศ.ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน 

ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

58 09.00-09.20 น. สมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้ามันจระเขจาก

การสกัดท่ีแตกตางกัน 

อาจารยลดาวัลย ชางชุบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

59 09.20-09.40 น.  ความเขาใจในความตองการของผูบริโภคสําหรับ

แปงฝุนสมุนไพรโดยใชแบบจําลองคาโนเชิง

ปริมาณ 

อาจารยลดาวัลย ชางชุบ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

60 09.40-10.00 น.  ตัวแบบการคนหารานเครื่องดื่มบนแผนท่ีออนไลน 

บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวน

ทะเลแกว) 

คุณธันยบูรณ รอดมณ ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

61 10.00-10.20 น. Information management system huyin 

dorm 

คุณสามารถ บัวทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

62 10.20-10.40 น.  ตัวแบบการคนหาหอพักบนแผนท่ีออนไลนบรเิวณ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (สวนทะเล

แกว) 

คุณสราวุธ สุดแสงจันทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

63 10.40-11.00 น.  การพัฒนาระบบการคนหารานอาหารบนแผนท่ี

ออนไลน บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม(สวนทะเลแกว) 

คุณกฤษณ ศรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

64 11.00-11.20 น. การจําแนกภาพดอกเดหลีโดยใชเน้ือหาภาพ คุณธนวัฒน ปุญญฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

65 11.20-11.40 น.  สื่อการสอน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

คุณลลันลลิน ศรีฉิม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

66 11.40-12.00 น. ระบบการคนหารานคารแครจังหวัดพิษณุโลกผาน

ระบบแอนดรอยด 

คุณวิสตูร ทองดอนพุม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

67 13.00-13.20 น.  การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

จังหวัดสุโขทัยผานระบบแอนดรอย 

คุณธัญนก  ฤทธ์ิรักษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
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ลําดับ เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

68 13.20-13.40 น. โปรแกรมส่ังอาหารสําหรับระบบแอนดรอยด คุณพรชัย สีละสัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

69 13.40-14.00 น. การไมอิสระเชิงเสนใน C ของฟงกชันแยกคูณ 

C- linearly dependent of multiplicative 

functions 

รศ.ดร.นิตตยิา ปภาพจน คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

70 14.00-14.20 น. การคัดแยกการเปนฟงกชันแยกคณูแบบ

บริบูรณของฟงกชันเลขคณิต 

คุณสเุทพ ผานัด บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

71 14.20-14.40 น.  การทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสถิติ

ธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย ดวยการวิเคราะห

การถดถอยลอจสิติก 

ผศ.สณุี ทวีสกุลวัชระ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

72 14.40-15.00 น.  ระบบเหมืองขอมูลเพ่ือการจัดกลุมขอมูลบุคคล

เปรียบเทียบกับหลักโหราศาสตรไทย 

อ.ดร.ยอดธง รอดแกว คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

73 15.00-15.20 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการเปนอาสาสมัครอานหนังสือ

เสียงสําหรับคนตาบอดผานแอป RFB บน

สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

ผศ.อารีวรรณ สุขวิลยั คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

 

 



 

 

 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ขนาดย่อม ภาคบริการธุรกิจโรงแรม  
กรณีศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

Access to finance sources for SMEs in hospitality sector 
Koh Samui District Case Study Suratthani 

 
สุวัฒนา พวงสุวรรณ1 กฤษติยาภรณ์ จักรแก้ว2 นุสรา ยอดแก้ว3 ปิยพร นวลศรี4 อัสนี เส้งเซ่ง5 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานประกอบการของวิสาหกิจขนาด
ย่อมภาคการบริการโรงแรมใน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2)เพ่ือศึกษาปัญหาแหล่งเงินทุน
ของธุรกิจขนาดย่อมภาคการบริการโรงแรมใน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์นี ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคือ ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อม ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน 363 แห่ง โดยการใช้สถิติวิธีแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวมาก
ที่สุดจ านวน  149 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 49  ประเภทของโรงแรมเป็นโรงแรมประเภทที่1 มากท่ีสุด 
จ านวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46 สัดส่วนรายได้ต่อหนี้สินของกิจการกิจการส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่าหนี้สิน จ านวน 264 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 86.8  รายได้ของกิจการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมากิจการส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน 257 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 73.7  ก าไรของกิจการ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมากิจการส่วนใหญ่มีก าไรเพ่ิมขึ้น จ านวน  257 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
84.5   

ในส่วนของปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อม ภาคบริการ 
ธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเกาะสมุยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 
ขนาดย่อม  

 
1คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, e-mail:nusara4550@gmail.com 
4คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจัดเรียงล าดับของสภาพปัญหาทั้งสามด้าน สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
โดยรวมจากระดับมากที่สุดไปหาระดับน้อยที่สุดได้ดังนี้ ปัญหาด้านสถาบันการเงิน มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.2  ปัญหาด้านการเข้าถึงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเกี่ยวกับเงินทุน มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ3.2 และปัญหาด้านสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.8 
 
ค าส าคัญ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, แหล่งเงินทุน, ธุรกิจโรงแรม 
 
Abstract 
 The purpose of this research were 1) To study the establishment information 
of small enterprises in hospitality sector. Koh Samui District, Surat Thani 2) To study 
the problem of funding sources of small businesses in hospitality sector Koh Samui 
District, Surat Thani. Population and samples used in the research were 363 of small 
entrepreneurs in hospitality sector in Koh Samui district, Suratthani. 

 The research found that the majority of establishments were 149 as Hotel 
business owners accounting for 49 percent. The first type hotel is majority of hotel 
were 142, accounting for 46 percentage. Proportion of income to liabilities of the 
business, the majority of the establishment income was 264 accounting for 86.8 
percent. In the past three years, the establishment's revenue has increased by 257, 
accounting for 73.7 percent and in term of establishment's profit most of the 
business is increased 257 businesses, accounting for 84.5 percent. 

 The problem for access to finance in small business SMEs in Kho Samui 
hotel business sector had a high level of opinion from establishments. Moreover, it 
can sort the average from the highest level to the lowest level as follows: financial 
institution problem, which gave a 4.2 percent, accessibility issues, the promotion of 
access to government funding sources on finance was 3.2 and the problem of the 
establishment was 2.8. 
  
Key words: Small and Medium Enterprises, Sources of Funding, Hotel Business 
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บทน า 

SMEs เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปรียบเสมือนกระดูก
สันหลังของเศรษฐกิจในการเสริมสร้างรายได้ เพราะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและเป็นต้นน้ าให้กับ
บริษัทใหญ่ เป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย SMEs มีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของไทยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครอบคลุม 3 ภาคใหญ่ๆ ได้แก่ ภาคการผลิต 
(production sector) ภาคการค้ า (trading sector) และภาคการบริการ (service sector) 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในกิจการภาคการบริการ 
ในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ซึ่งธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดในภาคการบริการ คือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัว
ต่อเนื่องถึงร้อยละ 10.9 (ภาวะเศรษฐกิจไทย บลจ.ทิสโก้, 2558) ธุรกิจโรงแรมจึงเป็นที่น่าสนใจและ
เกิดธุรกิจโรงแรมขึ้นมากมาย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่พัฒนามากขึ้น การแข่งขัน
ย่อมสูงขึ้น  ธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนมากก็มีการแข่งขันกันมากเช่นกัน ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีเงินทุนสูง
ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงต่อยอดธุรกิจไปได้สูง   ธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนน้อย  ก็พัฒนาธุรกิจ
ตนเองได้น้อยหรือบางรายก็ไม่มีเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจเลย  เห็นชัดได้ว่าเงินทุนมีความส าคัญ
เพราะเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจ  จากผลส ารวจภาระหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs ของ สสว.  พบว่าธุรกิจขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพียงร้อยละ 35.74 ขณะที่ธุรกิจขนาด
กลางสามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ถึงร้อยละ 72  จากผลการส ารวจชี้ให้เห็นว่า SMEs ขนาดย่อม
ยังคงมีปัญหาด้านการเข้าถึงเงินทุนอยู่ อ าเภอเกาะสมุย เป็นอ าเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับ
ต้นๆของภาคใต้ ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว 
มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบนเกาะสมุยที่โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 
363 แห่ง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เมื่อมีโรงแรมเยอะ การแข่งขันก็เยอะ แต่ละโรมแรมต้อง
บริหารจัดการ และพัฒนาเพื่อเอาชนะคู่แข่ง โดยมีเงินทุนเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs ขนาดย่อม 
ภาคบริการประเภทธุรกิจโรงแรม  ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้วิจัย
สนใจในการที่จะศึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมในอ าเภอนี้  เนื่อง
ด้วย  อ าเภอเกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของภาคใต้และของประเทศไทย  ซึ่งท าให้มี
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โรงแรมเป็นจ านวนมาก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  และมีการแข่งขันสูง  ผู้วิจัยจึงใครที่จะศึกษา
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ภาคบริการ ประเภทธุรกิจโรงแรมใน อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อผลที่ได้จะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs ขนาดย่อม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมภาคการบริการโรงแรมใน อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์นี  

2.  เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมภาคการบริการโรงแรมใน 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากงานสัมมนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (2557) เป็นกลไกลส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของประเทศ ขณะที่ SMEs ยังมีอุปสรรคในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบธนาคารพาณิชย์และตลาดทุนที่เพียงพอและเหมาะสมท าให้ ขาด
ศักยภาพในการสร้างการเติบโต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นจิตร อังวราวงศ์ และนงค์นิตย์ จันทร์
จรัส (2546) ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย พบว่า 
ปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย พิจารณาในด้านสถาบันการเงิน
ปญัหาที่พบในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการต้องการหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน เงื่อนไขในการให้
สินเชื่อยุ่งยาก และระยะเวลาในการขอสินเชื่อนาน ส าหรับปัญหาด้านผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ 
ปัญหาด้านการต้องการหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน ขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ขาด
ประสบการณ์ในธุรกิจ ด้านภาครัฐปัญหาที่พบมาก ได้แก่ ด้านมาตรการในการกระตุ้นให้สถาบัน
การเงินปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs แนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนภาครัฐ ควรลดเงื่อนไข
และขั้นตอนในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์ค้ าประกันและผู้ค้ าประกัน ด้าน
สถาบันการเงินควรยืดหยุ่นเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อให้เท่าเทียมกันทุกสถาบันการเงิน รวมถึงให้
ความรู้กับผู้ประกอบการ และให้ค าปรึกษาแนะน า การอนุบาลธุรกิจ SMEs ใหม่ ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จในการก่อตั้งธุรกิจ 

สุรศักดิ์  อ านวยประวิทย์  (2559) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเข้าถึ งแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร งานวิจัยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบท่าส าคัญและหลักการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ SMEs 2) ศึกษานโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการ
เข้าถึงแหล่งเงิน 3) พัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ส าหรับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการวิจั ยเชิง
ปริมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึง กลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของผู้ประกอบการ ผู้วิจัยได้ค้นพบและเสนอแนะทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้ประกอบการ SMEs จะต้อง
ปรับปรุงการจัดการภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมถึงการปรับปรุงด้านระบบบัญชีและการเงิน อีกท้ัง
จะต้องเริ่มต้นติดต่อกับสถาบันการเงินเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการในอนาคต และ
จะต้องรักษาวินัยทางด้านการเงิน ไม่น าเงินไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ ด้านธนาคาร
พานิชย์ จะต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อให้รวดเร็วยิ่ งขึ้น และควรจะเข้าร่วมกับ
โครงการของภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการจัดอบรม
หลักสูตรทางด้านการเงินและบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ใน
ระบบการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ด้าน
ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธพว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องให้การสนับสนุนเงินทุนกับผู้ประกอบการโดยตรง แต่ในอดีตที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบการขนาดย่อม มักจะไม่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก ธพว. ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ธนาคารมักจะพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่แข็งแรงแล้ว เนื่องจากผู้บริหารของ
ธนาคารอาจจะกลัวปัญหาด้านหนี้สินจึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่  ธพว . มักจะให้การสนับสนุนแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

 ณัฐวุฒิ วิเศษ (2555) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยการด าเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) จังหวัดนนทบุรี  นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเห็นเห็นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี  และเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยในการด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ประชาการที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 302 คน ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 172 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ระหว่าง 41 -50 ปีมี
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาการท างาน 41 -50 
ชั่วโมง/สัปดาห์ อายุของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี จ านวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ลงทุนกิจการ ต่ า
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กว่า 500,000 บาท ประเภทของธุรกิจคือ การบริการ การบริการ มีลักษณะการด าเนินงานแบบ
เจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนก่อนธุรกิจปัจจุบัน และไม่เคยท างานที่อ่ืน 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ ด้านการจัดการมาเป็นอันดับ
หนึ่ง 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยคณะผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
วิสาหกิจขนาดย่อม เพ่ือน าข้อมูลเบื้องต้นมาพัฒนาข้อค าถามให้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด
ของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลสถานประกอบการ (SMEs) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของสถานประกอบการ SMEs ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาแหล่งเงินทุน 

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงแรมขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน 363 แห่ง (ท่ีมา: ที่ว่าการอ าเภอเกาะสมุย มกราคม พ.ศ. 2560) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ ต าแหน่ง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ด้านแบบสอบถามข้อมูลสถานผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ 
ลักษณะกิจการ ประเภทโรงแรม สัดส่วนรายได้ต่อหนี้สินของกิจการ รายได้ของกิจการในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ก าไรของกิจการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาแหล่งเงินทุนและปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการด าเนิน
ธุรกิจ การยื่นสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ ผลพิจารณาการยื่นสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ แหล่งเงินทุนที่
ยื่นขอสินเชื่อ หลักประกันใดที่ใช้ในค้ าประกันการขออนุมัติวงเงินลงทุน วัตถุประสงค์ในการขออนุมัติ
สินเชื่อ และ ปัญหาที่ท าให้ไม่ได้รับสินเชื่อหรือยื่นขอสินเชื่อมากกว่า 2 ครั้ง  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีจ านวน 5 
ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ข้อมูลปฐมภูม ิ

1.1 เก็บรวมรวมข้อมูลจากกประชากร คือ ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม ใน 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน 304 แห่ง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ต าราวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
บทความที่เก่ียวข้องกับ SMEs ขนาดย่อม ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
น าข้อมูลที่ได้จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปของตารางประกอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวสถานประกอบการ SMEs ขนาดย่อม ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม ในเขต
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ แล้วน าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบ 

ตอนที่ 3 น าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถานประกอบการ SMEs ขนาด
ย่อม ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ท าการวิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ใช้ในตอน  ที่ 3 มีเกณฑ์การแปลผลดังต่อไปนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ
ต่ ากว่า 25 ปี   
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
สูงกว่า 50 ปี 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
138 
166 
 

               5 
 16 

           172 
 89 

             22 
 

             29 
168 
105 
   2 

 
45.4 
54.6 

 
1.6 
5.3 

                               56.6 
                               29.3 

7.2 
 

9.5 
55.3 
43.5 
 0.7 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการSMEsขนาดย่อมภาคบริการปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
วิสาหกิจขนาดย่อม  ภาคบริการธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ข้อมูลสถานประกอบการ จ านวน(กิจการ) ร้อยละ 
ลักษณะกิจการ 
เจ้าของคนเดียว 
หุ้นส่วน 2 คน 
หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป 
ประเภทโรงแรม 
โรงแรมประเภทที่ 1 (ให้บริการเฉพาะห้องพัก) 
โรงแรมประเภทที่ 2 (ให้บริการหอ้งพักและห้องอาหาร) 
โรงแรมประเภทที่ 3 (ให้บริการหองพักห้องอาหารและห้อง
ประชุมสมันา) 
โรงแรมประเภทที่ 4 (ให้บริการ หอ้งพัก ห้องอาหาร ห้อง
ประชุมสมัมนา  
สัดส่วนรายได้ต่อหนี้สินของกิจการ 
กิจการไม่มีหนีส้ิน 
กิจการมีรายได้มากกว่าหนีส้ิน 
กิจการมีรายได้เทียบเท่าหนี้สิน 
กิจการมีรายได้น้อยกว่าหนีส้ิน 
รายได้ของกิจการในช่วงระยะเวลา 3ปีที่ผ่านมา 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
มีรายได้คงท่ี 
มีรายไดล้ดลง 
ก าไรของกิจการในช่วงระยะเวลา 
3ปีที่ผ่านมา 
มีก าไรเพิ่มขึ้น 
มีก าไรคงที ่
มีก าไรลดลง 

 
149 
112 
43 

 
142 
136 
21 

 
5 
 
 

0 
264 
40 
0 
 

257 
72 
8 
 
 

257 
44 
3 

 
49.0 
36.8 
14.1 

 
46.7 
44.7 
6.9 

 
1.6 

 
 

0 
86.8 
13.2 

0 
 

73.7 
23.7 
2.6 

 
 

84.5 
14.5 
1.0 
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ตารางท่ี 3 ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถานประกอบการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เงินทุนของตนเอง 
เงินทุนจากครอบครัวญาติพี่น้อง 
เงินทุนจากแหล่งให้สินเช่ือในระบบ(เช่นธนาคารพาณิชย์ , บริษัทเงินทุนต่างๆ) 
เงินทุนจากแหล่งให้สินเช่ือนอกระบบ 
แหล่งอื่นๆ 
การยื่นขอสนิเชื่อ 
มีการยื่นขอสินเชื่อ 
ไม่ยื่นขอสินเชื่อ 
ผลการพิจารณา 
ได้รับอนมุัติในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อภายในครั้งแรก 
ได้รับอนมุัติหลังจากยื่นขออนุมัตสินิเช่ือ 2 ครั้งขึ้นไป 
ไม่ได้รับอนุมตั ิ
 

จ านวน(แห่ง) 
     267 
      76 
    283 
       
      10 
        8 
      
    304 
       0 
        
       0 
    282 
      22 

ร้อยละ 
 86.2 
 25.0 
 93.1 

    
   3.3 
   2.6 

 
100 
   0 

    
   0 

 92.8 
  7.2 

สินเชื่อสถาบันการเงินที่ยื่นขอสินเชื่อ   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์
สถาบันการเงินอ่ืนๆ 
หลักประกนั 

    50 
    73 
    37 
    38 
    25 
    19 
     4 
   74 
   20 
   27 
   97 
    5 
    1 

16.4 
24.0 
12.2 
12.5 
  8.2 
16.3 
  1.3 
24.3 
  6.6 
  8.9 
37.9 
  1.6 
  0.3 

เงินสดหรือเงินฝากประเภทใดประเภท
หนึ่งที่ฝากไว้กับธนาคาร 
บัตรเงินฝากทีอ่อกโดยสถาบันการเงินใน
ประเภทที่มฐีานะทางการเงินท่ีเชื่อถือได ้

                                              123 
 
                                                         4 
 

               40.5 
 
                1.3 
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หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ท่ีปราศจากภาระ
ผูกพันและมีมูลค่า 
อสังหาริมทรัพย์ และสังหารมิทรัพย์ที่
ปราศจากภาระผูกพัน 
สิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
บุคคลค้ าประกัน 
ไม่ใช้หลักประกัน 
หลักทรัพย์อื่นๆ 
การขออนุมัติสนิเชื่อ 
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ใช้เพื่อช าระหนี้ 
ใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ใช้ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ 
อื่นๆ 

                                                         7 
 
                                                      284 
 
                                                       17 
                                                      115 
                                                         2 
                                                         7 
 
                                                     264 
                                                       82 
                                                     130 
                                                     182 
                                                        3 

                2.3        
 
              93.4 
 
                5.6 
              37.8 
                0.7 
                2.3 
 
              86.8 
              27.0 
              42.8 
              59.9 
               1.0 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของSMEs 
ของสถานประกอบการ ขนาดย่อม ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ระดับปัญหา  

Mean Std.deviation แปลความหมาย 
ด้านสถานประกอบการ 
ด้านสถาบันการเงิน 
ด้านการเข้าถึงการส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐ
เกี่ยวกับเงินทุน 

2.7580 
4.1524 
3.1546 

0.63308 
0.95622 
0.71605 

ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าหนี้สินต่อรายได้ของกิจการที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

SMEs ไม่ส่งผลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในด้านสถานผู้ประกอบการ มีค่า sig เท่ากับ 0.006 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานหลัก 

 หนี้สินต่อรายได้ของกิจการที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs ไม่ส่งผลการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในด้านสถาบันการเงิน มีค่า sig เท่ากับ 0.275 ซึ่งมากกว่า 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
หลัก 
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 หนี้สินต่อรายได้ของกิจการที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs ไม่ส่งผลการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนด้านภาครัฐ มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ซึ่งไม่ยอมรับสมมติฐานรอง 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้  ผลจากการวิจัย พบว่า ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิสาหกิจขนาดย่อมภาค
ธุรกิจบริการ ปัญหาที่พบด้านสถาบันการเงินในระดับมากได้แก่ สถาบันการเงินที่ยื่นขอสิน เชื่อมี
เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อยุ่งยาก ปัญหาด้านสถานประกอบการ ในระดับมากได้แก่ สถาน
ประกอบการของท่านขาดหลักทรัพย์ในการค้ าประกันสินเชื่อ ด้านภาครัฐในระดับมากได้แก่ ภาครัฐ
มีกฎระเบียบในการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดเกินไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นจิตร อังวราวงศ์ และ
นงค์นิตย์ จันทร์จรัส (2546) วิจัยเรื่อง ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทย พบว่าปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

 

พิจารณาในด้านสถาบันการเงินปัญหาที่พบในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการต้องการ
หลักทรัพย์ในการค้ าประกัน เงื่อนไขในการให้สินเชื่อยุ่งยาก และระยะเวลาในการขอสินเชื่อนาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ท าการศึกษากับประชากรผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีจ านวน
ประชากรใหญ่กว่าเพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา SMEs ครั้งต่อไป 

2.ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของธนาคาร เพ่ือจะศึกษาปัญหาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดย่อมในมุมของนักสินเชื่อ 
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THAILAND’S IT INDUSTRY - A GOLDEN OPPORTUNITY FOR FOREIGN 
INVESTMENT 

 
Nancy Nguyen, Jakarin Srimoon1, Miroslav Kalniev2, Jean-Louis Malouin3 and Li Zhi Xi 
 
Abstract 

Driven by the increasing use of technology in all aspects of society, the 
information and technology industry (IT) has been growing rapidly in Thailand, 
disposing of a vast business potential for innovative firms, meeting sophisticated 
users and demanding customers. With a long tradition in international business 
relations and a generally open and curious attitude among its people, Thailand 
offers an ideal environment for the development and early commercialization of 
new products and services, especially in the IT sector. Interesting opportunities also 
arise from the fact that many small companies in Thailand are in need of capital 
and other growth triggers. The purpose of this paper is to present potential areas of 
the Thai IT market, which have been identified as “pockets of growth”. Data were 
collected based on articles, related reports and websites, news reports, research, 
and interviews of key persons from both the public and private sectors. 

Keywords: Thailand, Information and Technology Industry  
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1. Thailand’s IT Market Overview 

Thailand is one of the most vibrant economies in the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) region. Thailand’s Information and Technology (IT) 
industry is growing rapidly and becoming increasingly attractive to foreign investors. 
Businesses, government agencies and households are going digital, and more Thai 
consumers have become tech-savvy, with the latest IT gadgets flying off the shelves 
of local stores. Broadband Internet is readily available in major cities and towns. 
These factors have made the country the second largest buyer of IT products and 
services in the ASEAN region, despite having to overcome serious economic and 
political problems in the past years. 

The Thai IT market in 2015, including the sales of hardware, software and 
services, was worth about US$18.6 billion, accounting for 4.8% of the Gross 
Domestic Product (GDP). 2015 was a relatively rough year for the market as the total 
revenue, including export revenues, dropped by 7.2%. Several factors were having 
an impact on the sales of IT products and services. These included the availability 
of cheaper smartphones, lower prices of voice packages of telecom operators, 
delayed government projects, lower exports, politics, and lower GDP growth. 
However, the market will bounce back in the coming years driven by the adoption 
of ‘third platform’ technologies like cloud, mobility and big-data analytics. It 
predicts a bounce back to a 6.8% growth on average between 2016 and 2020 
(NSTDA, 2016). 

 
2. Key Market Drivers in the Thai IT Industry 

The Thai IT market is currently driven by the following factors:  
Political-Legal Factors 

For more than a decade, the Government of Thailand has been committed 
to positioning the country as a world leader in the technology industry, through 
infrastructure improvements, cultivating its high-tech talent pool and providing a 
superior business climate for multinational tech companies. With respect to the 
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business sector, the contributions have been in the form of direct investment, 
privileges related to business performance and the drafting of relevant laws and 
regulations. The Thai IT industry is currently regulated by the following laws: the 
Electronic Transactions Act, the Computer Crime Act, the National Cyber Security 
Act and the Personal Data Protection Act. 

To further boost the country's competitiveness ranking in the world, Thailand 
has recently introduced the ICT Policy Framework 2020. The framework involves a 
number of development strategies and goals, which include universal broadband, a 
competent ICT workforce, a competitive ICT industry and digital government, ICT to 
make the country more competitive, ICT to improve society, and ICT for the 
environment. In terms of the national broadband policy, the precise targets laid out 
are 80% of the population connected by 2015 and 95% by 2020, with cities and 
major centers linked with 100 Mbps-minimum connections by 2020. Sub-district 
schools should be connected by 2015 and all schools by 2020 (Jirapan Boonnoon, 
2014). 
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Figure 1 Thailand ICT Policy Framework 2020 

 
Source: National Science and Technology Development Agency, 2016. 

 
There are several key organizations dealing with the Thai ICT industry. The 

Ministry of Information and Communication Technology (MICT), established in 2002, 
coordinates all ICT development according to the ICT Master Plan and the ICT 2020 
Policy Framework. Other focal government offices actively involved in supporting 
ICT in Thailand are the Digital Economy Promotion Agency (SIPA), the National 
Telecommunications Commission (NTC), and the National Electronics and Computer 
Technology Center (NECTEC), an exclusively ICT research institution. 

MICT has 24 projects planned in the effort to create the Digital Thailand 
program. The total value of these projects is US$113.2 million and the list includes 
the upgrading of 2280 community ICT learning centers, the building of 10,000 public 
digital access spots throughout the country, assisting smaller companies with e-
commerce, the use of ICT to improve public services and the development of 
Phuket as a smart city. Other efforts include a CAT Telecom innovation park, the 
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electronic trading of rice and sugar, and a Thai Post logistics site. CAT and Telecom 
of Thailand (TOT) might cooperate on some projects, such as the upgrading of 
submarine cables (Oxford Business Group, 2016b). 

According to the Committee on Preparations for Digital Economy and 
Society, Digital Thailand will be rolled out over 20 years in four phases. The plan is 
to use ICT in tourism, to develop digital health records and to make training 
available to the elderly and underprivileged. The hope is to undertake significant 
economic reforms so that the country can best utilize its digital assets. It is believed 
that the program will help overall development and prepare Thailand for the 
competition that will come with the integration of the ASEAN Economic Community. 

 
Economic-Demographic Factors 

The Thai economy has grown on average 2.1% from 2013-2015 (IHS Global 
Inc. 2016). The growth benefited from a relatively stable political environment 
(which boosted tourism revenues), weaker global commodity prices (which boosted 
households’ purchasing power), and a much-awaited revival in public investment. 
The consumption may get a strong boost from prolonged weak oil prices and 
aggressive public investment plans, especially mega-projects to transform Thailand 
into the region’s digital hub. This will result in high demand for IT and IT services in 
the country. 

Web-based applications and mobile platforms have transformed the Thai 
people into a tech-savvy population with 39 million mobile internet users, 92 
million mobile subscribers (pre-paid and post-paid), and 49 million broadband 
subscribers. Smartphone penetration is at 63.4% (30 million smartphone users), 
higher than Indonesia’s 38.1% and Malaysia’s 61.4% (Oxford Business Group. 2016c). 

 
Social-Cultural Factors 

Presently, Thais mostly use their handsets for communications and games. 
According to a survey by Digital Life, it was suggested that the average person in the 
study used their device 176 times per day, the second-highest level of usage in the 
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region. This is compared to the 187 minutes in Malaysia, 140 minutes in the 
Philippines and 129 minutes in Indonesia spent per day on smartphones. Thais 
spent 261 minutes a day online, 113 minutes on Facebook and 48 minutes playing 
games (Leesa-Nguansuk, 2016). 

Thai consumers are born social. They are yearning for relationships, rapport 
and chemistry. In this sense, social commerce is undergoing a makeover to match 
this demand for socializing, while Line, Instagram and Facebook are becoming 
storefronts for interaction and conversation. As of December, 2015, the number of 
Facebook users was 37 million (more than half of the Thai population), Line-33 
million and Instagram-2 million. Bangkok is the number one city of Facebook users 
in the world with over 104% penetration, according to Social Bakers. According to 
TNS, a world leader in market research, global market information and business 
analysis, 74% of Thais also use instant messaging daily, well above the 55% 
worldwide figure (Post Reporters, 2015).  

 
Technological Factors 

The end of 2015 saw the conclusion of a long-delayed, but keenly fought, 
auction of 4G licenses. This is considered a major step in supporting the 
government's digital economy policy, which is expected to receive US$6.42 billion 
(Oxford Business Group, 2016b). 

Thais have a high self-esteem concerning the level of ICT in their country. 
This is also supported by numerous ranking lists. One example is the Networked 
Readiness Index (NRI). NRI measures, on a scale from 1 (worst) to 7 (best), the 
performance of 148 economies in leveraging information and communications 
technologies to boost competitiveness and well-being. This index is a core part of 
the Global Information Technology Report 2015, the 14th in the series, published by 
the World Economic Forum. Table 1 shows NRI of ASEAN countries and Thailand 
ranked 3rd after Singapore and Malaysia.  
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Table 1. ASEAN Network Readiness Index 2015 
Rank Country Score 

1 Singapore 6.0 

32 Malaysia 4.9 

67 Thailand 4.0 

76 Philippines 4.0 

79 Indonesia 3.9 

85 Vietnam 3.9 

97 Lao PDR 3.6 

110 Cambodia 3.3 

139 Myanmar 2.5 

Source: World Economic Forum, 2015. 

 

Thailand was also ranked 74th in the International Telecommunications 
Union’s (ITU’s) 2015 “ICT Development Index”, ahead of China, Mongolia and South 
Africa. Thailand’s ranking is up from 92 in 2010, and expectations are that its ranking 
will continue to improve. The National Broadcasting and Telecommunications 
Commission (NBTC), the sector’s regulator, believes that the country will reach 60th 
place by 2017, based largely on the widespread introduction of 4G in 2016 (World 
Economic Forum, 2015). 

In 2015, Thailand was ranked as having the eighth-fastest broadband in the 
region and the 52nd-fastest globally. The average speed over a 30-day trial was 19.9 
Mbps, while Singapore was at 121.7 Mbps and Cambodia was at 9 Mbps (World 
Economic Forum, 2015). 
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3. Prospect of the Thai IT Market 

Today, Thailand is the second largest buyer of IT products and services in 
the ASEAN region. The factors driving market growth will be the improved political 
situation, while technological change, mobility, the bring-your-own-device (BYOD) 
trend, the digital-economic policy and social media will drive IT usage. The 
government’s mega-projects and the goal of creating a logistics hub for Indochina 
and ASEAN will also drive the IT sector and economic growth of the country as a 
whole.  

In more details, the Thai IT market in the short term will experience the 
following trends: 

 The smartphone and tablet market, especially low-end smart phones, is 
expected to become the new battleground as the PC market contracts and 
will see continued sales decline. There are currently 32 smartphone brands 
available in Thailand. Around 20 million units of smartphones are sold per 
year on average. The number of units in use was at 20 million in 2016 and it 
is expected to reach 25 million by 2020. This development has already 
influenced the usage of digital content from business content applications to 
entertainment and lifestyle-related applications. Approximately 55 percent 
of smart device users in Thailand are downloading gaming applications, 
followed by social networking, music applications, navigation and 
photography (Pornwasin, 2015). 
 

 All-in-one computers, which integrate the computer case and system 
components into the monitor so the entire PC is contained in one unit, will 
soon replace traditional desktops. Two-in-one notebooks will also replace 
traditional clamshell notebooks. Lenovo is introducing its gaming notebook 
priced below US$1,117 and Lenovo Miix, a convertible tablet priced at 
US$248. Generation C consumers, who are "always on" and connected to the 
internet, and professional gamers would be the two main buyer groups in 
Thailand (Leesa-Nguansu, 2015).  
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 The growth of mobile data spending to reach 14 percent or US$1.7 billion 
with the proliferation of smart devices being the main catalyst demand for 
services via wireless network (Ericsson. 2016). 
 

 IT services will be one of the leading technology areas to contribute to IT 
spending in the Thailand market. The IT services delivery model will be 
converted from low level services delivery (such as maintenance and 
support services) - which generated low margins - to a value-based services 
delivery model (Boonnoon, 2014). 
 

 Corporates will utilize the cloud to support their operational infrastructure 
and utilize new technology to optimize internal workflow, collaboration and 
citizen services. The financial services sector continues to lead the adoption 
of cloud services. Meanwhile, public cloud and government cloud will 
emerge as drivers to increase confidence in cloud technologies. Growth will 
likely be moderate, but Applications-as-a-Service (AaaS) such as 
collaboration and productivity applications will receive the most attention 
(Oxford Business Group, 2016b).  
 

 The Internet of Things (IoT) – the networked connection of people, 
process, data and things – will be a key platform for years to come. The 
arrival of 4G wireless broadband networks as well as the proliferation and 
affordability of devices that are connected to the internet will fuel the IoT 
technology adaption in Thailand. More firms will embrace IoT regardless of 
device and/or platform. Over the past year, IoT connections have soared 
from US$10.7 billion to US$13.7 billion things, and by 2020 total connections 
will reach 50 billion, worth US$ 973.3 million (Asia IoT Business Platform, 
2016). The majority of this spending takes place in manufacturing, logistics 
and healthcare. Thailand is currently the 17th largest global manufacturer 
and number 14 in auto production. As the government plans to position 
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itself as the center of the ASEAN Economic Community, the prominence of 
manufacturing is forecasted to increase, which will also increase its potential 
for IoT. The value of IoT in logistics is also expected to rise, as a new law by 
the Department of Land Transport (DLT) has taken effect on January 2016, 
which will require public buses, trailers and trucks with over 10 wheels to 
install GPS navigation systems, that provide real-time information to DLT 
service centers on the vehicles coordinates, travel speed and driving time. 
The National Electronics and Computer Technology Center also plans to 
launch Net Pie, a network platform to provide support for IoT developers 
(Asia IoT Business Platform, 2016). 
 

 To further boost the country's competitiveness ranking in the world, 
Thailand is pushing forward its Smart Thailand project, which focuses on e-
commerce, e-education, e-industry and e-government. The country is 
actively searching for partners to collaborate with, which represents a great 
potential for IoT and ICT solution providers. 
 

 Data centers have been the target of significant investments lately. In 
December 2015, the Board of Investment approved US$305.5 million of 
capital being committed to infrastructure projects of this sort. This includes 
US$90.3 million for TCC Technology and US$45.2 million for Digital Port Asia, 
a Thai company majority-owned by NTT Communications (Oxford Business 
Group, 2016). 
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Rank Site 

1 Lazada 

2 WeLoveShopping 

3 Tarad 

4 Zalora 

5 Cdiscount 

6 J.I.B 

7 Central.co.th 

8 Ensogo 

9 iTrueMart 

10 Munkong Gadget 

 

Top E-commerce Site in Thailand-2015 

Source: Jon Fernquest, 2016. 

 E-commerce in Thailand is growing 
rapidly and is set to become a main 
driver of internet development. To a 
great extent, 4G is responsible for the 
transformation, as it will be bringing 
faster connectivity to a large, 
nationwide pool of consumers. 
Estimates place e-commerce spending 
growth over the next five years at 
18.2%. The subsector is already quite 
large. The Electronic Transaction 
Development Agency estimates       
e-commerce totaled US$63.2 billion 
in 2015. The largest piece was generated by the accommodation and food 
services sector, at US$19.8 billion, followed by manufacturing at US$10.5 
billion, and retail and wholesale at US$9.8 billion. Interestingly, demand for 
e-commerce services are coming not only from Bangkok but also from the 
provinces, such as Nonthaburi and Chonburi (Jenny Chan, 2016). 
 

 The “eHealth” market in Thailand amounts to US$37 million in 2015, with 
“Diabetes” as the market’s largest segment. Revenue is expected to show an 
annual growth rate (CAGR 2016-2020) of 18.1% resulting in a market volume 
of US$73 million in 2020. The trend presents an unprecedented chance for 
IoT companies (Statista, 2016).  

 
In addition, Thailand’s geographic position at the center of Southeast Asia 

serves as a launch pad to regional markets where consumer buying power for IT 
products and services is growing. The location of Thailand is becoming even more 
advantageous as ASEAN has recently launched the ASEAN Economic Community 
(AEC). The AEC is to be a single market and production base with zero tariffs and 
liberalized investment sectors. This will enable investors in Thailand to enjoy a 
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barrier-free access to 600 million consumers, and the free flow of goods, services 
and capital with the regional bloc’s other members, namely Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Brunei and the Philippines (Board of 
Investment, 2014). 
 
4. Opportunities for Foreign Investment 

In general, Thailand is an open economy where companies and consumers 
are eager to find new products and services. This is especially valid in a dynamic 
sector like IT. There are no reasons why foreign companies would not be successful 
in this market, provided the offering is competitive. The competition is always there 
and in some segments it is really fierce. In general terms, it would make sense to 
focus on the growth segments of the Thai IT market such as: 
 

 IT security - IT security is a major concern across all sectors of Thai 
societal and business life. Potential segments include digitally connected 
and controlled devices for burglar prevention and other security issues; 
motion sensors, door locks, security cameras (with or without facial 
recognition); surveillance services with connection to a broader smart home; 
hazard prevention devices like flood, smoke or gas sensors. 
 

 Industrial IT - Industrial IT is a focus area in Thailand. The manufacturing 
industry is the main driver of the Thai economy and the pressure to 
compete with lower-cost countries is high. Flexibility, time to market, 
decentralized manufacturing: these are key words that are changing the 
nature of manufacturing at the moment. For foreign companies, it is vital to 
be in a primary position in this development. 
 

 EHealth - The Thai market for eHealth is fragmented, consisting of many 
systems and players. The potential for cost-savings and more concentrated 
efforts on innovation and development is considerable. Potential segments 
include connected medical devices for use at home; Pay-to-use apps (paid 
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app downloads, premium versions and in-app purchases); Paid-to-use 
desktop versions that additionally provide an app; Telemedical services 
relating to remote patient monitoring. 
 

 Internet of Things- Potential segments include smart and wireless 
sensors; wearable devices such as smart watches and bands; and embedded 
systems programming. 
 

 IT entertainment - This segment includes games for smartphones and 
web-users, streaming of music and video, TV on demand. 

 
5. Conclusions 

Thailand is one of the promising countries in the Asia Pacific region, which 
has transformed itself from being an agrarian based economy to an industrial one. 
The IT market has contributed significantly to the economic growth of the country. 
Following the widespread proliferation of the Internet, the country is transitioning 
into a digital economy. This has opened up new sources of revenue for several 
industries in Thailand, including telecommunications service providers, digital 
entertainment and gaming, and consumer electronics. In addition, the Internet-savvy 
population of Thailand is heavily taking to social media, mobile games, emails, and 
online shopping, resulting in high demand for IT and IT services in the country.  

In general, the Thai market is open and used to international suppliers. With 
a quality, low-cost labor pool and a strong infrastructure, its financial attractiveness 
and business environment, Thailand is emerging as a serious choice for IT investors 
and entrepreneurs. There are no obvious reasons why foreign companies would not 
be successful, provided their offering is competitive. 
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การบริหารแบรนด์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า: กรณีศึกษาแบรนด์ SCG 
Brand Management Using Customer-centric Approach: A Case Study of 

SCG Brand 
 

ปราณี เอ่ียมลออภักดี1 จินตนา แววศรีเพริด2 สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์2 ปวีณา นิลพงษ์2  
ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ2 เวชยันต์ ชว่ยชูวงษ2์ บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์2 และนทธ์ธมนต์ กรรณิกา 

  
 

บทคัดย่อ 
 การแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและตลาดระดับโลกมีการแข่งขันรุนแรง 
มากขึ้น  มีแนวโน้มธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการบริหารแบรนด์โดยมุ่งเน้นความส าคัญที่ลูกค้า เพ่ือ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสามารถแข่งขันเชิงได้เปรียบ การบริหารแบรนด์โดยมุ่งเน้นลูกค้าส่ง
ผลดี ต่ อการด า เนิ น ธุ รกิ จ ได้ อย่ างยั่ งยืนทั้ ง ในปั จจุบั นและอนาคต  โดยให้ ความส าคัญ  
กับความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อยอดขายสินค้าหรือบริการ  ซึ่ง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือเครือซิ
เมนต์ไทยได้ให้ความส าคัญกับการบริหารแบรนด์ SCG ที่มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือสร้าง
ความส าเร็จโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก  โดยสร้างความพอใจและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่สร้าง
ความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ SCG ตลอดไป 
  
ค าส าคัญ : การบริหาร แบรนด์ แบรนด์ SCG ลูกค้า เครือซิเมนต์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, E-mail: pranee_eam@utcc.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
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Abstract 

Increasing of intensive business competitions, both in domestic and 
international markets, lead the businesses to give an importance on customer-
centric brand management approach to create differentiation and competitive 
advantage over the competitors. Customer-centric brand management by giving 
priority on customer demands allowing the business to sustainably operate in the 
long-run. SCG puts significant effort on planning long-term SCG brand management 
to generate business success based on the implementation of the customer-centric 
approach. Like this, the SCG brand can constantly deliver value, create satisfaction, 
and good relationship with the customers. 

 
Keywords: Management, Brand, SCG Brand, Customer, Siam Cement Group 
 
บทน า 
 สภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากส่งผลให้ผู้บริหาร และนักการตลาดต้องบริหารกล
ยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบเพ่ือยึดครองใจกลุ่มลูกค้า  ซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญคือการบริหารแบ
รนด์ที่เชื่อมโยงสินค้าให้สอดคล้องกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามนิยามความหมายของแบรนด์
คื อชื่ อ เสี ย งจ ากทุ ก สิ่ งทุ กอย่ า งที่ เป็ นป ระสบ การณ์ ร่ วมที่ เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ าห รื ออ งค์ ก ร  
(เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2551: 2) ตามภาพที่ 1 องค์ประกอบที่ล้อมรอบแบรนด์สินค้าและแบรนด์
องค์กร  โดยแบรนด์สินค้าน าเสนอลักษณะภายนอกในรูปแบบโลโก้ (Logo) บรรจุภัณฑ์ สถานที่จัด
จ าหน่าย การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รูปแบบการโฆษณา  ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของ
ลูกค้ าที่ เป็ นผู้ ใช้แบรนด์ สินค้านั้ น   ซึ่ งแบรนด์องค์กรคือแบรนด์ของบริษัทที่ เป็นผู้ ผลิ ต 
เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ (ปราณี  เอ่ียมละออภักดี , 2559: 210)  
โดยการบริหารแบรนด์สินค้าและองค์กรต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน ซึ่งการบริหารแบรนด์เป็น
เครื่องมือการตลาดที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน   
โดยแบรนด์สินค้าที่มีคุณค่าสูงสามารถครองใจลูกค้าให้ผูกพันซื้อและใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง 
ที่ส่งผลดีต่อแบรนด์องค์กรที่เป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบท่ีล้อมรอบแบรนด์สินค้าและแบรนด์องค์กร 

 
ที่มา : เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2551: 3 
 
แนวทางการบริหารแบรนด์โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า 
 การบริหารแบรนด์มีประสิทธิภาพต้องให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้า  
 ซึ่งทุกองค์กรที่มีเป้าหมายสร้างธุรกิจให้ เติบโตต้องมีการก าหนดทิศทางของธุรกิจในปัจจุบัน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ซึ่งการบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าโดยการสร้าง
ความพอใจและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าน ามาซึ่งความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ในระยะยาว โดย
แนวทางส าคัญ  8 ประการ ที่ สามารถน ามาประยุกต์ ในการสร้างแบรนด์ เพ่ือการเติบ โต 
ของธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้า (ปรับปรุงจาก กุณฑลี รื่นรมย์. 2556 : 109-117) 

1. การวางแผน  
การบริหารแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการวางแผนตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าที่ก าหนดเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่และพนักงานในทุกระดั บได้ทราบว่า 
สิ่งที่ต้องการบรรลุตามแผนคืออะไร  ต้องก าหนดกลยุทธ์ที่ช่วยการบริหารแบรนด์ให้ส าเร็จ  
ตามระยะเวลา  โดยต้องมีการบริหารงบประมาณและควบคุมการท างานอย่างเป็นระบบ 

2. บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ของแบรนด์ 
การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  องค์กรควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 

และพนักงานในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ  
แบรนด์ที่มุ่ งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า  โดยวิสัยทัศน์ เป็นการเชื่อมโยงภารกิจ (Mission)  
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ความเชื่ อ  (Belief) รวมทั้ งคุณค่ า (Value)  ที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ าที่ น ามา 
ซึ่งความผูกพันส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

3. การสร้างสัญลักษณ์แบรนด์และสื่อสารไปยังลูกค้า 
การสร้างสัญลักษณ์แบรนด์และสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญ  

โดยการออกแบบใช้สัญลักษณ์แบรนด์เพ่ือช่วยลูกค้าจดจ าได้ง่ายที่มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น  ซึ่ง
การใช้สัญลักษณ์แบรนด์สินค้ามีความหมายเชื่อมโยงกับธุรกิจขององค์กร  จึงควรมีการสื่อสาร
การตลาดที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์แบรนด์ในรูปแบบป้ายชื่อร้าน  เครื่องแบบพนักงาน นามบัตร กระดาษ
หั ว จ ด ห ม าย  อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ ง เขี ย น  ซ อ งจ ด ห ม าย  แ ผ่ น พั บ  ร ถ ข น สิ น ค้ า  เป็ น ต้ น  
เพ่ือช่วยลูกค้าให้สามารถจดจ าแบรนด์ 

4. การเข้าถึงลูกค้า  
การด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต้องให้ความส าคัญกับลูกค้าอันดับแรก  โดยการเข้าถึง

และสื่อสารกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ผ่านแบรนด์ที่น าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่  ซึ่งวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป็นจ านวนมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

5. รายละเอียดของการด าเนินธุรกิจเป็นเรื่องส าคัญ  
การสร้างแบรนด์ให้มีความยั่งยืนต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก  

ความส าเร็จของการสร้างแบรนด์สินค้าและองค์กรต้องใช้เวลาพัฒนาแบรนด์ให้ตรงใจของลูกค้า 
ผู้บริหารและนักการตลาดต้องใส่ใจรายละเอียดของการด าเนินธุรกิจ เช่น คุณภาพสินค้าหรือบริการที่
ลูกค้าต้องการ ราคาที่ลูกค้าพอใจจ่าย สภาพแวดล้อมร้านค้าที่อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า การ
ส่งเสริมการตลาดที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากข้ึน บริการหลังการขายที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
เป็นต้น ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการบริหารธุรกิจช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น 

6. การด าเนินธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล 
การด าเนินธุรกิจต้องเก่ียวข้องกับบุคคล  โดยกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญมี 2 กลุ่ม คือ 1. 

กลุ่มลูกค้า และ 2. กลุ่มบุคลากรขององค์กร  โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กันที่สร้างความส าเร็จ
ให้กับแบรนด์สินค้าและองค์กร  ธุรกิจเริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) กับ
บุคลากรขององค์กรเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการท างาน  ซึ่งการบริหารแบรนด์ภายในมุ่งเน้น
ก ารสื่ อ ส ารระห ว่ า งผู้ บ ริ ห าร ใน ทุ ก ระดั บ กั บ บุ ค ล าก รขอ งอ งค์ ก ร เพ่ื อ ให้ มี ส่ วน ร่ ว ม 
ในวิสัยทัศน์ที่ เกี่ยวกับสินค้าและองค์กร  การมีระบบการติดต่อสื่อสารอย่างทั่ วถึงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างหน่วยงานด้วยกัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน 
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มีความพอใจและพร้อมท างานเพ่ือองค์กรด้วยความตั้งใจ  เมื่อธุรกิจได้ด าเนินการเกี่ยวกับแบรนด์
ภายในแล้ว  ผู้บริหารและนักการตลาดให้ความส าคัญกับการบริหารแบรนด์ภายนอก (External 
Branding) กับกลุ่มลูกค้าเพ่ือส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กร  ซึ่งผู้บริหาร 
ต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและรักษาสมดุลระหว่างพนักงานและ
ลูกค้า  ช่วยให้แบรนด์คงอยู่ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

7. การบริหารแบรนด์ให้ร่วมสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลง  
แบรนด์เปรียบเสมือนกับบุคคล  การบริหารแบรนด์ให้ร่วมสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลง

ย่อมส่งผลดีต่อลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อธุรกิจ  ซึ่งการบริหารแบรนด์ให้ร่วม
สมั ยทั นกับ การเปลี่ ยนแปลง โดยผ่ านการการสื่ อสารภ ายในกับบุ คลากรขององค์ กร   
สภาพบรรยากาศที่น่าท างาน การจัดกิจกรรมภายในที่ลดความตึงเครียดและสร้างความสัมพันธ์ 
ในรูปแบบการแข่ งขันกีฬาภายในระหว่างหน่ วยงาน  การพาไปทัศนศึกษาต่างจั งหวัด  
หรือต่างประเทศ การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะในการท างาน การให้ค่าตอบแทนหรือรางวัล
ประจ าปีส าหรับผลงานดี  การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท  
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สร้างความรู้สึกที่ดีกับเจ้าหน้าที่และพนักงานให้มีแรงจูงใจท างาน  
เพ่ือองค์กรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

8. การให้ความส าคัญกับโอกาสทางธุรกิจ  
การบริหารแบรนด์เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับลูกค้านั้น  ผู้บริหาร

และนักการตลาดต้องแสวงหาโอกาสที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ของธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  ผู้บริหารและนักการตลาดควรมองโลกในแง่ดีและต้องมีความคิดบวก  
ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่สนับสนุนทุกคนในองค์กรให้มีความคิด 
แบบสร้างสรรค์และพยายามมองหาโอกาสที่ส่งเสริมการบริหารแบรนด์ เดียวอย่างยั่ งยืน  
ที่สนับสนุนสินค้าและองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
 
การบริหารแบรนด์ SCG โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า 
 การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการบริหารแบรนด์เพ่ือส่งเสริมสิ นค้าและองค์กรให้มี 
ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นลูกค้า ตามข้อมูลของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG   
ในปี 2559 แบรนด์องค์กร SCG มีมูลค่าที่วัดเป็นตัวเงิน 307,113 (ล้านบาท) โดยมีมูลค่าสูงสุดใน
หมวดวัสดุก่อสร้างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน (www.scg.co.th)  ที่ ได้ด าเนินธุรกิจที่ ให้ความส าคัญ 
กับการบริหารแบรนด์ขององค์กรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ตามแนวทางการบริหาร  
แบรนด์องค์กรโดยมุ่งเน้นลูกค้า 8 ประการ โดยผู้เขียนบทความวิชาการนี้เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือการ
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น าเสนอตามรายละเอียดของรายงานประจ าปี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด  (มหาชน) ปี 2559 
(www.scg.co.th) และการทบทวนวรรณกรรมต่างที่เก่ียวข้องที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ดังนี้ 

1. การก าหนดนโยบายและวางแผนแบรนด์ที่สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
มากขึ้น 

การด าเนินธุรกิจที่ผ่านมามีการก าหนดนโยบายและวางแผนในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องที่
เชื่อมโยงถึงในอนาคต  โดยการด าเนินธุรกิจไม่ได้ เน้นที่การขายผลิตภัณฑ์ เพียงอย่างเดียว   
มีการวางแผนสร้างและพัฒนาแบรนด์ SCG อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยการบริหารแบรนด์ SCG 
ให้ ครอบคลุมทุ กกลุ่ มสินค้ าที่ ช่ วยลู กค้ าให้ จดจ าแบรนด์ เดี ย วที่ ส ามารถตอบสนองทุ ก 
ความต้องการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  เพราะผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความส าคัญของแบรนด์  
ที่ให้ความส าคัญกับลูกค้าน ามาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 

2. บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ของแบรนด์ 
ความส าเร็จของการบริหารแบรนด์ SCG ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บริหารและ

พนักงานในทุกระดับ  ตามข้อความวิสัยทัศน์ บริษัท เอสซีจี จ ากัด (มหาชน) “ภายในปี 2558 SCG 
จะเป็ นองค์กรที่ ได้ รับการยกย่องในฐานะเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมที่ น่ าร่วมงานด้ วย  
และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

3. การสร้างสัญลักษณ์แบรนด์และสื่อสารไปยังลูกค้า 
การออกแบบแบรนด์เป็นรูปสัญลักษณ์ตราช้างเผือกในหกเหลี่ยมสีแดง และก ากับด้วย

ตัวอักษร SCG ด้านขวา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุด  เพราะลูกค้ารับทราบว่าตราช้างคือ SCG 
สร้างความชัดเจนให้ลูกค้าจดจ าง่าย สร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น กลุ่ม
ลูกค้าสามารถมองหาสัญลักษณ์ตราช้างหกเหลี่ยมจากป้ายชื่อร้าน  เครื่องแบบพนักงาน   
รถขนสินค้า เป็นต้น 

4. การเข้าถึงลูกค้าผ่านแบรนด์  
การบริหารแบรนด์ SCG ตามรูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านร้าน Home Mart  ร้าน

ผู้แทนจ าหน่าย และเครือข่ ายร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่ วประเทศที่ ช่วยให้ เข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย  โดยลูกค้าสามารถติดต่อหรือศึกษาข้อมูลสินค้าหรือบริการได้ที่ SCG Contact 
Center เป็นศูนย์ให้บริการด้านข้อมูลและค าปรึกษาด้านการสร้างบ้านอย่างครบวงจรแห่งแรก 
ของประเทศไทย เพ่ือมุ่ งสู่ การเป็นองค์กรที่ ให้ ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Centric 
Organization) โดย SCG ได้ขยายช่องทางการบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค 
ในปัจจุบัน ผ่านโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-586-2222 อีเมล์ contact@scg.co.th ข้อความ SMS 
โป รแกรม ไลน์ ที่ ไลน์ ไอดี  SCGContactCenter ระบ บ พู ดคุ ยออน ไลน์ ห รื อ  Live Chat ที่ 

http://www.scg.co.th/
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www.scgexperience.co.th/scg-contact-center และ Online Video Consultation เพ่ือสร้าง
ความสะดวกและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
และเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย  โดยการบริหารแบรนด์  SCG ให้ความส าคัญกับลูกค้ากลุ่มเดิม  
และลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบสินค้าที่มีการบริหารแบรนด์อย่างเป็นระบบ มาซื้อที่ เดียว  
เลือกแบรนด์เดียวได้สินค้าหรือบริการครบ  ซึ่งแบรนด์ SCG ให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer 
Centric) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้แบรนด์เดียว 
แบบครบวงจร 

5. รายละเอียดของลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญของการบริหารแบรนด์ 
การด าเนิ นธุรกิ จของแบรนด์  SCG เป็ นกลุ่ มผลิตภัณ ฑ์ ก่อสร้างที่ มี รายละเอียด 

ของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่  1. กลุ่มลูกค้าเจ้าของบ้านต้องการมีส่วนร่วมในการเลือก
ซ้ือวัสดุก่อสร้างที่ เพ่ิมจ านวนลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะมีความต้องการข้อมูลที่ ใช้ประกอบ 
ในการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง  และ 2. ลูกค้ากลุ่มช่างผู้รับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกต้องการ
ข้อมูลสินค้าในเชิงลึก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยการก่อสร้างมีคุณภาพและเสร็จตามก าหนดเวลา   

แบรนด์ SCG เป็นแบรนด์เดียวกับสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มที่
แตกต่างกัน  โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการ (Customer Experience) ด้วยการ
ให้บริการเชิงลึกกับลูกค้าช่างผู้รับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกที่ต้องการควบคุมคุณภาพและความ
รวดเร็ว หรือกลุ่มเจ้าของบ้านที่ต้องการความสบายใจ เมื่อต้องสร้างบ้านครั้งหนึ่ งในชีวิต   
โดยพัฒนาระบบจัดจ าหน่ายให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ที่ช่วยสร้างความ
มั่นใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ SCG ในระยะยาว 

6. การบริหารแบรนด์มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล 
การด าเนินธุรกิจของแบรนด์ SCG มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล ที่มีความส าคัญ 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้า และ 2. กลุ่มบุคลากรขององค์กร ซึ่งการด าเนินธุรกิจของ SCG เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2456 รวมระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี  จนถึ งปั จจุบั นที่ แบรนด์  SCG  
ให้ความส าคัญที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management)  
และการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ที่น าเสนอแบรนด์ SCG ให้ความส าคัญ
บุคลากรขององค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

7. การบริหารแบรนด์ร่วมสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารแบรนด์ SCG ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าท า

หน้าที่ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้า  โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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ได้รวดเร็วประกอบกับความพร้อมของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ในกลุ่มสินค้านวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทันสมัย  จากเมื่อก่อนผลิตสินค้าให้ความส าคัญด้าน
คุณ ภ าพและการใช้ งาน เป็ นหลั ก   ต้ อ งเพ่ิ มความส าคัญ ด้ านการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ 
ให้สวยงามตรงใจของลูกค้าและใช้งานได้ง่าย 

การบริหารบุคลากรขององค์กรให้ท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้สูงสุดนั้น  แบ
รนด์ SCG ให้ความส าคัญด้านการสื่อสารภายในระหว่างบุคลากรในทุกระดับ การสร้างบรรยากาศที่
น่าท างานในส่วนงานส านักงานและโรงงานผลิต การจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างหน่วยงาน กิจกรรมทัศนศึกษา 
ที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  การฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะในการท างานตามต าแหน่งงาน  
การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลประจ าปีส าหรับผลงานดีเยี่ยม  การมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึง
ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่และพนักงานตามเงื่อนไขของบริษัท  โดยกิจกรรมเหล่านี้
สร้างความสัมพันธ์และความรู้ สึ กที่ ดี ให้ กับบุคลากรที่พร้อมท างานเพ่ือลูกค้าด้ วยความ 
เต็มใจภายใต้แบรนด์ SCG  

8. การให้ความส าคัญกับโอกาสทางธุรกิจ 
ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเครือซิเมนต์ไทยมากกว่า 100 ปี  เมื่อผู้บริโภคเห็นแบ

รนด์ SCG นึกถึงวัสดุก่อสร้างและเชื่อมโยงถึงกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ขององค์กรที่มีความแข็งแกร่ง เช่น 
อุตสาหกรรมกระดาษ  ซึ่งแบรนด์ SCG เป็นผู้น าในการออกแบบกล่องกระดาษให้มีคุณภาพสูงมาก  
โดยกล่องกระดาษที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพสูงกว่าภูมิภาคเป็นสินค้านวัตกรรม  (innovative) 
ที่มีจุดแข็ง (Strength) 

เมื่ อ ก ารต ล าด ระดั บ โล ก  (Global Marketing) เปิ ด ก ว้ า งม าก ขึ้ น  แ บ รน ด์  SCG  
ได้เตรียมความพร้อมโดยประกาศวิสัยทัศน์ในปี ค.ศ. 2006 ว่าในปี ค.ศ. 2015 เป็น  Leader  
ใน ASEAN โดยก าหนดให้พนักงานระดับสูงจ านวนครึ่งหนึ่งต้องมีประสบการณ์การท างานจริง 
ในต่างประเทศเพ่ือให้มีประสบการณ์ด้าน Cross Cultural และมีมุมมองเรื่อง Global Setting 
เกี่ยวกับการบริหารแบรนด์ SCG ที่รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศ  และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้า
ภายใต้แบรนด์ SCG สู่การเป็นผู้น าใน ASEAN  ซึ่งการใช้สัญลักษณ์ตราช้างเป็นรูปแบบเดียวกับตรา
ช้างหกเหลี่ยม ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ SCG  เพ่ือเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าเข้ากับ 



37 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

แบรนด์องค์กรให้เป็นแบรนด์เดียวอย่างเป็นรูปธรรม  ช่วยลูกค้าทุกกลุ่มให้จ าง่ายขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจ 

ภาพความเป็น Good Corporate Citizen ของแบรนด์ SCG คือ การเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของชุมชนที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและดูแลพนั กงานในท้องถิ่ น   เพ่ื อสร้างความรู้สึ ก เป็ น เจ้ าของธุ รกิจร่วมกัน  
และให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างประเทศให้ เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความรัก ความผูกพัน 
และความภาคภูมิใจที่ใช้สินค้าแบรนด์ SCG ที่คนไทยเป็นเจ้าของ 
บทสรุป 

การด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก  ผู้บริหารและนักการตลาดจ าเป็นต้องสร้าง 
และพัฒนาแบรนด์เดียวที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและองค์กร  โดยมุ่งเน้นความส าคัญในกลุ่มลูกค้า 
ให้ยอมรับแบรนด์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและสามารถแข่งขันเชิงได้เปรียบ  ซึ่งตามแนวทางการ
บริหารแบรนด์ SCG ที่ให้ความส าคัญกับลูกค้าประกอบด้วย 1.การก าหนดนโยบายและวางแผนแบ
รนด์ที่สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น   2. บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วม 
ในวิสัยทัศน์ของแบรนด์  3. การสร้างสัญลักษณ์แบรนด์และสื่อสารไปยังลูกค้า  4. การเข้าถึงลูกค้า
ผ่านแบรนด์  5. รายละเอียดของลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญของการบริหารแบรนด์   6. การบริหาร 
แบรนด์มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล   7. การบริหารแบรนด์ร่วมสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลง   
และ 8. การให้ความส าคัญกับโอกาสทางธุรกิจ 

ผู้เรียบเรียงบทความวิชาการเรื่อง การบริหารแบรนด์โดยมุ่งเน้นลูกค้า แบรนด์ SCG ขอ
ก ล่ า ว ค า ข อ บ คุ ณ  ด ร .ศิ ริ กุ ล  เล ากั ย กุ ล  Brand Strategist & Corporate Advisor (The 
Brandbeing Consultant Co., Ltd.) ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์  SCG ที่ ให้ความอนุ เคราะห์
ค าแนะน าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน าเสนอบทความวิชาการครั้งนี้  
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การแบ่งส่วนตลาดนัด: การค้นหาทรัพยากรเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
Segmentation of a Market Place:  

Identifying Comparative Advantage in Resources 
 

กัญช์ อินทรโกเศศ1 
 
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) แบ่งส่วนตลาดผู้ใช้บริการตลาดนัดโดยใช้ปัจจัยด้าน

พฤติกรรม และ (2) ค้นหาทรัพยากรที่ส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับ
ผู้ประกอบการตลาดนัดแต่ละส่วนตลาด จากตลาดนัดที่มีความหมายกว้างๆเป็นสถานที่ที่จัดให้ผู้ขาย
รายย่อยหลายๆรายมาเช่าพ้ืนที่เพ่ือน าสินค้ามาขายให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลาเฉพาะหนึ่งๆ งานวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่า ตลาดนัดประกอบด้วย 3 ส่วนตลาดย่อย คือ ตลาดนัดคือแหล่งของถูก ตลาดนัดคือ
แหล่งท่องเที่ยว และตลาดนัดคือแหล่งนัดพบ งานวิจัยนี้ยังอธิบายพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภคของตลาดนัดแต่ละส่วนตลาด สุดท้ายจึงน าเสนอทรัพยากรและกลยุทธ์ที่เหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการของแต่ละส่วนตลาด 

 
ค าส าคัญ: การแบ่งส่วนตลาด ตลาดนัด ความได้เปรียบทางทรัพยากร 
 

 

Abstract 

The objectives of this research is (1) to segment market places’ customers 
by using behavioral factors and (2) to identify the critical resources which will enable 
firms in each segment to obtain competitive advantage. In a broad sense, a market 
place is a platform that operates during a specific time and provides spaces for a 
number of small retailers to rent and sell their products. The research discovers 
three segments: market places for value shopping, market places for new 
experience, and market places for spending a good time together. The research also 
describes the customers’ behavior and need in each segment and then offers 
recommendation regarding resources and strategies for firms in this industry. 

 
 

1ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, E-mail: gun_ind@utcc.ac.th 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันมีตลาดนัดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง ท าให้การแข่งขันในการท าตลาดนัด

เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้ประกอบการตลาดนัดแต่ละรายจึงต้องพยายามสร้างข้อเสนอทางด้านคุณค่า 
(Value Proposition) ที่มีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างให้กับตลาดนัดของตนเพื่อดึงทั้งพ่อค้าแม่ค้า
และลูกค้าให้มาพบกันที่สถานประกอบการของตน การท าการตลาดของผู้ประกอบการตลาดนัดที่
กล่าวมาข้างต้นล้วนถูกต้องตามหลักการทางการตลาด แต่ในความเป็นจริง เราก็ยังพบเห็นตลาดนัด
หลายแห่งต้องปิดตัวลงหรือปรับเปลี่ยนคอนเซปต์เพ่ือหาจุดขายใหม่ๆที่บางครั้งก็จบลงที่ต้องเลิก
กิจการไป ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักการตลาดแล้ว ความผิดพลาดเหล่านี้เกิดข้ึนได้อย่างไร ? 

ค าตอบของข้อสงสัยนี้อาจต้องใช้ทฤษฎีทางด้านการแข่งขันมาช่วยอธิบายเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากหลักการตลาดข้างต้น ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีความได้เปรียบทางทรัพยากรหรือ 
Resource-Advantage Theory (R-A Theory) ที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางด้านการแข่งขัน
หลายปรากฎการณ์ได้เป็นอย่างดี (Hunt, 2000) ส าหรับ R-A Theory แล้วความล้มเหลวของผู้
ประกอบธุรกิจมาจากการขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยความได้เปรียบในการแข่งขันจะมี
มากน้อยเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับความได้เปรียบทางทรัพยากรของบริษัทเป็นส าคัญ ทรัพยากร 
หมายถึง สิ่งที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่องค์กรสามารถน ามาใช้ในการท าข้อเสนอทางการตลาด 
(Market Offerings) ทรัพยากรมีได้หลายรูปแบบทั้งในรูปการเงิน (เช่น เงินสด) สิ่งของ (เช่ น 
โรงงาน) กฎหมาย (เช่น เครื่องหมายการค้า) บุคลากร (เช่น ความรู้) องค์กร (เช่น ความช านาญ 
ความสามารถ) สารสนเทศ (เช่น ระบบ IT) และความสัมพันธ์ (เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพ
พลายเออร์) องค์กรจะมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร ก็ต่อเมื่อ ทรัพยากรขององค์กรสามารถ 
(1) ท าได้ดีกว่าของคู่แข่งขันในการส่งมอบข้อเสนอทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้า หรือ (2) 
ท าได้ถูกกว่าคู่แข่งขันในการส่งมอบข้อเสนอทางการตลาดอย่างเดียวกัน ประการส าคัญ R-A Theory 
มองว่า การแข่งขันในทางธุรกิจเกิดขึ้นในระดับส่วนตลาด (Market Segment) ด้วยเหตุผลหลัก 2 
ประการ (Hunt and Arnett, 2004) ประการแรก ความต้องการในสินค้าหนึ่ งๆจะมีความ
หลากหลายแตกต่างกันมากระหว่างส่วนตลาด ซึ่งท าให้บางคุณสมบัติของสินค้าเป็นที่ต้องการในส่วน
ตลาดหนึ่ง แต่กลับไม่เป็นที่ต้องการในอีกส่วนตลาดหนึ่ง ข้อเสนอทางการตลาดที่ดีจึงต้องท าเพ่ือส่วน
ตลาดใดส่วนตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะ ประการที่สอง บริษัทแต่ละแห่งมีทรัพยากรแตกต่างกันทั้ง
เรื่องของปริมาณและคุณภาพ จึงท าให้บริษัทต่างๆจ าเป็นต้องเลือกท าการแข่งขันในส่วนตลาดที่
ตนเองมีทรัพยากรที่เหมาะสมในการท าข้อเสนอทางด้านการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
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ลกูค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง จาก R-A Theory ที่ยกมาข้างต้น ท าให้มองเห็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นที่มาของความ
ล้มเหลวของผู้ประกอบการตลาดนัดได้ คือ การเลือกส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมายในขณะที่ไม่ได้
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการดึงดูดและรักษาส่วนตลาดเหล่านั้นไว้ได้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
ส่วนตลาดนั้นอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงจนเกินไป เพราะการท าตลาดกับส่วนตลาดจะท าให้บริษัทขาด
โอกาสจากการประหยัดจากขนาดไปแล้วส่วนหนึ่ง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือค้นหาทรัพยากรที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการ

ตลาดนัด ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยจึงจัดท างานวิจัยเพ่ือแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
เดินตลาดนัดโดยใช้ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง รวมทั้งสร้างค าอธิบายลักษณะ
ของผู้บริโภคในแต่ละส่วนตลาดทั้งลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการด ารงชีวิต และ
พฤติกรรมการเดินตลาดนัด และเมื่อได้ค าอธิบายของแต่ละส่วนตลาดที่ชัดเจนแล้ว ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็น
ถึงทรัพยากรที่ผู้ประกอบการตลาดนัดของแต่ละส่วนตลาดที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ
ในการท ากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยส ารวจข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภคด้วยแบบสอบถาม 

ส าหรับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริโภคที่เคยเดินตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร 
และท าการเก็บตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใน
เขตสายไหม บางเขน ลาดพร้าว จตุจักร คลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม และบางกะปิ ทั้ง 8 เขต
ข้างต้นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออกท่ีมีการเจริญเติบโตสูง สังเกตจากราคาที่ดินที่
มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า 2 เท่า นอกจากนี้ยังมีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรคิดเป็น 44% ของที่มีทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร และยังมีตลาดนัดที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 เปิดให้บริการหลายแห่ง เช่น 
ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดเจเจกรีน ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา ตลาดนัดหัวมุม ตลาดนัดตะวัน
นา เป็นต้น สถานที่เก็บแบบสอบถามประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สวนสาธารณะ 
สถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย ตลาดนัด และตลาดสด โดยออกเก็บในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

แบบสอบถามที่ใช้มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ส่วนที่ 2 
รูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ซึ่งใช้กรอบแนวคิด AIO ในการสร้างข้อค าถาม แยกเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ที่ใช้บรรยาย
ลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ตอบ ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเดินตลาดนัดที่ใช้กรอบแนวคิด 
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5W1H ในการสร้างข้อค าถาม แยกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเดินตลาดนัด (Who) 
สินค้าหรือบริการที่ซื้อจากตลาดนัด (What) ช่วงเวลาที่ เดิน (When) ประเภทตลาดนัดที่ เดิน 
(Where) เกณฑ์ที่ ใช้ ในการเลือกตลาดนั ด (Why) และวิธีการเดินทางไปตลาดนัด  (How) 
แบบสอบถามส่วนที่  1 มีค าถามจ านวน 6 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ทั้งหมด ส่วนแบบสอบถามส่วนที่ 2 มีค าถามรวม 24 ข้อ และส่วนที่ 3 มีค าถามรวม 55 ข้อ ทั้งสอง
ส่วนนี้ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่มีสเกลค าตอบ 5 ระดับ คือ 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
4 (เห็นด้วย) 3 (เฉยๆ) 2 (ไม่เห็นด้วย) 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากการตรวจสอบความครบถ้วนของค าตอบที่ได้ ซึ่งพบว่ามี
แบบสอบถามที่ใช้การได้จริงจ านวน 396 ชุด จากนั้นจึงน าแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มา
วิเคราะห์การกระจายตัวของค าตอบของแต่ละค าถาม พบว่า ระดับค าตอบทั้ง 5 ระดับของทุกข้อ
ค าถามถูกเลือกใช้ทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถามจะอยู่ระหว่าง 2.6 – 4.2 ในขณะที่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะอยู่ระหว่าง 0.78 – 1.28 และค่าความเบ้ (Skewness) จะอยู่ระหว่าง -0.9 – 
0.2 เมื่อค าตอบจากแบบสอบถามผ่านการประเมิน เบื้องต้นแล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือคัดกรองและยุบรวมข้อค าถามให้เป็นองค์กร
ประกอบหลักๆ (Factor) โดยแยกเป็นการค้นหาองค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนหนึ่ง และ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเดินตลาดนัดอีกส่วนหนึ่ง เฉพาะองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเดินตลาดนัดเท่านั้นที่จะน าไปใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งกลุ่ม  

เครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม คือ Cluster Analysis ซึ่งด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจาก
การเลือกจ านวนกลุ่มด้วยวิธี Hierarchical โดยสร้างระยะห่างระหว่างข้อมูลด้วยการค านวณหา 
Squared Euclidean Distance และใช้ Ward’s Algorithms ในการจัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆ ภายหลัง
จากได้จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมแล้ว จึงด าเนินการในขั้นตอนที่สอง คือ การจัดข้อมูลลงกลุ่มย่อยโดย
การท า Partitioning ด้วยเทคนิค K-means 

ต่อจากนั้น จึงท าการค้นหาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมที่สามารถใช้อธิบายความ
แตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยหรือส่วนตลาดที่แบ่งได้จากการท า Cluster Analysis ได้ดีที่สุด ในส่วนนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้ Discriminant Analysis เป็นเครื่องมือในการจ าแนกความแตกต่าง เพราะจะท าให้
ทราบมิติหลักๆ (Dimension) ที่จะท าให้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างส่วนตลาดได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สุดท้ายผู้วิจัยจะพยายามอธิบายความแตกต่างระหว่างส่วนตลาดเพ่ิมเติมอีก โดยการ
น าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ได้จาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ขั้นตอนสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ 
Multiple Correspondence Analysis ด้วยวิธี Variable Principle Normalization Method ซึ่ง
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จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตลาด และ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค อนึ่ง ขั้นตอนและเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจประกอบการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ทั้งหมดในงานวิจัยนี้อ้างอิงมาจาก Hair et al. (2009) 
สรุปผลการวิจัย  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

  เมื่อน าข้อมูลตัวอย่างจ านวน 396 ชุดมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (62%) ในขณะที่ช่วงอายุจะมีความหลากหลายค่อนข้างมาก โดยมีอายุในช่วง 
21-30 ปีมากที่สุด (43%) รองลงมาได้แก่ 31-40 ปี (22%) ที่เหลือกระจายอยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี
และมากกว่า 40 ปีในสัดส่วนอย่างละเท่าๆกัน ส่วนอาชีพหลักๆจะประกอบด้วย นักเรียน (38%) 
ค้าขาย (21%) และพนักงาน (16%) ส าหรับรายได้จะมีผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทคิดเป็น
จ านวน 31% และน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นจ านวน 29% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่มีจ านวนสมาชิก 4-5 คน (43%) และ 2-3 คน (35%) มีส่วนน้อยที่อยู่ตามล าพังคนเดียว 
(7%) ส าหรับรูปแบบการด ารงชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมักใช้เวลาว่างในการดูหนังฟังเพลง ( x = 
4.05) แต่งตัวในแบบฉบับของตนเอง ( x = 3.95) ใช้เวลาว่างในการแชท ( x = 3.75) และอ่าน
หนังสือ ( x = 3.63) รวมทั้งมักเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า ( x = 3.61) ในทางตรงกันข้ามกลุ่ม
ตัวอย่างจะไม่ค่อยนิยมใช้เวลาว่างในการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ( x = 2.63) วาดภาพ ( x = 2.79) 
ประดิษฐ์ท ามือ ( x = 2.86) และเล่นดนตรี ( x = 2.99) 

ส าหรับส่วนพฤติกรรมการเดินตลาดนัดของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชอบการซื้อ
สินค้าที่ต่อรองราคาได้ ( x = 4.19) สินค้าที่ซื้อแล้วได้ของแถม ( x = 4.08) หรือสินค้าที่ซื้อ 1 แถม 1 
( x = 4.07) โดยมักเลือกซ้ือด้วยตนเอง ( x = 4.10)  และให้ความส าคัญกับห้องน้ าในตลาดนัดที่จะไป
เดิน ( x = 4.02) นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ผู้ตอบไม่ค่อยเดินตลาดนัดเกิน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ( x = 
2.93) สินค้าที่ซื้อจากตลาดนัดก็มักไม่ใช่ของแบรนด์เนม ( x = 2.86) หรือของเก่า ( x = 3.04) และไม่
นิยมเดินทางไปตลาดนัดด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ( x = 3.06) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
2.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิต 

ในการค้นหาองค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิต ค าถามจ านวน 24 ข้อในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 จะถูกคัดกรองและยุบรวมเป็นองค์ประกอบหลักๆ โดยก าหนดให้แต่ละองค์ประกอบที่จะถูก
เก็บไว้ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต่อไปจะต้องมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และองค์ประกอบทั้งหมดที่จะ
น ามาใช้ร่วมกันต้องอธิบายได้อย่างน้อย 60% ของความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ส่วนค าถามที่
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จะถูกใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้องมีค่า Extraction Communalities มากกว่า 0.5 และ
ภายหลั งจากการหมุนแกนด้ วยวิธี  Varimax แล้วจะต้องมีค่ า Loading มากกว่า 0.4 บน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ค าถามและองค์ประกอบที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นจะถูกน าออก
จากการวิเคราะห์ 

ภายหลังจากการด าเนินการวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสกัดองค์ประกอบของรูปแบบการใช้
ชีวิตออกมาได้ 7 องค์ประกอบที่มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนสะสมที่ 67% โดยต้อง
น าค าถามออกไป 4 ข้อ (เช่น การใช้เวลาว่างในการเล่นดนตรี อ่านหนังสือ ฯลฯ) เหลือเพียง 20 ข้อ 
องค์ประกอบที่  1 ประกอบขึ้นจากค าถามจ านวน  5 ข้อที่ เกี่ยวข้องกับประเภทดนตรีที่ชอบ 
องค์ประกอบนี้จึงถูกก าหนดชื่อให้เป็น “ดนตรีคือเพ่ือน” ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ประกอบขึ้นจาก
ค าถามจ านวน 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรและเวลา
อย่างมาก เช่น การท างานประดิษฐ์ท ามือ การปลูกต้นไม้ และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
องค์ประกอบนี้จึงได้ชื่อว่า “จริงจังกับเวลาว่าง” องค์ประกอบที่ 3 “เท่ตามสมัย” ประกอบขึ้นจาก
ค าถามจ านวน 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัวโดยมีผู้น าทางความคิดเป็นต้นแบบ เช่น เพ่ือน ดารา 
เป็นต้น องค์ประกอบที่ 4 “อยู่กับโลกออนไลน์” สะท้อนค าถาม 2 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลากับ
กิจกรรมบนอินเตอร์เนต เช่น เล่นเกม แชท ฯลฯ องค์ประกอบที่ 5 “ชีวิตติดห้าง” สะท้อนค าถาม 2 
ข้อที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ องค์ประกอบที่ 6 “ผ่อนคลาย
เมื่อถึงเวลาว่าง” ที่ประกอบจากค าถาม 2 ข้อที่บ่งบอกการแต่งตัวแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเอง 
รวมทั้งใช้เวลาว่างในการดูหนัง ฟังเพลง องค์ประกอบที่ 7 “โลกนักกีฬา” เป็น 1 ค าถามที่แยกตัว
ออกมาเฉพาะ  

ท้ายที่สุด เมื่อน าองค์ประกอบ 6 ตัวแรกไปประเมินความน่าเชื่อถือจะได้ค่า Cronbach’s 
Alpha เท่ากับ .784, .749, .774, .704, .618, .460 ตามล าดับ จากผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงตัดสินใจ
เลือกใช้ Regression Factor Score เฉพาะที่ได้จากองค์ประกอบที่ 1 ถึง 5 เท่านั้นที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ในล าดับถัดไป เพราะเป็นค่าที่เกิดจากการใช้หลายตัววัดร่วมกัน (Multi-Item Scale) 
ท าให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับมาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) และมีค่าความน่าเชื่อถืออยู่
ในระดับท่ีน่าพอใจ (> 0.6 ส าหรับการวิจัยเชิงค้นคว้า) 
2.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเดินตลาดนัด 

ด้วยเกณฑ์เดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้วิจัยสามารถสกัด
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเดินตลาดนัดออกมาได้ 14 องค์ประกอบที่มีความสามารถในการ
อธิบายความแปรปรวนสะสมที่ 67% โดยต้องน าค าถามออกไป 9 ข้อ (เช่น การเดินตลาดเช้า การ
เลือกซื้อสินค้าโดยให้เพ่ือนช่วยเลือกซื้อ ฯลฯ) เหลือเพียง 46 ข้อ องค์ประกอบทั้ง 14 ประกอบด้วย 
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“มองหาความคุ้มค่า” ประกอบขึ้นจากค าถาม 4 ข้อที่เกี่ยวข้องกับความต้องการได้สินค้าราคา
ย่อมเยาเมื่อเดินซื้อที่ตลาดนัด  (Cronbach’s Alpha=.824) “มองหาสิ่งอ านวยความสะดวก” 
ประกอบขึ้นจากค าถาม 4 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญต่อห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นั่งพัก การ
รักษาความปลอดภัยของตลาดนัดที่จะไปเดิน  (Cronbach’s Alpha=.833) “ไปตามเทรนด์” 
ประกอบขึ้นจากค าถาม 4 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเดินตลาดนัดที่เป็นที่กล่าวขานกันในโลก
ออนไลน์และในสื่อโฆษณาทั่วไป (Cronbach’s Alpha=.782) “มองหาของที่ไม่มีในห้าง” ประกอบ
ขึ้นจากค าถาม 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อสินค้าที่มักพบในตลาดนัดมากกว่าในห้าง เช่น ของ
เก่า สินค้ามือสอง สินค้าโอทอป สินค้าแฮนด์เมด เป็นต้น (Cronbach’s Alpha=.713) “ใช้เวลากับ
คู่รัก” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่สะท้อนความมีอิทธิพลของคู่รักหรือแฟนที่มีต่อการเลือกตลาด
นัดที่จะไปเดิน ตลอดไปจนถึงการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด (Cronbach’s Alpha=.845) “มองหา
ของทาน” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่เกี่ยวข้องการรับประทานอาหารที่ตลาดนัดทั้งของคาวและ
ของหวาน (Cronbach’s Alpha=.702) “มองหาแหล่งช้อปปิ้งแบบชิลๆ” ประกอบขึ้นจากค าถาม 4 
ข้อที่ระบุความต้องการความหลากหลายของประเภทสินค้าในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่ม
เครื่องแต่ งกาย รวมทั้ งต้องการบรรยากาศสบายๆที่ เหมาะต่อการช้อปปิ้ ง (Cronbach’s 
Alpha=.731) “พ่ึงพารถสาธารณะ” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่บรรยายการเดินทางไปตลาดนัด
โดยรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถแท็กซี่  (Cronbach’s Alpha=.749) “ใช้เวลากับครอบครัว” 
ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่สะท้อนความมีอิทธิพลของคนในครอบครัวที่มีต่อการเลือกตลาดนัดที่
จะไปเดิน ตลอดไปจนถึงการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด  (Cronbach’s Alpha=.687) “มองหาที่
แฮงก์เอ้าท์” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่สะท้อนความต้องการสถานที่ที่เหมาะต่อการพบปะ
สังสรรค์ รวมทั้งการมีกิจกรรมให้ได้ใช้เวลาสบายๆร่วมกัน (Cronbach’s Alpha=.660) “มองหา
แหล่งรวมคนขายมืออาชีพ” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 ข้อที่สะท้อนความนิยมในการเดินตลาดนัดที่
มีพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสามารถในการคัดเลือกสินค้าและจัดแสดงสินค้าให้น่าเลือกซื้อ  เช่น ตลาดนัด
จตุจักร ตลาดนัดซอยละลายทรัพย์ (Cronbach’s Alpha=.594) “ไปได้บ่อยๆ” ประกอบขึ้นจาก
ค าถาม 3 ข้อที่สอดคล้องกันในเรื่องของการไปตลาดนัดหลายครั้งต่อสัปดาห์และแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ในตลาดนัดเพียง 1-2 ชั่วโมง (Cronbach’s Alpha=.599) “ไปเป็นก๊วน” ประกอบขึ้นจากค าถาม 3 
ข้อที่ก าหนดเงื่อนไขในการไปเดินตลาดนัดที่ต้องไปกันหลายๆคน (Cronbach’s Alpha=.432) “เป็น
ตัวของตัวเอง” เกิดจากค าถาม การเลือกซื้อสินค้าท่ีตลาดนัดด้วยตนเอง เพียง 1 ข้อที่แยกตัวออกมา 
เช่นเดียวกับการค้นหาองค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิต องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เดินตลาดนัดตั้งแต่องค์ประกอบที่ 1 ถึง 12 เท่านั้นที่มีลักษณะที่เหมาะสมจะน าไปใช้ในการแบ่งกลุ่ม 
2.2 การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 
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เมื่อน าคะแนนขององค์ประกอบที่ 1 ถึง 12 ของพฤติกรรมการเดินตลาดนัดมาท าการค้นหา
จ านวนกลุ่มย่อยหรือส่วนตลาดที่เหมาะสมโดยการแบ่งกลุ่มด้วยวิธี Hierarchical Method พบว่า 
จ านวน 3 กลุ่มย่อยเป็นจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมเพราะเมื่อแบ่งแล้วจะได้กลุ่มย่อยที่คนภายในกลุ่มมี
ความเหมือนกันสูงและในขณะเดียวกันแต่ละกลุ่มย่อยก็มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 
สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลง Agglomeration Coefficient ที่จะเกิดขึ้นเมื่อยุบรวมกลุ่มให้น้อยลง
ไปอีกให้เหลือเพียง 2 กลุ่มจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด (4.2%) เมื่อเทียบกับในการยุบ
รวมกลุ่มที่ระดับอื่นๆที่ผ่านมา แสดงว่า กลุ่มที่จะถูกยุบรวมเข้าหากันในล าดับนี้เป็นกลุ่มที่มีระยะห่าง
หรือความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

เมื่อน าจ านวนกลุ่มย่อย 3 กลุ่มที่ได้ไปเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรกลุ่มตัวอย่างลงกลุ่มย่อยด้วย
วิธี K-means จะได้กลุ่มย่อยหรือส่วนตลาดที่ 1 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
197 คน (50%) ส่วนตลาดที่ 2 มีขนาดรองลงมาอยู่ที่ 106 คน (27%) และส่วนตลาดที่ 3 ที่มีขนาด
เล็กท่ีสุดประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 93 คน (23%) เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมทั้ง 12 องค์ประกอบระหว่าง 3 ส่วนตลาดที่ได้โดยใช้สถิติ ANOVA 
พบว่า เกือบทุกองค์ประกอบมีค่า p-value < .05 ยกเว้นองค์ประกอบ มองหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก และ พ่ึงพารถสาธารณะ ที่มีค่า p-value > .05 ท าให้สรุปได้ว่า องค์ประกอบทางด้าน
พฤติกรรมสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
2.3 การจ าแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) 

เมื่อน า 12 องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมมาใช้เป็นตัวแปรอิสระ และส่วนตลาดที่แต่ละ
คนสังกัด (1 ถึง 3) มาเป็นตัวแปรตามใน Discriminant Analysis ด้วยวิธี Simultaneous เพ่ือสร้าง
สมการเส้นตรงหรือมิติ (Function) ที่สามารถใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยหรือส่วน
ตลาดทั้ง 3 พบว่า ทั้งสองมิติที่เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มีค่า p-value < .05 แสดงให้เห็นว่า มิติ
ทั้งสองสามารถใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่าง 3 ส่วนตลาดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมิติที่ 1 
เพียงมิติเดียวก็สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างส่วนตลาดได้ถึง 63% นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
จากกราฟที่ 1 ก็ยังพบว่า หากใช้ทั้ง 2 มิติร่วมกันในการวิเคราะห์ส่วนตลาดทั้งสามจะพบว่า ข้อมูลที่
อยู่ในแต่ละส่วนตลาดจะอยู่ใกล้ชิดกัน ในขณะที่แต่ละส่วนตลาดก็ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน  

จากกราฟที่ 1 มิติที่ 1 (แกนนอน) เป็นมิติหลักที่ใช้แบ่งส่วนตลาดที่ 1 2 และ 3 ออกจากกัน 
นั่นคือ เป็นมิติที่ศูนย์กลางของส่วนตลาดที่ 2 จะอยู่ฝั่งขวามือ (2.02) ซึ่งตรงกันข้ามกับส่วนตลาดที่ 3 
(-1.51) ในขณะที่ส่วนตลาดที่ 1 จะอยู่ตรงกลาง (-.37) คั่นระหว่าง 2 และ 3 อย่างไรก็ตามส่วนตลาด
ที่ 1 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีลักษณะพิเศษกว่าส่วนตลาดที่ 2 และ 3 เมื่อน ามิติที่ 2 (แกนตั้ง) เข้ามา
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พิจารณาพร้อมกัน เพราะจะอยู่ต าแหน่งบนสุด (.963) ในขณะที่ส่วนตลาดที่ 3 จะอยู่ล่างสุด (-1.38) 
ใกล้กับส่วนตลาดที่ 2 (-.58) 

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละมิติจากตาราง Discriminant Loading พบว่า มิติที่
หนึ่งจะให้น้ าหนักความส าคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มองหาความคุ้มค่า (Loading=.47) มองหา
ของที่ไม่มีในห้าง (Loading=-.28) และมองหาแหล่งช้อปปิ้งแบบชิลๆ (Loading=-.15) ส่วนมิติที่
สองจะให้น้ าหนักความส าคัญกับ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ มองหาที่แฮงก์เอ้าท์ (Loading=.54) มองหา
ของทาน (Loading=.28) ไปตามเทรนด์ (Loading=-.22) ใช้เวลากับคู่รัก (Loading=.17) ไปได้
บ่อยๆ (Loading=.16) มองหาแหล่งรวมคนขายมืออาชีพ (Loading=.13) และใช้เวลากับครอบครัว 
(Loading=-.12) ส าหรับอีก 2 องค์ประกอบที่ เหลือ ไม่พบว่ามีความส าคัญในสองมิติข้ างต้น 
(Loading < ±.1) 

หากน าองค์ประกอบของแต่ละมิติมาวิเคราะห์ จะพบลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วนตลาด
ดังนี้ เริ่มจากส่วนตลาดที่ 2 ที่เป็นส่วนตลาดที่เป้าหมายในการมาเดินตลาดนัดคือการซื้อสินค้าที่มี
วางจ าหน่ายทั่วไป แต่จะมีราคาถูกกว่าเมื่อมาขายในตลาดนัด การได้ต่อรองราคาสินค้าหรือการได้
ของแถมเป็นสิ่งที่ส่วนตลาดนี้คาดหวังจากผู้ขาย ส่วนตลาดนี้ให้ความส าคัญน้อยต่อบรรยากาศและ
ความหลากหลายของประเภทสินค้า ด้วยเหตุนี้ส่วนตลาดนี้จึงได้ชื่อ “ตลาดนัดคือแหล่งของถูก” 
ส าหรับส่วนตลาดที่ 3 จะตรงกันข้ามกับส่วนตลาดที่ 2 นั่นคือ ต้องการประสบการณ์ที่ดี ทั้งที่มาจาก
บรรยากาศ ความหลากหลายของประเภทสินค้า ความแตกต่างของสินค้าที่วางขายที่พบเห็นได้ยาก
จากสถานที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป ท าให้เป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าต่ า ประเด็น
ข้างต้นยังสอดคล้องกับต าแหน่งล่างสุดในมิติที่สองของส่วนตลาดนี้ ซึ่งอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า เป็นกลุ่ม
คนที่ไปตลาดนัดตามที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์และมักไปกับครอบครัว ไปตลาดนัดไม่บ่อยนักแต่

กราฟที่  1: แสดงการเรียงตัว
ของข้อมูลของแต่ละ
ส่วนตลาดเมื่อพิจารณา
จากมิติทั้ง 2 ที่ได้จาก 
Discriminant 
Analysis 
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จะใช้เวลานานเมื่ออยู่ในตลาดนัด “ตลาดนัดคือแหล่งท่องเที่ยว” จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมของส่วน
ตลาดนี้  

ส่วนตลาดที่ 1 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีลักษณะพิเศษจากการที่อยู่บนสุดของมิติที่ 2 นั่นคือ 
มองว่า “ตลาดนัดคือแหล่งนัดพบ” เพราะการเดินตลาดนัดคือการใช้เวลาดีๆร่วมกับคนสนิทรวมถึง
คู่รักโดยเฉพาะการไปหาอาหารอร่อยราคาย่อมเยา ตลาดนัดในอุดมคติของส่วนตลาดนี้คือต้องไปได้
หลายครั้งโดยไม่รู้สึกเบื่อ ไปแล้วได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเพราะมีของถูกใจหลายอย่างและถูกใจทุก
คนที่ไปด้วยกัน 
2.4 การสร้างโปรไฟล์ของส่วนตลาดด้วย Multiple Correspondence Analysis 

เพ่ือให้เห็นลักษณะของผู้บริโภคในแต่ละส่วนตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงน าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และองค์ประกอบของรูปแบบการใช้ชีวิตมาค้นหาความสัมพันธ์กับส่วนตลาดทั้งสาม 
เริ่มจากการการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ รายได้ อาชีพ 
สถานภาพสมรส และ ขนาดครอบครัว) และส่วนตลาดทั้งสามด้วยการทดสอบไคร์สแควร์ และพบว่า 
ทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนตลาดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทางด้านรูปแบบการใช้
ชีวิต เมื่อน ามาทดสอบความสัมพันธ์กับส่วนตลาดโดยใช้สถิติ ANOVA พบว่า มีเพียงองค์ประกอบ 
“ชีวิตติดห้าง” เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับส่วนตลาดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ท าให้เป็นเพียง
ตัวแปรเดียวที่สามารถน าไปวิเคราะห์ล าดับถัดไปได ้

ภายหลังจากค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตลาดและองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้วิจัยจึงน าองค์ประกอบ “มองหาความคุ้มค่า” “มองหาที่แฮงก์เอ้าท์” และ 
“ชีวิตติดห้าง” มาวิเคราะห์ร่วมกับส่วนตลาดทั้งสามที่ได้ในการท า Multiple Correspondence 
Analysis (MCA) ผู้วิจัยเลือกองค์ประกอบ มองหาความคุ้มค่า เพ่ือใช้เป็นตัวแทนมิติที่ 1 และเลือก
องค์ประกอบ มองหาที่แฮงก์เอ้าท์ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนมิติที่ 2 จากการท า Discriminant Analysis 
เนื่องจากทั้งสององค์ประกอบมีค่า Loading มากกว่า 0.4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่มีความส าคัญอย่าง
มากต่อการประกอบขึ้นเป็นมิติทั้งสอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 3 ที่เลือกมาใช้มาตร
วัดแบบอันตรภาค ซึ่งไม่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ด้วย MCA โดยตรงได้จึงจ าเป็นต้องแปลงมาตรวัด
ของทั้ง 3 องค์ประกอบให้เป็นมาตรวัดแบบนามบัญญัติเช่นเดียวกับตัวแปรส่วนตลาดด้วยวิธีการ 
Discretization เพ่ือก าหนดค่าของตัวแปรให้เป็นเพียง 3 ระดับ (มาก, ปานกลาง, น้อย) 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จะเป็นกราฟที่แสดงต าแหน่งของแต่ละส่วนตลาด ร่วมกันกับ 
ระดับการมองหาความคุ้มค่า ระดับการมองหาที่แฮงก์เอ้าท์ และระดับชีวิตติดห้ าง ซึ่งปรากฎตาม
กราฟที่  2 จากการตรวจสอบรายละเอียดของแกนตั้ งและแกนนอนของกราฟจากตาราง 
Discrimination Measures พบว่า แกนนอนจะสะท้อนระดับการมองหาที่แฮงก์เอ้าท์ (Loading = 
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.54) และระดับชีวิตติดห้าง (Loading = .17) ในขณะที่แกนตั้งจะสะท้อนระดับการมองหาความ
คุ้มค่า (Loading = .55) กราฟที่ได้แสดงให้เห็นว่า ส่วนตลาดที่ 1 ตลาดคือแหล่งนัดพบ จะเป็นกลุ่ม
คนที่มองหาสถานที่แฮงก์เอ้าท์ในระดับปานกลางถึงมาก ให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าของสินค้าที่
ขายในตลาดนัดน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเน้นซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ส่วนตลาดที่ 2 ตลาด
คือแหล่งของถูก จะเป็นกลุ่มคนที่แสวงหาความคุ้มค่าของสินค้าที่จะได้จากตลาดนัด ท าให้พึ่งพาการ
ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับส่วนตลาดที่ 3 ตลาดคือแหล่งท่องเที่ยว ที่จะ
ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าน้อยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดในสายตาของส่วนตลาดนี้ก็ไม่ใช่
สถานที่ที่จะไปเพ่ือไปซื้อสินค้า และก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะไปเพ่ือไปพักผ่อนฆ่าเวลาได้เช่นกัน ยกเว้นว่า
จะไปเพื่อการซึมซับประสบการณ์ใหม่ๆก่อนที่จะหาสถานที่ใหม่ๆอ่ืนๆต่อไป 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การท ากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดมีขั้นตอนส าคัญ 9 ขั้น (Hunt and Arnett, 2004) คือ (1) 

คัดเลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งตลาด (2) ใช้เกณฑ์ที่ตั้งไว้ค้นหาส่วนตลาดที่น่าสนใจ (3) จัดรวม
ส่วนตลาดที่น่าสนใจเป็นกลุ่มๆ (Portfolio) เพ่ือก าหนดเป็นหลายๆทางเลือกส าหรับองค์กร (4) 
วิเคราะห์แต่ละทางเลือกเพ่ือค้นหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจในทางเลือกเหล่านั้น (5) 
ประเมินทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ (6) เลือกทางเลือกที่จะใช้เป็นตลาดเป้าหมายขององค์กร (7) 
พัฒนาทรัพยากรให้พร้อมส าหรับการท าตลาดกับตลาดเป้าหมาย (8) ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาข้อเสนอทางการตลาดส าหรับตลาดเป้าหมาย และ (9) พัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับตลาดเป้าหมาย จะสังเกตได้ว่าจนถึงส่วนนี้ของบทความ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการถึงขั้นที่  3 ตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น ดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือ การค้นหา

กราฟที่ 2 แสดงต าแหน่งของ
แต่ละส่วนตลาด
เทียบกับ
องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมและ
รูปแบบการใช้ชีวิต 
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ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจในแต่ละส่วนตลาด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละส่วนตลาดจะมี
ความต้องการและลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในการแข่งขันของทุกส่วนตลาดก็
จะยังคงอยู่ในทรัพยากรพ้ืนฐานหลัก 3 กลุ่ม เพียงแต่คุณสมบัติของทรัพยากรเหล่านั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละส่วนตลาด เริ่มจากการที่ตลาดนัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการท าธุรกิจค้าปลีก และเป็น
ที่ทราบดีว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอันดับหนึ่งของธุรกิจค้าปลีก ก็คือ ท าเลที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ นอกจากนี้เนื่องจากตลาดนัดเป็นเสมือนตัวกลางหรือ Two-Sided Platform ที่ท าให้
ผู้ค้าและลูกค้ามาพบกัน ดังนั้นการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองจึงมี
ความจ าเป็นเช่นกัน ส่วนทรัพยากรพ้ืนฐานกลุ่มสุดท้าย ก็คือ ความสามารถของตัวผู้ค้าที่ต้องน ามา
รวมกันกับความสามารถของผู้ประกอบการตลาดนัดเพ่ือสร้างคุณค่าที่น่าสนใจส าหรับลูกค้า 
ทรัพยากรกลุ่มหลังสุดนี้เองที่ธุรกิจในรูปแบบ Platform ต้องมีเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจที่ด าเนินการตามสาย
โซ่แบบดั้งเดิมหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า Pipeline (Van Alstyne et al., 2016) 

ส าหรับส่วนตลาด “ตลาดนัดคือแหล่งของถูก” จ าเป็นต้องอาศัยผู้ค้าที่น าสินค้าที่มีวาง
จ าหน่ายทั่วไปมาขายในราคาที่ต่ ากว่าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งผู้ขายสินค้าประเภทนี้จะสร้างความ
แตกต่างให้กับร้านของตนได้ยาก เพราะลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าเดียวกันนี้ได้จากแหล่งอ่ืนๆ กอปร
กับผู้ค้ามักเป็นรายย่อยเงินทุนน้อยจึงไม่สามารถน าความหลากหลายของสินค้ามาเป็นตัวสร้างความ
แตกต่างได้ จึงเหลือเพียงราคาสินค้าที่ใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจลูกค้าได้ ผู้ค้าในตลาดนี้จะพยายามลดต้นทุน
ของตนเองโดยการซื้อสินค้าครั้งละมากๆเพ่ือให้ได้ราคาถูกและปล่อยสินค้าออกให้ได้เร็วที่สุดเพ่ือลด
ปัญหาการขาดสภาพคล่อง แต่เนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีความถี่ในการซื้อน้อย ดังนั้นผู้ขายจึง
จ าเป็นต้องอาศัยลูกค้าจ านวนมาก และผู้ประกอบการตลาดนัดก็จ าเป็นต้องตอบสนองด้วยการหา
ท าเลที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ย่านออฟฟิศ แต่ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่กว้างขวางนัก เนื่องจากลูกค้าไม่ได้
คาดหวังความหลากหลายและบรรยากาศอย่างดี รวมทั้งลูกค้าเองก็มีเวลาในการเดินเลือกซื้อน้อย 
การประหยัดพ้ืนที่ยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและค่าเช่าส าหรับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด
นัดควรต้องมีความสามารถในการลดต้นทุนในการด าเนินการของตนในด้านอ่ืนๆด้วย เช่น การน า
ระบบสารสนเทศหรือการจัดจ้างจากภายนอกมาใช้ แม้กระทั่งการลดต้นทุนโดยการประหยัดจาก
ขอบเขต (Economy of Scope) โดยการขยายสาขา เพ่ือเพ่ิมลูกค้าใหม่ๆและเพ่ิมโอกาสในการขาย
ให้กับผู้ค้า โดยอาจสลับวันเปิดท าการไปมา กล่าวตามความจริง แนวคิดข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้ค้าในตลาด
ลักษณะนี้ก็ท าอยู่แล้ว เพียงแต่หากผู้ประกอบการตลาดนัดด าเนินการเอง Synergy ที่เกิดขึ้นจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้ังผู้ประกอบการตลาดนัดและผู้ค้าในตลาดนัด 

ส าหรับส่วนตลาด “ตลาดนัดคือแหล่งท่องเที่ยว” จ าเป็นที่ผู้ประกอบการตลาดนัดต้องหา
สถานที่ที่มีขนาดใหญ่ บรรยากาศดีๆ (เช่น ริมแม่น้ า) เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้เวลานานๆและเก็บ
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ความประทับใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเดินทางไปในระยะทางไกลๆ การสร้างประสบการณ์ที่
ดีโดยการน าเสนอสินค้าหายาก เช่น ของเก่า ของสะสม ของประจ าท้องถิ่น ของที่ระลึกแปลกตา 
รวมทั้งความหลากหลายภายในตลาดนัดก็จ าเป็นเช่นกัน อย่างไรก็ตามอุปสรรคส าคัญของตลาด
ลักษณะนี้คือ ลูกค้าจะมาไม่บ่อยนัก คู่แข่งของตลาดนัดนี้ไม่ใช่ตลาดนัดหรือแหล่งการค้าอ่ืนๆ แต่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้การสร้างรายได้จากการซื้อซ้ าจึงเป็นเรื่องยาก แต่
ในทางกลับกันการน าสินค้าหายากมาขาย (ซึ่งเป็นตลาดย่อยหรือ Niche ที่มีฐานลูกค้าแคบ) รวมทั้ง
การสร้างความหลากหลายให้กับตลาดนัดกลับต้องใช้ต้นทุนสูง ตลาดนัดประเภทนี้จึงประสบความ
ล้มเหลวได้ง่าย การลดต้นทุนโดยการใช้ของเดิมที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการมีรายได้ประจ าจึง
เป็นเรื่องจ าเป็น ตลาดนัดที่มีผู้ใช้งานประจ าอยู่แล้ว (เช่น ตลาดนัดอัมพวา) จึงอยู่ได้ด้วยตนเอง แต่มี
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม ต้นทุนที่สูงนี้ต้องรวมต้นทุนของผู้ค้าในตลาดนัดด้วย (เช่น 
ค่าเสียเวลา ค่าตกแต่งร้าน) เพราะหากผู้ค้าต้องลงทุนสูงไม่คุ้ม โอกาสที่จะไม่ปรากฎตัวในตลาดก็จะ
เพ่ิมขึ้น ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการตลาดนัดนี้ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้าง
ความหลากหลายให้กับตลาดนัด เพ่ือเรียกให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้ง เช่น การจัดอีเว้นท์ที่หลากหลาย
สลับไปในแต่ละช่วงของปีหรือของสัปดาห์ รวมถึงการสร้างอีเว้นท์ประจ าปีที่เป็น Signature ให้กับ
ตลาดนัดของตน (เช่น การแข่งเรือยาว) ในส่วนของผู้ค้าก็จ าเป็นต้องมีความช านาญ (Competency) 
ในการผลิตหรือหาสินค้าท่ีหาซื้อยากถึงแม้จะมีราคาสูงไปบ้าง ซึ่งผลวิจัยก็ระบุว่าลูกค้าที่มาเดินตลาด
นัดประเภทนี้ก็มักยอมจ่ายหรือยอมเสียเวลาเดินทางมาหาซื้อไป  

ส่วนตลาดสุดท้าย “ตลาดนัดคือแหล่งนัดพบ” เป็นตลาดนัดที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน
อย่างสูงระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้า แตกต่างจาก “ตลาดนัดคือแหล่งท่องเที่ ยว” ที่
ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์และควบคุมการด าเนินงานภายในตลาดนัดรวมทั้งก ากับดูแลผู้ค้า
ในตลาดนัดที่มักมีเงินลงทุนน้อยและมีฐานลูกค้าแคบ และแตกต่างจาก“ตลาดนัดคือแหล่งของถูก” 
ซึ่งผู้ค้าจะมีอ านาจต่อรองค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพราะผู้ค้ามีหลากหลาย
สถานที่ที่เป็นตัวเลือกในการไปเปิดร้านรวมทั้งสินค้าที่ขายก็มีฐานลูกค้ากว้าง ขายที่ใดก็ได้ ดังนั้น 
หากเทียบตลาดนัดทั้ งสามส่วนตลาดแล้ว “ตลาดนัดคือแหล่งนัดพบ” จึงเป็น Platform ที่
ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใน 3 ประเด็นใหญ่ (Van Alstyne et al., 2016) กล่าวคือ 
(1) เปลี่ยนจากการควบคุมทรัพยากรเป็นประสานการใช้ทรัพยากร (2) เปลี่ยนจากการควบคุมต้นทุน
ภายในเป็นการปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก และ (3) เปลี่ยนจากการให้ความส าคัญต่อคุณค่าต่อลูกค้า
เป็นคุณค่าต่อระบบนิเวศของตน (Ecosystem) เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ รายได้หลักจากตลาดนัด
ประเภทนี้มาจากลูกค้าประจ าที่มักจะมาท ากิจกรรมกับคนสนิท ซึ่งท าให้ล าพังกลยุทธ์การรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ CRM ของผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ ผู้ค้าเองก็ต้องด าเนินกลยุทธ์นี้
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เช่นกัน นั่นหมายถึง ทั้งผู้ประกอบการตลาดนัดและผู้ค้าจะต้องมีความสามารถในการรับรู้ความ
ต้องการของลูกค้าและปรับแต่งข้อเสนอทางการตลาดของตนให้เข้ากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็
ตามการปรับแต่งข้อเสนอทางการตลาดของผู้ค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่ างต่อเนื่องกลับเป็น
สิ่งที่ท าได้ยาก เพราะมีต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงสูงหากลูกค้าท่ีมาเดินแต่ละครั้งไม่ซ้ าหน้าเดิม ดังนั้น
สิ่งที่ผู้ค้าต้องการจากผู้ประกอบการตลาดนัดก็คือ การสร้างความภักดีให้กับลูกค้า เพ่ือลดต้นทุนใน
การหาลูกค้าใหม่และลดความเสี่ยงในการท า CRM  

เส้นทางการสร้าง “ตลาดคือแหล่งนัดพบ” ของบรรดาผู้ประกอบการตลาดนัดในปัจจุบัน 
มักเริ่มจาก การท าตลาดสองประเภทแรกก่อน นั่นคือ ผู้ประกอบการตลาดนัดอาจเริ่มจากการรวม
ผู้ค้าสินค้าราคาถูกหรือสร้างตลาดนัดของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งราคาถูกหรือประสบการณ์ที่
แตกต่างท าให้เกิดข้อเสนอทางด้านคุณค่าที่เรียกลูกค้าในเบื้องต้นได้ ต่อจากนั้นก็เพ่ิมเติมคุณค่าของ
ตลาดนัดโดยการดึงผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีแนวคิดในการท าร้านเป็นเอกลักษณ์มาเป็นเหตุผล
ให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการซ้ า รวมทั้งท าให้ระยะเวลาในการอยู่ในตลาดนัดของลูกค้านานมากกว่า 40 
นาที เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าของผู้ค้ารายอ่ืนๆ ดังนั้นคุณค่าจากร้านอาหารจึงเพ่ิมคุณค่า
ให้กับตลาดนัด และส่งผลให้ผู้ค้าสินค้าอ่ืนๆกล้าลงทุนเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าของตน อันเป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้กับตลาดนัดเป็นวงจรย้อนกลับที่ไม่มีวันสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม การจะประสบความส าเร็จใน
การท าตลาดนี้ได้ ผู้ประกอบการจะต้องริเริ่มอิทธิพลของเครือข่ายหรือ Network Effect ให้เกิด
ขึ้นกับตลาดนัดของตนให้ได้ก่อนคู่แข่ง เพราะผู้ค้าที่มีความสามารถในการท า CRM มีจ านวนจ ากัด
และแน่นอนว่าจะเลือกลงไปในตลาดนัดเฉพาะที่มีฐานลูกค้ามากพอ ดังนั้นหากสามารถสร้างลูกค้าได้
มากก่อน ผู้ค้าที่มีความได้เปรียบทางทรัพยากรก็จะเข้าไปหาก่อน และเพ่ิมพูนคุณค่าและเรียกลูกค้า
ให้กลับมาได้ก่อน ผู้ประกอบการตลาดนัดที่ไม่สามารถสร้างฐานลูกค้าได้ใหญ่และเร็วพอจะสูญเสีย
ผู้ค้าที่มีความได้เปรียบทางทรัพยากรและในที่สุดก็จะสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้
สิ่งที่ผู้ประกอบการตลาดนัดควรท าก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรของทั้งตลาดร่วมกัน เช่น การ
น าความรู้จากผู้ค้ารายหนึ่งส่งต่อให้ผู้ค้าอีกรายเพ่ือน าไปต่อยอด รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ค้า
ปรับปรุงข้อเสนอทางการตลาดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะประการสุดท้ายนี้  หมายถึงการขยายความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Get, Keep, and Grow the Relationship) ของผู้ประกอบการจากเดิมที่เคยมุ่งไปที่
ลูกค้า ให้ขยายไปถึงบรรดาผู้ค้า ซึ่งจะท าให้เป็นความสัมพันธ์นี้เป็นทรัพยากรที่ยากต่อการเลียนแบบ 
และท าให้ผู้ประกอบการตลาดนัดสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Competitive Advantage) 
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Telework and Its Paradoxical Outcomes 
 

Siripanwattana, Witaya1 Siripanwattana, Chanchana2  and Kiratipibul Suwimon3 
 
Abstract 

Telework can be defined as the work process which is composed of three 
main aspects: virtual office, flexible atmosphere, and cyberspace. According to Bates 
(1992), telework is “performing job-related work at a site away from the office, then 
electronically transferring the results to the office or to another location.” Telework 
has been associated with various concepts such as the electronic cottage, flexi-
place, remote work, and distant work. Telework emerges because of the advent of 
advanced telecommunications and information technologies leading to the 
relaxation of space and time constraints.  Hence, teleworker can be identified in 
several forms such as an employee in a large company, an independent 
home/satellite-based, or shared-facility-based self-employed individual with 
contractors, subscribers and consumers. According to Allen (1999), organizational 
structuring has created too few workers with increased workloads in an attempt to 
swallow up the gap left by redundant staff. Moreover, the cost of going to work, 
such as clothes, and commuting fee, is considerable for a second wage earners. 
They will be willing to work for the second job only in the case of the benefits 
significantly exceed the costs. Moreover, Telework seems to be panacea for the 
organization because it can tackle several office problems. However, some other 
problems can arise due to the concept of telework itself. 

 
Keywords: Telework, Paradox, Ambiguous outcomes 
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Ambiguous Outcomes of Telework 
 

Telework process can create some paradoxes for individuals and 
organizations such as the individual-collective dilemma and the autonomy-control 
paradox (Taskin et al, 2005). First, namely individual collective dilemma, while 
telework has a big potential owing to individualization (e.g. assessing flexible and 
personal arrangement), it is demonstrated as a tool of flexibility that contributes to 
bring all people together by sharing time availability and space. The ambivalence of 
the individualization is that it constitutes a process of individuals’ differentiation,  
depending on individual characteristics, but that acts both on an individual and a  
collective. While it differs on the ground of individual characteristics, it constitutes 
collective process. While it enables people more autonomous, it constrains their 
actions. While telework can be defined as a social innovation, it leads to fragment 
collectivity and it makes individuals expose to social risks and creates exclusion 
(Vendramin, 2004).  Moreover, Beck et al (2001) propose a typology of workers that 
does not depend on conventional employee statuses –blue collars and white 
collars – but it is based on the kind of knowledge and capability that they use on 
the job. A first type of workers is “stable polyvalence” who have crucial knowledge 
and capability which are linked to a particular company. A second type of workers is 
referred to people with high level of competencies or “professionals”. Their abilities 
can be transferred to other organizational situations. The last group is presented as 
“market flexibility”. These workers have highly standardized competencies.  As a 
result, workers who belong to “market flexibility” type can relatively easily face the 
problem of exclusion when their competencies are no longer economically 
valuable. This shows that individualized management tools can result in the 
exclusion of some workers.  
 

Telework may have the potential for age discrimination. Gen X and Gen Y 
employees tend to fit teleworker personality profiles (Higa, 2000; and Johnson, 
2007). People in Gen X group are self-reliance, individualistic, and intent on 
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achieving a good work-life balance; embrace change, love, and freedom; are highly 
educated and technically skilled. People in Gen Y group grew up in a digital world in 
which multitasking has become a habit. However, employees who are not belong to 
these groups may have a problem of exclusion or age discrimination whenever the 
company adopts telework project. Moreover, Higa (2000) and Johnson (2007) found 
that telework can result in stress reduction from some sources, but it may also 
pollute restorative functions of the home. In other words, there is a trade-off 
between stress mitigation and restoration constraint. 
 

According to existing stereotypes, going to work can be viewed as a 
masculine activity, while staying at home is seen as feminine. This gives the act of 
going out to work, or not going out, quite a different meaning for man than woman. 
For a woman, going out to work feels masculine, and carries with it various other 
notions associated with masculinity, such as power and prestige (Mace, 2000).  For a 
man, going out to work confirms him in a role of employed person and provides 
and reinforces the separateness of the public world of his work from the private 
domestic field. Those who work at home might think that their neighbors do not 
think they have a job any more. 
 

Second, namely autonomy-control paradox, The reduction in 
organizational control can result in an increase in autonomy. Hartman (1998) 
pointed out that “If the good life is an autonomous life, strong character is a 
necessary condition of the good life. To be unable to act on one’s values is the 
antithesis of autonomy.” Telework enables a worker to have more autonomous life 
and help balance the quality of working life and family life. However, organizational 
control is likely to be more implicit, political, social, and even cultural. The 
manager’s role is also questioned and individuals combined norms and values at 
the same time with the transfer of autonomy (Dambrin, 2004). Management process 
tends to be management of proximity with a transfer of responsibilities and risks to 
individual workers. The concept of individual flexible contract also brings about the 
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question of responsibility and autonomy of the contracting party (the autonomy-
control paradox). Telework can occur with the transfer of risk, costs, and even 
security to the employee. Employees who participate in telework project may have 
to be responsible for their own professional development, management, and for 
the company’s performance. The risk transfer can be associated with the gigantic 
workload as well as an increase in the mental burden of work (Gollac et al, 1996). 
Furthermore, Hamon-Cholet (2000) mentioned that “the individualization of 
objectives and performances reinforces the weight of the mental burden”.  
      

Yap and Tng (2000) reported that if teleworkers well fit with telecommuting, 
then the feeling of isolation will be mitigated by higher feeling of personal 
satisfaction, motivation, and commitment. If employees have a low level of 
personal satisfaction, motivation, and commitment but the feeling of isolations are 
high, then misalignment exists between his or her environment and the person. 
Therefore. Teleworkers with misalignment might be forced to leave the company in 
search for a better person-environment or person-organization fit (attraction-
selection-attrition case). 
 

Moreover, many teleworkers tend to experience depression or isolation from 
their supervision and colleagues. Some may feel lack of adequate feedback from 
supervisors on the job completed. Although it seemed that diminishing social 
interactions with work colleagues might be compensated by increased social activity 
in the community, the Diebold survey (2001) found that teleworkers who were 
involved in community and other non-work-related activities felt no less isolated 
than those who were not. This suggests that family and community activities are not 
effective substitutions for the social world of office. The Diebold survey also 
indicated that 31 percent of teleworkers experienced motivation as a problem 
including a higher proportion from those who did not have a strict work schedule, 
suggesting that self-discipline was one of the main difficulties. A lack of self-
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discipline does not necessarily lead to less work being done, but it can take the 
form of workaholism as well. 
 
Telework and Virtual Corporation Paradox 

As a result of full telework implementation, a corporation will be 
transformed to be a “virtual” organization because virtual organizations are likely to 
be formed in the absence of face-to-face contact on the part of key individuals in 
the component firms. A number of commentators have argued that the virtual 
corporation was very highly rely on trust or trust is the necessary factor for the 
success of the virtual corporation. Handy (1995), one of the business guru, said that 
Trust was the most important thing in the virtual world… Virtuality needed trust to 
enable the work process. Technology alone was not sufficient to make it work.  
Sabel (1993) and Barney and Hansen (1994) defined trust as “trust is the mutual 
confidence that no party to an exchange will exploit another’s vulnerabilities.” 
Mutual trust is the main issue in the main context of virtual corporation.  Jones 
(1995) pointed out interesting key issue of trust as the following: 
 

“…The benefits of mutually trusting and cooperative economic 
relationships are realized though reduced contracting costs… trusting and 
cooperative relationships help solve problems related to opportunism. 
Because the costs of opportunism and of preventing or reducing 
opportunism are significant, firms that contract on the basis of trust and 
cooperation will have a competitive advantage over those that do not use 
such criteria…. “ 

 
However, Jones and Bowie (2002) argued that the virtual organization may 

be subject to what they called “Virtual Corporation Paradox”. Virtual Corporation 
Paradox occurs because the efficiency of most virtual corporations depends on their 
speed and flexibility features. The high level of speed and flexibility of the virtual 
corporations needs the high level of mutual trust and cooperation. However, the 
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characters of virtual corporation provide a poor mechanism for enhancing the long 
term, stable relationships on which several organizational experts affirm mutual 
trust rests. In other words, the short-lived, temporary deal-making on which the 
efficiency of the virtual corporation depends substantially on the progress of the 
mutually trusting and cooperative relationships upon which its success depends.  

Moreover, the virtual corporation usually mainly focuses only on what they 
have an expertise in. This trait can make virtual corporation seriously vulnerable to 
the problem of adverse selection because it cannot accurately evaluate the actual 
quality of the potential partner owing to their short-term relationship. Virtual 
organization may be much vulnerable to moral hazard owing to their greatly 
fragmented expertise (Jones and Bowie, 2002). Jones and Bowie also argued “the 
firm could pay to have the potential partner evaluated (reducing the probability of 
adverse selection) or have the quality of the delivered resources independently 
evaluated (reducing the probability of moral hazard), but such efforts would seem 
counterproductive since the alleged advantage of the virtual corporation is partly 
based on the specialized expertise of its component parts.” In addition, they also 
mentioned that holdup vulnerabilities can be an imminent problem of virtual 
corporation. A holdup difficulty emerges one partner to an exchange has made an 
asymmetric, transaction-specific investment in the exchange that force virtual 
corporation tie to one specific partner. Some people may argued  that virtual 
organization could form temporary alliances with several partners , but ,in reality,  
each component company in a virtual corporation is a partner since it can supply 
some particular element of the required components. Therefore, although 
relationships among components of virtual corporations are temporary, some of 
these components units ought to be exposed to holdup vulnerabilities. 
 
Conclusion and Remarks: 
 

Telework can provide a lot of benefits to corporations and society because it 
can raise employees’ welfare as well as improve work autonomy. Moreover, more 
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and more corporations are adopting telework and have a policy of Flextime. 
Flextime provides employees with larger latitude over their work schedules that 
leads to work autonomy. However, several experts argued that there were some 
ambiguous outcomes of telework. Telework enables people more autonomous, but 
it simultaneously constrains their actions. While telework can be perceived as a 
social innovation, it leads to fragment collectivity and make individuals exposed to 
social risks and create exclusion. Telework can also enable a worker to have more 
autonomous life but it simultaneously transfers some risks to a worker. In addition, 
virtual organizations are likely to be vulnerable to problems of adverse selection, 
moral hazard, and holdup risks. 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Factors Positively Influencing Intention to Purchase Battery 
Electric Vehicles (BEV) of Consumers in Bangkok 

 
สิริพัฒน์ ดีข า1 เพ็ญจิรา คันธวงศ์2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจัยด้านความกังวลต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ ปัจจัยด้านระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า ปัจจัย
ด้านการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านอิทธิพลของภาพลักษณ์และ
สังคม และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
(BEV) โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม จ านวน 245 ชุด จากกลุ่มประชากรใน
กรงุเทพมหานครที่เข้าชมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 29 
มีนาคม – 9 เมษายน 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียงปัจจัย

ด้านกลุ่มอ้างอิง (β = 0.310) และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคา (β = 0.216) ทีส่ามารถอธิบาย
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ได้ร้อยละ 51.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ความตั้งใจซื้อ 
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Abstract  
The researchers attempted to study the positive influence of environmental 

concerned, battery electric vehicle (BEV) technology, subjective norm, vehicle 
attributes of interest, adequate range and charging, awareness of electric vehicles 
and infrastructure, image/social influences, and price value affecting purchase 
intention of battery electric vehicles (BEV) of consumers in Bangkok. The sample 
group was collected using questionnaire in the amount of 245 from the population 
of visitors of the 38th Bangkok International Motor Show during 29 March – 9 April 
2017. The data were analyzed using Multiple Regression Analysis and found that 

only subjective norm (β = 0.310) and price value (β = 0.216), explaining 51.0% of 
the positive influence towards purchase intention of battery electric vehicles (BEV) 
of the consumers with significant level at .01. 

 
Keywords: electric cars, Battery Electric Vehicles (BEV), purchase intention 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปี 2553 รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และ
นอร์เวย์ จนกระท่ังในปี 2559 จากผลส ารวจพบว่า รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายไปมากกว่า 40 ประเทศ
ทั่วโลก โดยในปี 2558 ทั่วโลกมีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนน ประมาณ 1.26 ล้านคัน 
(International Energy Agency, 2016; Nayum, Klöckner, & Mehmetoglu, 2016) โดยพบว่า 
ประเทศจีนมีการเติบโตของจ านวนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้เป็นเพราะจีนประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากยี่ห้อ
รถยนต์ไฟฟ้าท้องถิ่น (Local Brand) เช่น BYD Zhidou และ SAIC ส่วนยี่ห้อที่ก าลังได้รับความนิยม 
และมียอดขายสูงในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ได้แก่ Renault Tesla Mitsubishi และ 
Nissan (Lin & Tan, 2017; อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2559) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของ
รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว พบว่า ประเทศมหาอ านาจต่างให้ความสนใจและมีการวิจัยศึกษาและพัฒนา
เกีย่วกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากประสิทธิภาพและระยะทางที่วิ่งได้ไกล
ขึ้นของรถรุ่นใหม่ ๆ ส าหรับประเทศไทย เริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดย
รถยนต์ไฟฟ้าที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) 
(สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, 2560) และในปัจจุบันบริษัท Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. 
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(2017) และ BMW Thailand (2017) ได้เริ่มจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles: PHEV) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ประกอบกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) ของกระทรวงพลังงานที่แบ่งการสนับสนุน
รถยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งในระยะที่ 4 คาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ใช้
น้ ามันอย่างเต็มที่ โดยวางเป้าหมายให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 
ซึ่งมีสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้เป็นประเภท PHEV และรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
(Battery Electric Vehicle: BEV) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2560)  

นอกจากนั้น ในปัจจุบันนี้ยังมีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ส่งผลให้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาได้รับความนิยม อีกท้ังยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายประเทศ เช่น รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ลดการพ่ึงพลังงาน
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมลง เพราะการใช้พลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียมก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในอากาศ
ทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ ควันพิษต่าง ๆ โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
รถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงถึงหนึ่งในสามของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศในปี 
2014 และมีการคาดการณ์ว่า จะมีมากข้ึนถึง 57% ในปี 2020 (Lin & Tan, 2017) เนื่องจากการใช้
รถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน ประกอบกับความก้าวหน้าใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ท าให้จุดอ่อนต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ มีการวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้า การสนับสนุน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยการลดภาษีรถยนต์ การส่งเสริมการลงทุน และการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
(Morton, Anable, & Nelson, 2016; อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2559)  จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า หลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง รวมถึงประเทศไทยที่เริ่ม
มีการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นจริง เช่น มีการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2558 - 2579 ดังนั้นความก้าวหน้าและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้าในระดับนานาชาติและในประเทศไทย จึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
ในเรื่องดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่ (BEV) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าความเข้าใจผู้บริโภคและศึกษากลยุทธ์ทาง
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การตลาดที่น่าจะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

ในส่วนวรรณกรรมปริทัศน์นั้น Hwang ได้ให้ความหมายของ ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Concern) ไว้ว่า เป็นความรู้สึกเป็นห่วงและกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตน (อุกฤษฏ์ เอ้ือวัฒนสกุล, 
2559) โดยมีกลุ่มนักวิจัยพบว่า ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการจ่ายเงินเพื่อซื้อ
ยานยนต์ทีป่ล่อยมลภาวะต่ า ซึ่งยานยนต์ที่ปล่อยมลภาวะต่ าในที่นี้ได้แก่ เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle (BEV) Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง
ของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
ได้ให้ค านิยามของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ไว้ว่า เป็นรถยนต์ที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก าลังให้รถเคลื่อนที่ และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่เท่านั้น ดังนั้นระยะทางการวิ่งของ
รถจึงขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอรี่ รวมทั้งน้ าหนักบรรทุก จึงท าให้รถยนต์
ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยไอเสีย ไม่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นอกจากนี้ Fishbein & Ajzen ได้กล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นผู้ซึ่งมีความส าคัญกับตน ว่าเขา
ต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้น ๆ (ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ, 2551) และเม่ือต้อง
พิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ Jake (2013) ได้เสนอว่าผู้บริโภคควรจะค านึงถึง คุณลักษณะที่น่าสนใจ
ของยานพาหนะ (Vehicle Attributes of Interest) 10 ประการ ยกตัวอย่างเช่น ค าอธิบาย
โดยทั่วไปของรถ ข้อมูลทางเทคนิค ราคาขายของรถยนต์ และคะแนนความปลอดภัย เป็นต้น ซ่ึง
ปัจจัยทั้ง 10 ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่ ซึ่งในระยะแรกการเริ่มให้ความมั่นใจเหล่านี้แก่ผู้บริโภคย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อความเชื่อม่ัน อีก
ทั้งสิ่งที่ต้องค านึงเป็นอย่างยิ่งส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าคือ ระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า 
(Adequate Range and Charging) มีกลุ่มนักวิจัยได้ศึกษาพบว่า ระยะทางที่เหมาะสมและการ
ชาร์จไฟฟ้ามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Awareness of Electric Vehicles and Infrastructure) พบว่า การที่ผู้บริโภคเคยเห็น
สถานีชาร์จไฟฟ้าในชุมชนของตัวเองนั้น ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด
ปลั๊กอินซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนั้น Krupa et al. (2014) ได้ศึกษาทฤษฎี
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อิทธิพลของภาพลักษณ์และสังคม (Image/Social Influences) พบว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินของผู้บริโภคชาว
สหรัฐอเมริกา และสิ่งที่ผู้บริโภคจะค านึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ ความคุม้ค่าของราคา (Price Value) เมื่อ
พิจารณาจากข้อค าถามในงานวิจัยของ Degirmenci and Breitner (2017) พบว่า ความคุ้มค่าของ
ราคา หมายถึง การที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบเงินที่เสียไป กับสิ่งที่ได้รับกลับมาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 
อีกท้ังยังพบว่า ปัจจัยความคุ้มค่าของราคายังส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งทุก
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ซึ่ง 
Jing (2015) ได้ให้ความหมายว่า คือ กระบวนการที่ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งกระบวนการนี้เกิดข้ึนก่อนพฤติกรรมการซื้อจริง 
ดังนั้น สมมติฐานงานวิจัยคือ ปัจจัยด้านความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ ปัจจัย
ด้านระยะทางท่ีเหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ปัจจัยด้านอิทธิพลของภาพลักษณ์และสังคม และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคามีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เข้าชมงาน Bangkok 
International Motor Show ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ส่วนการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้หลักการค านวณของ Cohen (1977) จากแบบสอบถามที่
เป็น Pilot Test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก
สูตรของ Cohen (1977) และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน (Erdfelder, 
Faul, Buchner, & Lang, 2009; และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการค านวณได้ก าหนดค่า

เพาเวอร์ (1-) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา () เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 8 ค่าขนาด
ของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1007230 (ซึ่งค านวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 
0.09150625) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ านวน 234 คน (Cohen, 1977) ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บ
ขนาดตัวอย่างเพ่ิมเติมรวมเป็น 245 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นและความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคได้ค่า
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อยู่ระหว่าง 0.727 – 0.908 ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากค่าท่ีได้ใกล้เคียง 1 และไม่ต่ ากว่า 
0.65 (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคูณ 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้ประมาณ 20,001 – 40,000 บาท อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ มีแผนที่
จะซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งในปัจจุบันใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภท
น้ ามัน โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับการเติมเชื้อเพลิงใน 1 สัปดาห์ ประมาณ 800 – 1,500 บาท มีความ
คิดเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) เหมาะสมต่อการใช้งานในเมืองใหญ่ และราคา
รถยนต์ไฟฟ้าควรอยู่ที่ประมาณ 500,001 – 700,000 บาท ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตาม

สมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปัจจัยกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) (β = 0.310) 

และปัจจัยความคุ้มค่าของราคา (Price Value) (β = 0.216) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลที่มี
ต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ได้ร้อยละ 51.0 และอีกร้อยละ 49.0 
เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี ± 
0.885 ส่วนปัจจัยความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle (BEV) Technology) คุณลักษณะที่น่าสนใจของ
ยานพาหนะ (Vehicle Attributes of Interest) ระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า 
(Adequate Range and Charging) การตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Awareness of Electric Vehicles and Infrastructure) และอิทธิพลของภาพลักษณ์และสังคม 
(Image/Social Influences) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
(BEV) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 และค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัวแปรอิสระ 
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O'Brien, 2001) ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสร้าง
สมการการถดถอยได้ดังนี้ Y (ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV)) = (-0.885) 
+ 0.310 (กลุ่มอ้างอิง) + 0.216 (ความคุ้มค่าของราคา) 
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Independent Variables r 
Stand 

Err
or 

Beta Sig. VIF 

ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม 0.293 0.087 0.031 0.545 1.299 

เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 0.453 0.094 0.071 0.266 1.931 

กลุ่มอ้างอิง 0.585 0.059 0.310* 0.000 1.922 

คุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ 0.491 0.093 0.053 0.415 1.995 

ระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า 0.476 0.066 0.090 0.119 1.594 

การตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0.529 0.080 0.136 0.030 1.878 

อิทธิพลของภาพลักษณ์และสังคม 0.492 0.059 0.075 0.217 1.756 

ความคุ้มค่าของราคา 0.508 0.087 0.216* 0.000 1.634 

 
Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors positively influencing 

intention to purchase battery electric vehicle (BEV), dependent variable: purchase intention, r 
= 0.714, R2 = 0.510, Constant = -0.885 

* Significant level is .01 

 
อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) และสมมติฐานงานวิจัยคือ ปัจจัยด้านความกังวลต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ ปัจจัยด้านระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า ปัจจัย
ด้านการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านอิทธิพลของภาพลักษณ์และ
สังคม และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัยพบว่า มีเพียงกลุ่มอ้างอิง 
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(Subjective Norm) (β = 0.310) และปัจจัยความคุ้มค่าของราคา (Price Value) (β = 0.216) ที่
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Al-Amin, Ambrose, Masud, and Azam (2016) ที่พบว่า กลุ่ม
อ้างอิงมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงประเภทไฮโดรเจน
ของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเภทรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้ง 
Degirmenci and Breitner (2017) และ Carley, Krause, Lane, and Graham (2013) ยังได้
ท าการศึกษาพบว่า ความคุ้มค่าของราคาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
กล่าวคือ ผู้บริโภคมักจะเปรียบเทียบเงินที่เสียไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการด้านการตลาด ควรน าผลการวิจัยนี้ไปวางแผน และพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มอ้างอิงเป็นล าดับแรก เนื่องจากภาพลักษณ์ของรถยนต์
ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีภาพลักษณ์ท่ีผู้บริโภครู้สึกว่าเข้าถึงได้ยาก เป็นสินค้าระดับสูง
เหมาะสมกับผู้มีรายได้มาก ดังนั้นการที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจได้ต้องใช้กลุ่มอ้างอิงที่ผู้บริโภค
คิดว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับตน เช่น เพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ ญาติ หรือ คนในครอบครัว เพ่ือเป็นการจูง
ใจและโน้มน้าวใจ อีกทั้งในเรื่องของราคารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันยังค่อนข้างสูงและเมื่อน าราคามา
เทียบกับระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนั้น ผู้บริโภคยังรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า ดังนั้นผู้ประกอบการ
หรือผู้จัดการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าควรหาวิธีการท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า ตนได้รับ
สิ่งที่ดีมีคุณภาพ และการใช้งานมีความสะดวกสบายเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย ราคาของรถยนต์
ไฟฟ้าควรสมเหตุสมผล รถยนต์ไฟฟ้าควรมีประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และค่าบ ารุงรักษาไม่
ควรมีราคาแพงเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไป 

งานวิจัยในอนาคตนักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคในหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ตลอดจนศึกษาปัจจัยความพึงพอใจ ปัจจัยความจงรักภักดี หรือ ปัจจัยการ
บอกต่อ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่เพ่ือรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้อยู่ถาวรและมีส่วนช่วย
เผยแพร่เป็นการกระตุ้นความตั้งใจซื้อและใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ให้มีมากขึ้นใน
กลุ่มผู้บริโภคท่ียังไม่เคยใช้ในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไป
ตามเป้าหมายระยะ 4 ของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 ของกระทรวงพลังงานได้อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษารวมถึงถ่ายทอดวิชาความรู้  

ประสบการณ ์ และให้ก าลังใจในการท างานมาโดยตลอด อีกท้ังยังให้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไข
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อส่งงานประชุมวิชาการนี้ และผู้ที่คอยช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยทุกท่าน จนท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จผลด้วยดี สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอมอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ผู้วิจัยหวังว่างาน
ชิ้นนี้จะมีประโยชน์ต่ออนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
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ความสามารถในการสื่อสารองค์กร รูปแบบการด าเนินชีวิต และ
แรงจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม ของ

พนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 

The Organizational Communicative Ability, Life Style and 
Work Motivation Factors Affecting Teamwork Effectiveness of 
Employee Age Difference in the Organization : Case Study of 

the Headquarter of Krungthai Bank Company Limited 
 

กิติคุณ แย้มบาน1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 ทิศพล นครศรี3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการสื่อสารองค์กร รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และแรงจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม ของพนักงานที่มี
วัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์กรที่มีวัยต่างกัน ซึ่งได้แก่ GEN B 
กับ GEN X และ GEN Y จ านวน 320 คน และวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์สมมติฐานใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) และสถิ ติ วิ เคราะห์ ถดถอย เชิ งพหุ  (Multiple Regression Analysis)       
ผลการศึกษา การติดต่อสื่อสารองค์กรของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กรมีอิทธิพลส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย ด้านความสนใจในการท างาน ด้านความคิดเห็นในการท างาน และด้านกิจกรรมมี
อิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร และแรงจูงใจ
ในการท างาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่อิทธิพล
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร แต่ด้านค่าจ้าง
เงินเดือนและด้านสภาพแวดล้อมการท างานไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของ

                                                           
1 นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 E-mail: kitikhun.yamb@bumail.net 
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พนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการสื่อสารองค์กร รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจในการท างาน  
              ประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม 
 
Abstract 
 This research aims to study the organizational communicative ability, life 
style and work motivation factors affecting teamwork effectiveness of employee age 
difference in the organization : case study of the headquarter of Krungthai Bank 
Company Limited. The questionnaire set was used to be an instrument in order to 
collect data from employee age difference in the organization, who are Generation 
B, Generation X and Generation Y with 320 employees. The statistics, which was 
used to report the data, was the descriptive statistics:  frequencies, percentages, 
means and standard deviations, The simple regression analysis and multiple 
regression analyses were used in order to analyze the data. It was found that the 
organizational communicative ability affected to teamwork effectiveness of 
employee age difference in the organization, life style: work interested concern, 
work opinion concern and activities concern affected teamwork effectiveness of 
employee age difference in the organization and work motivation factors: 
administration policy, work achievement affected teamwork effectiveness of 
employee age difference in the organization. However salary and work environment 
factors were not affected teamwork effectiveness of employee age difference in the 
organization: case study of the headquarter of Krungthai Bank Company Limited 
with the statistical significance of 0.05 
 
Keywords: The Organizational Communicative Ability, Life Style and Work  
                Motivation Factors Affecting, Teamwork Effectiveness of Employee 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 
 การท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างาน โดยองค์กรจ านวนมากมีการปรับปรุง
โครงสร้างการท างานใหม่ และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การ
แข่งขัน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องบุคลากร แต่ละองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะเรื่องของอายุ ซึ่งบุคลากรในแต่ละช่วงอายุจะมีมุมมอง ทัศนคติ และคุณลักษณะการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการท างานแบบทีมเข้ามาใช้ในทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการท างานให้กับองค์กร แต่การที่จะท าให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ
นั้น ทุกคนในทีมควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งใน
ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการบริการมีบทบาทส าคัญที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เนื่องจากจะต้องใช้ความสามารถในการท างาน เป็นทีม
จากทุกๆคนเพ่ือผลักดันไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อกล่าวถึงธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ ธนาคารพาณิชย์ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งในการที่จะเป็นตัวอย่างในการกล่าวถึง
ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีพนักงานที่มีช่วงวัยที่แตกต่าง
กันมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานเป็นทีมได้ และจะมีผลต่อเนื่องในการผลักดันไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานขององค์กรในภาพรวม (เสาวลักษณ์ เวศม์รัชสกุล, 2556) 
 ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่ต้องการผลักดันในเรื่องของการท างานเป็นทีมใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวม ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีพนักงานในช่วงวัยที่แตกต่างกันจาก
การรายงานของ Workforce Planning ซึ่งกล่าวว่า พนักงานของธนาคารในปัจจุบัน ดังนี้ Gen B : 
45-60 ปี เท่ากับ 8,656 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 Gen X : 30-44 ปี เท่ากับ 7,685 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 32.9 และ Gen Y : น้อยกว่า 30 ปี  เท่ากับ 7,013 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30        
(ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร, 2559) 

 ปัจจุบันการท างานเป็นทีมเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและก าลังเป็นที่สนใจ
ขององค์กรต่างๆ เนื่องจากมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิผลมากขึ้นหลายประการจากการพัฒนาระบบการท างานของทีมงานให้เกิดความคล่องตัว
เช่น บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตลงโดยการน าเสนอกระบวนการท างานใหม่จากทีมงาน      
บางทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของกลุ่มได้อย่างอิสระท าให้เพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
ท างาน นอกจากนั้นประสิทธิผลในการท างานยังเป็นผลมาจากการประสานงานที่ดี พร้อมทั้งการ
สร้างขวัญก าลังใจ (สุธาสินี อาภาศิริกุล, 2556) 
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 วุฒิชัย ใจสงค์ (2556) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมนั้นนอกจากจะเป็นเทคนิคส าคัญที่ท าให้
เกิดประสิทธิผลของงานแล้ว การท างานเป็นทีมยังมุ่งเน้นความพึงพอใจร่วมกันของผู้ร่วมงานอีกด้วย 
สาเหตุเป็นเพราะการท างานเป็นทีมมีเป้าหมายเพ่ือท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ อันจ าเป็นต้องมี
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บั งคับบัญชาหรือผู้บริหาร 
เนื่องจากภาวะผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยความสามารถในการจูงใจ หรือการ
มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมของผู้น าจะส่งผลให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร
เป็นไปอย่างราบรื่นลดปัญหาความขัดแย้ง และส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้น ส าหรับการท างานเป็นทีมของพนักงานแต่ละช่วงวัย จะต้องด าเนินการ
แก้ปัญหาและพัฒนา โดยเน้นที่การท าความเข้าใจในปัจจัยความสามารถในการสื่อสารองค์กร 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานทั้ง 2 ช่วงวัย ได้แก่ Generation B 
กับ Generation X และ Generation Y 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความสามารถในการสื่อสารองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผล
ในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ ที่มีวัยแตกต่างกันในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม 

  2. ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือทราบถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีวัยแตกต่างกันในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็น
ทีม 
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  3. ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือทราบถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีวัยแตกต่างกันในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็น
ทีม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประเภทของงานวิจัย 
          การศึกษาวิจัย “ความสามารถในการสื่อสารองค์กร รูปแบบการด าเนินชีวิต และแรงจูงใจใน
การท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม ของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Approach) โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยให้กลุ่มตัวอย่างท า
การตอบแบบสอบถาม 
 2. กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 10,952 คน (ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร , 2559) ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความความคลาดเคลื่อนร้อยละ ±5 
ซึ่ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการในการแจก ได้กลับคืนมาและใช้ได้
จ านวน 320 คน 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร
องค์กร รูปแบบการด าเนินชีวิต และแรงจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็น
ทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
โดยมีประชากรที่ปรึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 
10,952 คน (ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร , 2559) และก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตาม Generation ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยจะ
มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้  
 1. วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยแจกแบบสอบถาม Gen B และ Gen X จ านวน 160 คน  
 2. วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยแจกแบบสอบถาม Gen Y จ านวน 160 คน 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านความสามารถในการสื่อสารองค์กร 
 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
1. ด้านกิจกรรม 
2. ด้านความสนใจในการท างาน  
3. ด้านความคิดเห็นในการท างาน 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
1. ด้านค่าจ้างเงินเดือน 
2. ด้านนโยบายการบริหาร 
3. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
4. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประสิทธิผล              
ในการท างาน

เป็นทีม 
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สรุปผลการวิจัย 

 
  

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้จ าแนกตามช่วงอายุ มีดังนี้ Generation Y  คือ ช่วงอายุน้อย
กว่าเท่ากับ 30 คิดเป็นร้อยละ 50 Generation X  คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 31 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.7 และ Generation B  คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 46 -60  ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 
 ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงพนักงานระดับปฏิบัติการ อายุต่ ากว่า 26 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี สถานภาพโสด เงินเดือนช่วง 20 ,000-30,000 บาท และอายุงานเฉลี่ยต่ ากว่า   
5 ปี ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 
สามข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 : แสดงค่าอิทธิพลของการติดต่อสื่อสารองค์กรของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร 

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน ใหญ่  (Simple Regression 
Analysis) 

R2 =0.370 , F-Value = 186.470, n =320, P-Value ≤ 0.05* 
 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าอิทธิพลของการติดต่อสื่อสารองค์กรของพนักงานที่มีวัยต่างกันใน
องค์กร มีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การติดต่อสื่อสารองค์กร สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

ความสามารถในการสื่อสารองค์กร 0.608 13.655 0.000* 



81 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ตารางที่ 2 : แสดงค่าอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจในการท างาน 
ด้านความคิดเห็นในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกัน
ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

ด้านกิจกรรม 0.155 2.217 0.027* 
ด้านความสนใจในการท างาน 0.209 2.721 0.007* 

ด้านความคิดเห็นในการท างาน 0.180 2.863 0.004* 

R2 =0.218, F-Value =29.321, n =320, P-Value ≤ 0.05* 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่าตารางแสดงค่าอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านความสนใจในการท างานมีอิทธิพลร้อยละ 20.9 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของ
พนักงานที่มีวัยต่างกัน ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความคิดเห็นในการท างานมีอิทธิพลร้อยละ 18 ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกัน ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านกิจกรรมมีอิทธิพล
ร้อยละ 15.5 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ตารางที่ 3 : แสดงค่าอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน ด้านค่าจ้างเงินเดือน ด้านนโยบาย
การบริหารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ มีผลต่อประสิทธิผล
ในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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R2 =0.492, F-Value =76.320, n =320, P-Value ≤ 0.05* 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่าตารางแสดงค่าอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานเรียงตามล าดับดังนี้        
ด้านนโยบายการบริหารมีอิทธิพลร้อยละ 41.7  ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของ
พนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีอิทธิพลร้อยละ 25.8 ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านค่าจ้างเงินเดือนและด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกัน
ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
อภิปรายผล 
 ความสามารถในการสื่อสารองค์กรมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มี
วัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Berlo (1960) เสนอแบบจ าลองการสื่อสารโดยอธิบายว่า 
การสื่ อ ส ารป ระกอบด้ วยส่ วนป ระกอบ พ้ื น ฐานส าคัญ  6 ป ระการ  คื อ  ต้ น แห ล่ งส าร 
(Communication Source) ผู้ เข้ า ร หั ส  (Encoder) ส า ร  (Message) ช่ อ ง ท า ง  (Channel)            
ผู้ถอดรหัส (Decoder) และผู้รับสาร (Communication Receiver) จากส่วนประกอบพ้ืนฐาน 6 
ประการ เบอร์โล่ ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการ
โต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี SMCR ประกอบด้วย S (Source or Sender) คือ ผู้ส่งสาร M 
(Message) คื อ  ส า ร  C (Channel) คื อ  ช่ อ งท างก ารสื่ อ ส า ร  R (Receiver) คื อ  ผู้ รั บ ส า ร 
ความสามารถในการสื่อสารองค์กรยังสอดคล้องกับแนวคิดของค า สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าคือ รูปแบบการติดต่อสื่อสารหรือกระบวนการที่มนุษย์เชื่อมโยงความรู้สึก และความ

แรงจูงใจในการท างาน สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

ด้านค่าจ้างเงินเดือน 0.013 0.249 0.803 
ด้านนโยบายการบริหาร 0.417 6.576 0.000* 

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 0.101 1.812 0.071 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 0.258 4.492 0.000* 
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นึกคิดให้ถึงกันเพ่ือให้เกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ นอกจากนี้
ความสามารถในการสื่อสารองค์กรยังสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
 มนตรี ประชากรธัญญกิจ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น าที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของ บริษัท บางกอกโคมัต
สุเซลส์จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า การติดต่อสื่อสารองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีม
บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์จ ากัด วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีม 
บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์จ ากัด และภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีม บริษัท 
บางกอกโคมัตสุเซลส์จ ากัด แต่ด้านมนุษยสัมพันธ์ของภาวะผู้น า ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ท างานเป็นทีมของ บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการติดต่อสื่อสาร 
วัฒนธรรมองค์กร และความไว้วางใจกัน ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสากิจด้าน
พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรม
องค์กร และความไว้วางใจกัน ด้านการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ด้านการได้รับสวัสดิ์การที่ดีเป็นสิ่งที่
ท่านต้องการจากองค์กร และด้านมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสากิจด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกัน
ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000)  กลาววารูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ 
คือรูปแบบการด าเนินชีวิตในโลกที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรมความสนใจ และความคิดเห็นของ
บุคคลนั้นๆโดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตัวบุคคลนั้น ๆ” ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมของเขาหรือเธอทั้งหมด รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะทางประชากร เชน เพศ การศึกษา เป็นต้น บุคคลหนึ่งๆอาจมีหลาย
รูปแบบการด าเนินชีวิต เพราะในแต่ละช่วงวัยของคนเราแตกต่างกัน วัฒนธรรม คานิยม ประสบกา
รณเดิม ฯลฯ ซึ่งสงผลใหบุคคลมีลักษณะการใชชีวิตที่แตกตางกัน ออกไป บุคคลจะท ากิจกรรม       
มีความสนใจ หรือมีทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลมีการใชชีวิตที่ตางกันก็ยอมสงผลตอประ
สิทธิผลการท างาแตกตางกันดวย รูปแบบการด าเนินชีวิตยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Plummer 
(1974) ได้สรุปแนวทางส าหรับหัวข้อที่จะใช้ในการตั้งค าถามส าหรับการศึกษาลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIO ไว้ว่า เป็นการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาต่อ
กิจกรรมต่างๆ เรื่องที่ให้ความสนใจ หรือเอาใจใส่เป็นพิเศษ และความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของ
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แต่ละบุคคล ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตและส่งผลต่อ
กระบวนการท างานของแต่ละบุคคล โดยการวัดกิจกรรม (Activities) เป็นปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น 
ดูโทรทัศน์ จ่ายของหน้าร้านค้า ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรือ
วัตถุ โดยมีระดับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษ และความ
คิดเห็น (Opinions) เป็นความคิดเห็น ซึ่งเป็นไปในรูปแบบค าพูดหรือเขียน “ตอบ” ที่บุคคลตอบต่อ
สถานการณ์ที่กระตุ้นเร้าที่มีการถามค าถาม ความคิดเห็นเราใช้เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย     
การคาดคะเน และการประเมินค า นอกจากนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตยังสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
 สกุลรัตน์ ไพบูลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G : กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มี อัตราเงิน เดือน 20 ,000-30,000 บาทส่วนใหญ่ที่ ระยะเวลาปฏิบัติ งานในฝ่ายเทคโนโล ยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มาเป็นระยะเวลา 1-5 ปี และเป็นพนักงานประจ าส านักงาน โดย
พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ระบบ 3G 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ     
มีพฤติกรรมการท างาน ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา  
ด้านอัตราเงินเดือน ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ ด้านต าแหน่งงาน มีพฤติกรรมการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัย
ต่างกันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพราะพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคลหนึ่งๆ ที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรมความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้น
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ วนิชพันธุ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
และลักษณะบุคลิกภาพในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น X และเจเนอร์เรชั่น Y ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟชั่นผ่านทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเจเนอร์เรชั่น X และ Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 - 
35,000 บาท โดยกลุ่มเจเนอร์เรชั่น Y มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น (Opinion) และมี
ลักษณะบุคลิกภาพการเปิดเผยตนเอง (Extroversion) มากที่สุด ส่วนกลุ่มเจเนอร์เรชั่น X มีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  (Activities) และมีลักษณะบุคลิกภาพความมั่นคงทางอารมณ์ 
(Emotional Stability) มากที่สุด สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตและ
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ลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางออนไลน์ในกลุ่มผู้บริโภคเจ
เนอร์เรชั่น X และ Y อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรูปแบบการด าเนินชีวิตและลักษณะ
บุคลิกภาพของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นX และ Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทาง
ออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันใน
องค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฏีของ Herzberg (1959) ทฤษฏีจูงใจ-ค้ าจุน (The Motivation 
Hygiene Theory) เรียกอีกแบบหนึ่งว่า ทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factor theory) ซึ่งเป็นทฤษฏี
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของเฮอร์เบอร์ก เช่น ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 
ฯลฯ ปัจจัยจูงใจท าให้บุคคลเกิดความชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้า
ต้องการสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท างานจนสุด
ความสามารถ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ปัจจัยเหล่านี้ และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงานอันจะท า
ให้คนท างานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือเป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานมากขึ้น 
แต่มีส่วนช่วยในการท างานสุขสบายขึ้น ป้องกันไม่ใช้คนผละออกจากกงาน ถ้าเป็นปัจจัยนี้ไม่มีงาน
หรือจัดไว้ไม่ดีจะท าให้ขวัญของคนท างาน 
 แรงจูงใจในการท างานยังสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ 
Maslow (1954) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งคิดค้นโดยนักจิตวิทยา
ชื่อ มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย มาสโลว์มี
มุมมองที่ว่ามนุษย์มีความต้องการตลอดเวลา ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นขั้นจากระดับ
ล่างสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ
ต้องการอ่ืนในระดับต่อ ๆ ไป โดยมาสโลว์ได้ตั้งสมมุติฐานของทฤษฎีการจูงใจไว้ 3 ประการคือ ตราบ
ใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่นั้น ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อใดก็ตามที่
ความต้องการเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งกระตุ้น หรือแรงจูงใจ ส าหรับพฤติกรรม
นั้น ๆ อีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นที่จะยังมีอิทธิพลในการจูงใจได้ และ
ความต้องการของมนุษย์สามารถจัดได้เป็นล าดับขั้น เมื่อความต้องการในล าดับต่ าได้รับการ
ตอบสนองจนเต็มที่แล้ว ความต้องการในล าดับสูงขึ้นถัดไปจะเกิดขึ้น และมนุษย์ก็จะแสวงหาสิ่งที่จะ
ตอบสนองความต้องการเรื่อย ๆ ไป 
 ล าดับความต้องการเหล่านั้น อาจจัดเป็นล าดับขั้นได้ 5 กลุ่มจากล าดับความต้องการพ้ืนฐาน
ไปสู่ความต้องการขั้นสูง ดังนี้  ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological Needs ) ความ
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ต้องการความปลอดภัย   ( Safety Needs ) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ             
( Belongingness & Love Needs ) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem Needs ) 
และความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-Actualization Needs ) นอกจากนี้แรงจูงใจ
ในการท างานยังสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปีมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีรายได้ต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการท างานต่ า กว่า 5 ปีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและ
การบริหาร และด้านความมั่นคงในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฏีของ Herzberg ซึ่ง
เป็นทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของเฮอร์เบอร์ก เช่น ความส าเร็จของงาน การ
ยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริหาร ฯลฯ ปัจจัยจูงใจท าให้บุคคลเกิดความชื่นชอบ ยินดีใน
ผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าต้องการสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท างานจนสุดความสามารถ และนอกจากนี้มีงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 3 ในด้านแรงจูงใจในการท างานคืองานวิจัยของเกวลี พ่วงศรี (2559) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท วินสัน กรุ๊ป ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีขึ้น
ไป มีความเห็นต่อแรงจูงใจในการท างาน มี ค่าเฉลี่ยเป็น 3.12 สภาพแวดล้อมในการท างานมีค่าเฉลี่ย
เป็น 2.96 ผลการศึกษาความผูกพันต่อ องค์การของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพัน
ต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.19 และพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ของสมมติฐานข้อที่  3 เพราะพนักงานของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่ประเมินผลด้านสภาพแวดล้อมการท างาน
ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร ดังนั้น
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่อาจจะต้องปรับปรุงปัญหาในด้านดังกล่าว ศึกษา
หรือปรับปรุงให้เทียบเคียงคู่แข่งในด้านที่ท าแล้วยังไม่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นของการเสริมสร้างประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม
สามารถใช้ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากับหน่วยงานที่เป็นสาขา
ต่างๆ ที่ธนาคารเปิดด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น 
 2. ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดทั้งเพ่ิม
เสถียรภาพในการบริหารการท างานแบบเป็นทีมงานกับหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันได้ 
 3. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการท างาน
เป็นทีม เช่น การบริการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิญญาณในที่ท างาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หรือความมั่นคงในการท างาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารรับทราบถึงสิ่งที่พนักงานต้องการต่อไป 
 4. ควรท างานศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น 
การสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม รวมทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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Creating Learning Process for Community-Based Tourism Management:  
Case Study of Ban Mon Khao Kaew ,Tambon Phichai Muang 

District, Lampang  Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน ส าหรับจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเพ่ือ
จัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวของชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ แบบไม่มี
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านในชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ติดตามประเมินผลร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดผลส าเร็จในด้านกระบวนการจัดการที่มาจากคน
ในชุมชนและกระบวนการดังกล่าวสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ชาวบ้านได้ให้ข้อมูล  
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรที่มีในชุมชนเช่นวัดเก่าแก่
ของหมู่บ้าน และบ่อน้ ามันของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังมีการท านาข้าว และยังมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ประจ าหมู่บ้าน คือ หอปู่เจ้า เป็นต้น แผนที่ท่องเที่ยวในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของ
ชุมชนคือพวกหม้อดินปั้น กระถางต้นไม้ ผางประทีบ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่ชุมชนได้จัดไว้เพ่ือ
รองรับให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นการปั่นจักรยาน การปั้นหม้อดิน การสาธิตขั้นตอนการท าหม้อ เป็นต้น 
จนน ามาสู่การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวและการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นสื่อส าหรับให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าภายในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นชุมชนที
เข้มแข็งและยั่งยืนอีกแห่งในจังหวัดล าปาง 
 
ค าส าคัญ : กระสร้างบวนการเรียนรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ศักยภาพในการพัฒนา 
 

Abstract 
This research has a purpose to create learning in community base tourism 

to study history culture for make museum and make to travel guide. The tools used 
in the research were unstructured interview ,and descriptive data analysis. From this 
research the group of people in this local has know and learnt together and follow 
up together till success in process of tourism in this process from the local people 
and from this from the research results, it is found that people in the community, 
they have learned have to do activities, thinking, planning, following up the work 
together. With these actions, it makes then know have to collect things of this 
community history, the temples Japanese oil wells, things including place for 
tourism. Another important are an pottering, flower pots and candel holders. These 
are also activities for tourist to do ; riding, pottering and planning programs for 
touring in this community. These will  be the  most interesting to tour 

 

Keywords: Creating  Learning  Process , Community-Based  Tourism, Development    
                Potential 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความ

โดดเด่น ด้านภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาท ามือของจังหวัดล าปาง ซึ่งยังคงรักษาเป็นเอกลักษณ์
ให้คงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน การปั้นเครื่องปั้นดินเผาท ามือถือเป็นอาชีพส าคัญรองลงมาจากอาชีพ
ด้านการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนกว่า 80 ครัวเรือน จากการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านเทศบาลเมืองพิชัยและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้ทราบถึงความต้องการของชุมชนที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตหลายด้าน เช่น การเพ่ิม
รายได้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนชุมชน 
เป็นต้น 

แม้ว่าชุมชนบ้านม่อนเขาแก้วจะเป็นชุมชนช่างที่มีความโดดเด่นมีภูมิปัญญาในการปั้น
เครื่องปั้นดินเผาท ามือที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังคงเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดล าปางรวมถึง
นักท่องเที่ยวในวงจ ากัด ชุมชนจึงมีความต้องการให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวล าปางและต่างถิ่นได้เข้ามา
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยู่มากมายโดยเฉพาะภูมิปัญญาการปั้น
เครื่องปั้นดินเผาท ามือเพ่ือให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการ
จัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน ที่ผ่านมาได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาช่วยคิดและหาแนวทางในการ
จัดการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนอยู่บ้างเช่น การจัดท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน แต่
ความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากความไม่เข้มแข็งและร่วมมือ
อย่างจริงจังของคนในชุมชน 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้ร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่ายคือ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือจะหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ท าให้การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยจะได้ท าจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมัคคุเทศก์อาสา การจัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยว
โดยชุมชน   การส่งเสริมผลิตสินค้าท้องถิ่น การจัดการท่องเที่ยวน าร่อง การประชาสัมพันธ์และ
การตลาด การจัดท าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือให้กระตุ้นให้คนใน
ชุมชนมีความความคิดเพ่ือร่วมมือกันก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

การวิจัยนี้จึงน าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างความตระหนักให้
ชาวบ้าน  นักท่องเที่ยวและคณะผู้วิจัยมาแสวงหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งน่าจะ
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เป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้การบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ผลส าเร็จ และสร้างความยั่งยืนให้แก่การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนประสบผลส าเร็จ 
ตลอดจนค้นหาข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเป็น
ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้วิจัยเชื่อว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจะก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยการจัดกระบวนการต่างๆ และ
กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างความร่วมมือร่วมใจเพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน ตลอดจน
เกิดกิจกรรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ิน  ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ขึ้นมาระดับหนึ่งตามความต้องการของคนในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านม่อนเขาแก้วต าบล    
  พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
2.เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ส าหรับ 
  จัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
3.เพ่ือจัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง    
   จังหวัดล าปาง 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการศึกษาอยู่จ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากทั้ งด้านวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ   ท าให้ชุมชนต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและศึกษาเรียนรู้    จึงได้องค์ความรู้และ
งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางส่วนซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด
และแสวงหาความรู้ในประเด็นของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะงานวิจัยของสุวิภา จ าปาวัลย์และคณะ (2550)   เรื่อง “ศักยภาพและการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน”พบว่า การให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนด้วยกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ในชุมชนและยัง
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดรายได้ เริ่มจากการตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวต าบลบ้านเรือนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมท ากิจกรรม เช่น การประชุมระดมสมอง ศึกษาดูงาน ท าให้คณะกรรมการได้เรียนรู้การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคในการจัดการ
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ท่องเที่ยว   อย่างไรก็ตามก็พบว่าคนในชุมชนยังขาดความตระหนักในการร่วมมือกัน จึงได้มีการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรมาฝึกอบรม มีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการท่องเที่ยว การอบรมมัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ก าหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การทดรองการน าเที่ยว การประเมินแหล่งท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการท่องเที่ยว   

ในชุมชนต าบลบ้านเรือนยังพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ 2 แห่ง คือ
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว และกลุ่มโบราณสถานวัดเกาะกลาง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จ านวน 4 แห่ง คือ แปลงเกษตรบ้านเหล่า สถานที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านเหล่า สถานที่ผลิตขนมจีน 
บ้านบ่อคาว และสถานที่ผลิตข้าวควบบ้านหนองดู่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี  การศึกษาของสุวิภา จ าปาวัลย์ ยังพบว่าสิ่งส าคัญที่ท าให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนอยู่ที่ศักยภาพ 
ความพร้อม บทบาทของผู้น าและคนในชุมชน และแนวทางส าคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน คือการ
สร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของตนเองเพ่ือใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาในชุมชนมากขึ้น 

งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งคือ “ศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา” ของ
ศิริพร  ศรีชูชาติ (2553) เป็นการศึกษาเพ่ือส ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 
ได้ศึกษาภูมิปัญญาล้านนา 3ประเภท คือ การเรียนรู้เชิงช่าง การเรียนรู้เชิงสุขภาพ การเรียนรู้เชิง
นิเวศน์   การศึกษานี้พบว่า การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้โดยเข้ามาในชุมชนแล้วจะเกิดทักษะบางอย่างที่
จัดสอนในชุมชน โดยท าให้เกิดความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่ในชีวิต แทนที่จะยืนชมหรือ
สังเกตการณ์เท่านั้น และหากนักท่องเที่ยวได้พักในชุมชนก็จะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมากข้ึนเป็นการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย 

ยังมงีานวิจัยเกศรา  สุกเพชร (2553) เรื่อง “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กรณีศึกษาพ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะและชุมชน
โดยรอบ” พบว่าการพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุนั้น หากต้องการสร้างการบริการแก่
ผู้สูงอายุต้องจัดท าเส้นทางให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะห้องน้ า ห้องพัก 
เส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติ ศึกษาข้อมูลที่ให้ความรู้เพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวนิยมมาศึกษาหาความรู้พร้อมกับการพักผ่อน และสามารถน าไปประยุกต์ใน
การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวประเภทอ่ืนได้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุจะมีความต้องการสูง
กว่านักท่องเที่ยวประเภทอ่ืนทั้งความรู้ การบริการ แต่การให้ข้อมูลความรู้อาจจะต้องเพ่ิมหรือลดลง
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เกศรา สุกเพชร  ยังได้พบอีกว่า การก าหนดเส้นทางควรมีการ
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เชื่อมดยงแหล่งท่องเที่ยวหลักในอ าเภอแม่เมาะและพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ส่งผล
ท าให้ชุมชนเกิดความรักในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายไปท างานต่างถิ่น เกิดการอนุรักษ์การถ่ายทอดค้น
ประเพณีรากเหง้าของตนเองขึน้มาเพ่ือไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของเครือ
วลีย์  วงษ์ไพบูลย์ (2543) เรื่อง“การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศบ้านถ้ า ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษานี้
พบว่าบ้านถ้ ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่มาก มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งควรจะจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้ามาให้ข้อมูลและการฝึกปฏิบัติร่วมกันกับ
คณะผู้วิจัย การศึกษานี้ได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้โดยก าหนดประเด็นแลกเปลี่ยนกัน เช่นการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในหมู่บ้านทั้งอดีตถึงปัจจุบัน ความฝันที่อยากให้หมู่บ้านเป็นอย่างไร 
กระบวนการวิจัยดังกล่าวมีส่วนสร้างจิตส านึกและสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน 

การศึกษาของกัญญา  ก าศิริพิมาน (2550)เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือความยั่งยืน บ้านถ้ าหนองเบี้ย ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่”เป็นการวิจัยที่เน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดกลุ่มเสวนาย่อย การจัด
ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มในชุมชน   การจัดตั้งคณะท างานท่องเที่ยวชุมชน การจัดแผนธุรกิจ การฝึกอบรม
อาชีพเสริม การศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และมีการฝึกอบรมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเป็น 

ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมท าให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเห็นศักยภาพในการจัดการ
บริการทางด้านการท่องเที่ยวโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ SWOTการให้ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวช่วยท าให้ชุมชนมีศักยภาพในด้านการจัดการท่องเที่ยว มีการตั้งคณะท างานการ
ท่องเที่ยวชุมชน ชมรมเยาวชนมัคคุเทศก์และโปรแกรมการท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพเสริม การ
จัดท าเว็บไซต์ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ ท าให้บ้านหนองเบี้ยเชื่อมโยงกับตลาด
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานช่วยท าให้ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ ได้แนวคิดประสบการณ์มาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การจัดรถบริการนักท่องเที่ยว การ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว  การจัดที่พักแบบ Homestay อย่างไรก็ตามอุปสรรคจากการศึกษาวิจัยคือ 
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลท าให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการมาใช้บริการ 
และคนในชุมชนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่สามารถพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 

จากงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถจะใช้องค์ความรู้ที่ผ่านการศึกษามาแล้วเป็นกรอบแนวคิด
และเครื่องมือน าทางส าหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้เป็นอย่าง
ดี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การส ารวจข้อมูล  
การจัดกิจกรรมในชุมชน และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในชุมชน ประชากรที่ใช้ในการท า
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชากรในชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว   ต าบลพิชัย   อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง  โดย
เลือกผู้ที่เป็น Key Informants ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งมี จ านวน 40 คน   ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หลังจากท าการเกษตรอาชีพรองคือเครื่องปั้นดินเผา โดย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกต  และการจดบันทึกในภาคสนาม ซึ่งค าถามในการ
สัมภาษณ์คือประเด็นที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
1.การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยการศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การลงพ้ืนที่บ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ตลอดจนศึกษาข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของชุมชน  

2.การจัดเวทีประชุม 
มีการจัดเวทีประชุมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันกับชาวบ้านใน

ชุมชน และคณะนักวิจัย เพ่ือทราบถงึปัญหาด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 

3.การสัมภาษณ์ 
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง

อ่ืนๆ   เป็นต้น ในประเด็นที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4.การฝีกอบรมแบบมีส่วนร่วม 

การจัดการฝึกอบรมโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะนักวิจัย โดยมีวิทยากรพิเศษมา
ช่วยจัดกระบวนการ เช่นการจัดกิจกรรมและโปรแกรมน าเที่ยว การสร้างแผนที่ชุมชน การบริกา ร
นักท่องเที่ยว การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เป็นต้น 

5.การจัดกิจกรรมในชุมชน 
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การจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ด าเนิการหลักร่วมกับผู้วิจัย ได้แก่
การจัดการท่องเที่ยวน าร่อง การหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
เป็นต้น 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยสอบถามและสัมภาษณ์ประชากรในชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว   ต าบลพิชัย   
อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง  ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งมี จ านวน 40 คน  สามารถ
สรุปได้ว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการดังกล่าวได้
ถูกรวบรวมข้อมูลและน ามาสรุปโดยอันดับแรกได้มีการจัดตั้งคณะการท างานแบ่งฝ่ายการท างาน
ออกเป็นส่วนๆจะมี ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และสมาชิก จากนั้นได้ท าการส ารวจและศึกษา
ข้อมูลชุมชนมีการสอบถามข้อมูลชุมชนจากชาวบ้านในพื้นที่มีประวัติความเป็นมาที่อัศจรรย์ คือทุกๆ
วันพระหรือวันส าคัญทางศาสนาจะมีแก้วลอยอยู่บริเวณวัดม่อนเขาแก้ว ม่อนที่แปลว่า ดอยเขาแก้ว
แปลว่าสิ่งที่พบในวันพระ มีประเพณีที่ส าคัญคือการสรงน้ าพระธาตุการท าบุญต่างวันส าคัญต่างๆและ
ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมเป็นฤดูของการท านา ปลูกข้าว หว่านกล้า ท าให้ช่วงเดือนนั้นเมื่อมอง
ลงมาจากวัดม่อนเขาแก้วลงมาจะเห็นเป็นสีทองเต็มทุ่งนานั้นคือข้าวที่ข้าวบ้านปลูกและในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวมีจุดเรียนรู้ของชุมชน คือการปั้นหม้อ สามารถให้
นักท่องเที่ยวได้ลองท าซึ่งมีการเผาแบบธรรมชาติและเป็นที่เดียวที่ยังใช้วิธีนี้อยู่มีการใช้ดินในการท า
และน าไปเผาจากข้อมูลที่ได้เราจึงได้ก าหนดแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการจัดท าเส้นทางน า
เที่ยวคือ ภายในหมู่บ้านมีจุดที่นักท่องเที่ยวที่สามารถแวะพักท ากิจกรรมและซื้อของฝากของที่ระลึก
ได้ โดยมีหม้อหรือกระถางตกแต่งสวน มีศูนย์การเรียนรู้การปั้นหม้อสถานที่แรก คือวัดม่อนเขาแก้ว, 
ศูนย์การเรียนรู้การปั้นหม้อ, เที่ยวชมธรรมชาติรอบหมู่บ้าน การปลูกป่าโดยให้นักท่องเที่ยวช่วยกัน
ปลูก เพ่ือปลูกฝังการรักษาธรรมชาติ การปลูกข้าว คืออาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน เป็นการน าเอา
จุดเด่นมาน าเสนอให้ได้เห็นว่าการปลูกข้าวท าได้ยากและต้องใช้ความอดทนสูง  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน โดยแวะแต่ละจุดของเส้นทางน าเที่ยว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน มีกิจกรรมการปั้นหม้อ มีกิจกรรมการปลูกข้าว เกี่ยวข้าว
ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีกิจกรรมท าฝายชะลอน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ลงไป
เล่น เพ่ือสัมผัสกันธรรมชาติ มีการจัดการต้อนรับ ฟ้อนร าเป็นต้น จากข้อมูลที่สรุปมาได้ทั้งหมดจะท า
การรวบรวมและจัดท าคู่มือการน าเที่ยวโดยภายในคู่มือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมประวัติของบ้านม่อนเขา
แก้ว มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีการด ารงชีวิตของชาวบ้านที่
ดั่งเดิม เส้นทางการน าเที่ยว แผนที่ แผนที่ภายในชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายบอกซอยประเพณี มี



98 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ประเพณีที่ส าคัญๆของหมู่บ้าน คือ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ฯลฯอาชีพ มีการท าการเกษตรเป็น
อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึกภูมิปัญญาของชาวบ้าน การ
นวดแผนโบราณ การท าอาหารโดยใช้ผักที่สามารถรักษาโรคได้การปั้นหม้อดินเผาที่เดียวในจังหวัด
ล าปาง นอกจากนี้ยังได้ก าหนดปฏิทิน และโปรแกรมน าเที่ยวที่สามารถบอกว่าในแต่ละเดือนมีการท า
กิจกรรมเช่น เดือน 8 จะมีประเพณีสรงน้ าพระธาตุ และจะมีการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา 
ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จะมีการปลูกข้าว ภายในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคมจะมีการ
เกี่ยวข้าว ในเดือนเมษายนจะมีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า เป็นการขอขมาสิ่งที่ท า
ผิดไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคมจะมีการฟ้อนผี คือการแก้บนหรือประเพณีท่ีสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน 
ในช่วงเดือนปลายๆ เมษายนจะมีการแห่งนางแมวเพ่ือขอฝนเพ่ือการท าเกษตร และประเพณีนี้
ตานก๋วยสลาก   

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่คนในชุมชน ชาวบ้านมีความรู้สึกสนใจ เกิดความรู้สึกภูมิใจใน
ชุมชน อยากที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์แท้จริงอย่างยั่งยืน และ
นอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลที่ได้ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม น ามาพัฒนาเพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ของชุมชนให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
ทรัพยากรที่มีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 
อภิปรายผล 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่คนในชุมชน 
ชาวบ้านมีความสนใจ เกิดความรู้สึกภูมิใจในชุมชน อยากที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีภายในชุมชนให้
เกิดประโยชน์แท้จริงอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลที่ได้ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
น ามาพัฒนาเพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ของชุมชน
ให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากทรัพยากรที่มีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับสินธุ์ 
สโรบล อุดร วงศ์ทับทิม และสุภาวณี ทรงพรวาณิชย์ (2545: 39)ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งอยู่บนฐานคิดว่าชาวบ้านทุกคนเป็น
เจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว น าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการ
ผลิตของชุมชนมาใช้เป็นปัจจัยหรือต้นทุนส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ไปถึงคนรุ่นลูกหลาน พร้อมกันนี้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ให้มีความรู้
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ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่คิดวางแผน
ด าเนินการ การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆการประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์โดย
ค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ  

การวิจัยในเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา
บ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถไปใช้ได้กับชุมชนทั่วไป  แต่ควรศึกษาเงื่อนไขและ
บริบทต่างๆ โดยน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ให้เป็นรู้จักในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

   
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลงได้เพราะความอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านชุมชนม่อน
เขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง  ผู้น าชุมชนและอบต.บ้านเสด็จทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลเอ้ือ อ านวย
ความสะดวกในการลงพ้ืนที่ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง ที่ให้
โอกาสในการได้รับทุนวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นการให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือทุ่มเทกับการพัฒนาการ
วจิัยให้ดีต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กัญญา ก าศิริพิมาน.(2550).การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือความยั่งยืน   
        บ้านถ้ าหนองเบี้ย ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.ส านักงาน 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกศรา สุกเพชร.(2553).การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมส าหรับ 
        นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กรณีศึกษาพ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะและชุมชนโดยรอบจังหวัด 
        ล าปาง.เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.เชียงใหม่ 
เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์ .(2543). การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศบ้านถ้ า ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

สินธุ์ สโรบล, อุดร  วงศ์ทับทิม  และสุภาวณี ทรงพรวาณิชย์.(2545).การท่องเที่ยวโดยชุมชน:    



100 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

        แนวคิด และประสบการณ์ . เชียงใหม่:  บริษัทมิ่งเมืองนวรัตน์จ ากัด เชียงใหม่ :39. 
 สุวิภา จ าปาวัลย์ และคณะ.(2550). ศักยภาพและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
                  วัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน.สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 ศิริพร ศรีชูชาติ .(2553). ศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา.สถาบันวิจัย 
                  สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 

การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล การให้บริการระบบ 4G และคุณภาพการ
ให้บริการ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริษัท

แห่งหนึ่ง: กรณีศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่าย 4G เขตกรุงเทพมหานคร 
The Study of Demographic, 4G Service, and the Quality of Service 

Factors Influencing Customers' Loyalty in Using 4G Mobile in 
Bangkok, Thailand 

 
ทรงพร อวยพร1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 ทิศพล นครศรี3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ปัจจัยการให้บริการระบบ 4G และปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 4G โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ในเขตพญาไท เขตดินแดง เขตพระราม 4 และเขตปทุมวัน
จ านวน 400 คน ส่วนวิธีการทางสถิติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และส ถ ิต ิก าร ว ิเค ร าะห ์การถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
4G แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยการ ให้บริการระบบ 4G 
ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติการให้บริการ ด้านการใช้บริการ และด้านความคุ้มค่าของการใช้บริการมี
ผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 4G อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือ 
ไว้วางใจ การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่น และความเอาใจใส่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้
โทรศัพท ์เคลื่อนที่ระบบ 4G อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                           
1 นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110  
E-mail: kuunnana35@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย ์ดร., บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 E-mail: suthinan.p@bu.ac.th 
3 ดร., บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
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ค าส าคัญ: การบริการระบบ 4G ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ คุณสมบัติส่วนบุคคล 
             โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
Abstract 
 This research aims to study demographics, 4G services, and the service 
quality factors affecting customers’ loyalty in using mobile 4G service. The 
researcher used the questionnaire format as the main tool in collecting data. The 
researcher has collected the data by distributing 400 questionnaires to 4G mobile 
service users in Payathai, Dindang, Rama4, and Phatumwan areas. The two methods used 
to analyze the data are the descriptive and inferential methods. The techniques used in 
this research are T-Test, One Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis. 

After conducting the research, the results reveal that demographic factors of 
varying gender, age, education level, occupation, and income affecte d  the 
customers’ loyalty in using mobile 4G services at a 0.05 significance level. For the 4G 
service factors itself, which include the service quality, user experience, and the value for 
money, also affected customers’ loyalty in using mobile 4G services at a 0.05 significant 
level. For the service quality factor, which consists of the concreteness, reliability, 
trustworthiness, responsiveness, confidence and customer service of the 4G service, it 
affect the customers’ loyalty in using mobile 4G services also at 0.05 significant 
level. 

 
Keywords: 4G service, service quality, demographic background, mobile 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 
 ในปัจจุบันยุค 4G ถือได้ว่าเป็นยุคส าหรับคนทั่วโลก โดยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง 
4G หรือเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยลดข้อจ ากัดของ
การรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี GSM/GPRS/EDGE ที่เคยใช้กันอยู่ ให้เพ่ิมความสามารถในการรับส่ง
ข้อมูลด้วยความเร็ว สูงถึง 100 Mbps และช่วยลดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลโดยรวม (Latency) 
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ลงอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2556) ซึ่งหลังจากการที่ประเทศไทยได้มีการประมูลคลื่นความเร็ว 4G กันไปแล้วนั้น ท าให้
ตลาดของผู้ให้บริการ เครือข่ายเพ่ิมสูงขึ้นเพราะทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช) ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
บริการคงสิทธิเลขหมายส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงท าให้ผู้บริโภคสามารถย้ายเครือข่ายโทรศัพท์ได้
โดยสามารถ ใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (“ความเร็ว 4G ของแต่ละค่าย”, 2558) 
ปัญหาที ่เกิดขึ ้นท าให้ผู ้ให้บริการเครือข่ายระบบ 4G ควรมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการระบบ 4G และคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ รวมถึงพนักงาน ระดับปฏิบัติการประจ า 
ศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความรัก และความ
จงรักภักดี ต่อผู้ให้บริการเครือข่ายระบบ 4G ทั้งนี้งานวิจัยจะด าเนินการวิจัยโดยใช้บริษัทผู้ให้บริการ
เครือข่ ายระบบ 4G บริษัทหนึ่ ง เป็นกรณี ศึกษาและจะด าเนินการส ารวจกับผู้ ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการส ารวจและเก็บข้อมูลไปตาม
ศูนย์บริการหรือตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 
 จากประเด็นปัญหาและเหตุผลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็น
หัวข้อวิจัยดังนี้ คือ การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล การให้บริการระบบ 4G และ
คุณภาพการให้ บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ4G: กรณีศึกษา
ผู้ใช้บริการเครือข่าย4G เขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน    
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการให้บริการระบบ 4G ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้   
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 4G 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้ 
โทรศัพท ์เคลื่อนที่ระบบ 4G 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริษัทแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการ
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เครือข่าย 4G ของบริษัทหนึ่ง โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 4 เขต ซึ่งได้แก่ เขตพญาไท เขตดินแดง 
เขตพระราม 4 และเขตปทุมวัน 

ทั้งนี้เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้ตาราง
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 100 คน จากจ านวน 4 เขต ในกรุงเทพมหานคร และจะท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
และ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้
สถิติทดสอบหาความแตกต่าง ค่าเอฟ (F–test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–
way Analysis of Variance: One–way ANOVA) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
ผลการวิจัย 
 ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 50.75 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 60.25 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 71.75 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15 ,000 บาท ผลการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งห้าข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง 
ดังนี้ 

ปัจจัยดา้นการใหบ้ริการระบบ 4G 

1. ด้านคุณสมบัติการให้บริการ  

2. ด้านการใช้บริการ  

3. ด้านความคุ้มค่าของการใช้บริการ 

ปัจจัยดา้นคุณภาพการให้บริการ 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร  
2. ความเชื่อถือไวว้างใจ 
3. การตอบสนอง  
4. การให้ความเชื่อมั่น  
5. ความเอาใจใส่  

ความจงรักภักดีในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G 

ปัจจัยดา้นคุณสมบตัิส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ  
5. รายได้ต่อเดือน 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ปัจจัย 
ได้แก่ 

- ปัจจัยด้านการให้บริการระบบ 4 G ได้แก่ 1) ด้านคุณสมบัติการให้บริการ 2) ด้านการใช้
บริการ 3) ด้านความคุ้มค่าของการใช้บริการ 

- ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความ
เชื่อถือไว้วางใจ 3) การตอบสนอง 4) การให้ความเชื่อมั่น 5) ความเอาใจใส่ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยการให้บริการ

ระบบ 4G 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดใีนการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 4 G  

S.D. ความหมาย 

ด้านคุณสมบตัิการให้บริการ 3.88 0.684 มาก 

ด้านการใช้บริการ 3.52 0.602 มาก 

ด้านความคุม้ค่าของการใช้บริการ 4.02 0.256 มาก 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 4.33 0.371 มากที่สุด 

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 4.05 0.398 มาก 

ด้านการตอบสนอง 4.41 0.378 มากที่สุด 

ด้านการให้ความเช่ือมั่น  4.74 0.735 มากที่สุด 

ด้านความเอาใจใส่  3.75 0.843 มาก 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยการให้บริการระบบ 

4G ที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ด้าน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญด้าน
ความคุ้มค่าของการใช้บริการมี รองลงมาคือ ด้านคุณสมบัติการให้บริการมีและด้านการใช้บริการ 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความเอาใจใส่ รองลงมา
คือด้านการให้ความเชื่อมั่น ด้านการตอบสนอง ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 2 แสดงลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการให้บริการระบบ 4 G  และปัจจัยด้าน
คุณภาพ การให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริษัท
แห่งหนึ่ง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิต ิที ่ใช ้ในการทดสอบ

สมมติฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความจงรักภักดีในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 

ระดับความจงรักภักดีใน
การใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4G 

เพศชาย เพศหญิง 

t P 
N  S.D N  S.D 

รวม 197 3.53 0.316 203 3.39 0.734 2.642 0.009* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความจงรักภักดี
ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
พบว่า ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ของบริษัทหนึ่งในภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีระดับความจงรักภักดีมากกว่าเพศ
หญิง  

จากการวิจัยพบว่า  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างมีผลต่อ
ระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ของบริษัทหนึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผล
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ระบบ 4G จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล นัยส าคัญสถิติ คู่ที่ต่างกัน 

อายุ 0.002* 
0.021* 
0.022* 

อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป และอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 



108 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 

ระดับการศึกษา 0.000* 
0.007* 

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาตรี 
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือมากกว่า 
อาชีพ 0.000* 

0.001* 
0.000* 

นักเรียน/นักศึกษาและอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพรับราชการและอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.036* 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 45,001 – 55,000  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่  3 พบว่า  ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อระดับความจงรักภักดี ในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 4G ของบริษัทหนึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรปัจจัยการให้บริการระบบ 4G 

มีผลต่อระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G 

ปัจจัยการให้บริการระบบ 4G 
สัมประสิทธิก์ารถดถอย 

(Beta) 
ค่า t 

Sig  
(P-
Val
ue) 

ด้านคุณสมบตัิการให้บริการ -0.577 -10.672 0.000* 

ด้านการใช้บริการ 0.739 13.672 0.000* 

ด้านความคุม้ค่าของการใช้บริการ -0.094 -2.281 0.023* 

R2 = 0.330, F-Value = 66.385, n = 400, P-Value  0.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยการให้บริการระบบ 4G ทุกด้านมีผลต่อระดับความจงรักภักดี

ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G (R2 = 0.330) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
ของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G มีผลต่อระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ระบบ 4G 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
สัมประสิทธิก์ารถดถอย 

(Beta) 
ค่า t 

Sig  
(P-
Val
ue) 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 0.208 4.216 0.001* 

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ -0.114 -2.301 0.022* 

ด้านการตอบสนอง 0.118 2.470 0.014* 

ด้านการให้ความเช่ือมั่น  0.126 2.619 0.009* 

ด้านความเอาใจใส่  -0.141 -2.785 0.006* 

R2 = 0.091, F-Value = 9.018, n = 400, P-Value  0.05 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G  

ทุกด้านมีผลต่อระดับความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G (R2 = 0.091) อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัยนี้ 

1.  ความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อระดับระดับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ วร
กิจโภคาทร (2550)  และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า ลักษณะของผู้ซื้อสินค้าแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ นิยมน ามาใช้ในการจัดส่วน
แบ่งการตลาด เพราะเนื่องจากลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสถิติที่วัดได้ แล้วสามารถน ามาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย น าไปวางแผนการตลาด หรือน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับองค์กร หรือผู้ประกอบการต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกภณ  จันทศาสตร์ 
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร พบว่า ความแตกต่าง
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ด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในด้านเพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับ ปฏิบัติการ  

2  ปัจจัยการให้บริการระบบ 4G ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติการให้บริการ ด้านการใช้
บริการ และด้านความคุ้มค่าของการใช้บริการ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 4G ที่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการให้บริการระบบ 4G ประกอบด้วย ด้าน
คุณสมบัติการให้บริการ ด้านการใช้บริการ และด้านความคุ้มค่าของการใช้บริการมีผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 4G โดยมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย หัวเพชร (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในเรื่องของ การรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าระบบ 3G/EDGE/GPRS การโอนถ่ายข้อมูล
ที่ไม่มีการสะดุดจากการเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการ 4G สนับสนุน ด้านความปลอดภัย และมีสัญญาณ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพนธ์  นรทัศน์ (2557) ที่กล่าวว่า 
ระบบ 4G เป็นระบบที่มีลักษณะแตกต่างจากระบบ 3G ในเรื่องของการเชื่อมต่อ แบบเคลื่อนไหวไร้
รอยต่อ 4G เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเป็นเส้นทางด่วนส าหรับข้อมูล ดังนั้นด้วย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของระบบ 4G จะท าให้เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งในเรื่องของภาพและเสียง อาทิเช่น การ Download หรือการรับชม VDO และภาพยนตร์ แบบความ
คมชัดสูงสุด (HD) การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ไร้สาย เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับ
ธุรกิจ E-commerce ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ โทรศัพท์มือถือ Tablet และ 
Notebook Computer สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ
เชื่อถือ ไว้วางใจ การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่น และความเอาใจใส่ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการ
ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 4G ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนอง การให้ความ
เชื่อมั่น และความเอาใจใส่ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริษัทหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีร
กิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กล่าวว่า คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้ จะเกิดขึ้นจากการที่
ลูกค้าท าการเปรียบเทียบ บริการที่คาดหวัง กับบริการที่รับรู้ ซึ่งก็คือประสบการณ์ที่เกิดข้ึนหลังจากที่
ลูกค้าได้รับบริการแล้ว ซึ่งคุณภาพการบริการถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางการสร้างการบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือ



111 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงต่อผู้มาใช้บริการและส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการต่อไป และ
แนวคิดของ มีนา อ่องบางน้อย (2555) ที่กล่าวว่า ระดับของความภักดีของตราสินค้านั้นสามารถวัด
ได้จากรูปแบบการซื้อท่ีเกิดข้ึนจริงของตราสินค้าหนึ่ง หรือวัดจากอัตราในการซื้อซ้ า และสามารถแบ่ง
ประเภทความภักดีได้ 2 ลักษณะ คือ ความภักดีด้านอารมณ์ ที่เกิดจากสภาวะจิตใจ การมีทัศนคติ
ความเชื่อ และความปรารถนาของลูกค้าที่มีต่อ สินค้าหรือบริการ และความภักดีที่เกิดจากเหตุผล ที่
เกิดจากกระท าด้วยความชอบใจ เต็มใจ หรือชื่นชอบ จากการได้รับการตอบสนอง จากคุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกค้าไปภักดีต่อบริษัทอ่ืน ถึงแม้ว่าลูกค้าคนหนึ่ง อาจมีความ
ภักดีได้มากกว่าหนึ่งสินค้าหรือบริการ หรือมากกว่าหนึ่งบริษัทก็ตาม และยังมีความสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ คณุตม์ ระบิลเมทนี (2559) ได้ท าการศึกษา คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า 
ของตราสินค้าและความภั กดี ในตราสินค้าของธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อธุรกิจให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป ผู้ท าวิจัยจึงเสนอแนะประเด็นส าหรับการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. บริษัทควรมีการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกๆ คน โดยการจัดอบรม เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทั้งด้าน
สินค้า และด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในแต่ละสาขา
ต่อไป. 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G เช่น ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังในการให้บริการ 
เป็นต้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 4G ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3. ควรท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น 
จังหวัด ต่าง ๆ ในแต่ละภาค ตามต่างอ าเภอ ที่ อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือตัวจังหวัด โดยใช้
แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interviews) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
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ให้บริการและเกิดความพึงพอใจ กับกลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด ที่จะส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีใน
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ต่อไป 
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การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม คุณภาพด้านรสชาติ ความสะอาดความ
ปลอดภัย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลี

นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of Individual Characteristics and Behaviors , Quality Taste , 

Clean Safety and Promotion Mix Factor Affecting Purchasing 
Decision on Clean Foods of Employees in Bangkok  

Metropolitan Area 
 

จริยา จิรวัฒนานนท์1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 สาธิต วิทยากร3 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
และพฤติกรรม ด้านเพศ อายุ การศึกษา แผนก รายได้ ความถ่ีในการเลือกซื้ออาหารคลีน ราคาเฉลี่ย
ของอาหารคลีน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ(4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คนและวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที (t-test) กรณีการเปรียบเทียบของกลุ่มสองกลุ่มที่อิสระต่อกันและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple  
 
 
1นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 
2รองศาสตราจารย์ ดร.,บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
3ดร.,บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
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Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านเพศ อายุ 
การศึกษา แผนก รายได้ และราคาเฉลี่ยของอาหารคลีนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่วนความถี่ในการเลือก
ซื้ออาหารคลีนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านรสชาติและอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย และอิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย การใช้สื่อโฆษณา การใช้พนักงานและการบริการทางสื่อ การส่งเสริมการขาย มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการให้ข่าว
และประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพด้านรสชาติ ความสะอาดและความปลอดภัย การตัดสินใจซื้อ อาหารคลีน 

 
Abstract 
 The study aims to examine : (1) the individual characteristics and behaviors 
factors affecting purchasing decision on clean foods of employees in Bangkok 
Metropolitan Area (2) the quality taste factor affecting purchasing decision on clean 
foods of employees in Bangkok Metropolitan Area (3) the clean safety factor 
affecting purchasing decision on clean foods of employees in Bangkok Metropolitan 
Area; and (4) study promotion mix factor affecting purchasing decision on clean 
foods of employees in Bangkok Metropolitan Area.  A questionnaire was used in 
collecting data from 400 operational employees and the statistics, which was used 
to report the data, was the descriptive statistics: frequencies, percentages, means 
and standard deviations, and the inferential statistics: independent sample t-tests, 
One-Way ANOVA and F-Test with Scheffe’s mean comparisons as well as multiple 
regression analyses were also used in this study. It was found that Individual 
characteristic and behavior : sex, age, education, department, average purchase 
were not affected  purchasing decision on clean foods of employees in Bangkok 
Metropolitan Area and frequency of purchase affected purchasing decision on clean 
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foods of employees in Bangkok Metropolitan Area. The quality taste factor: clean 
safety factor ; and promotion mix factor : advertising  personal selling  sales 
promotion affected  purchasing decision on clean foods of employees in Bangkok 
Metropolitan Area. However, the public relation was not affected  purchasing 
decision on clean foods of employees in Bangkok Metropolitan Area at the 0.05 
level of statistics significantly. 
 
Keywords: Quality Taste, Clean and Safety, Decision to Purchasing , Clean Foods  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากข้ึน อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ จากการได้รับข้อมูลข่าวสารทางโซเซียวมีเดีย รวมถึงการพูดคุย
กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนในการดูแลเอาใจใส่ที่มีเพ่ิมมากขึ้น
ของผู้บริโภค โดยความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการบริโภคของผู้บริโภคเป็นประเด็นส าคัญในการที่
ผู้บริโภคสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ
เจ็บป่วย ซึ่งจะต้องใช้เงินในการรักษา แต่ทั้งนี้การบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบันจะต้องน ามาสู่การ
พิจารณาถึงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ตามมา เช่น การ
บริโภคอาหารที่มีรสจัด อาหารที่มีรสมัน หรืออาหารที่มีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ สิ่งเหล่านี้หาก
ผู้บริโภคได้มีการบริโภคมากจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภค เช่น โรคอ้วน 
โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข 
(ศูนย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลกรุงเทพ, 2557) ซ่ึงพบว่าคนไทยมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง  อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกๆปี และพบว่า
มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เฉลี่ย 1.2 แสนคนต่อปี จากสถิติดังกล่าวผู้บริโภคส่วนใหญ่หันกลับมาพิจารณา
การบริโภคอาหารมากข้ึน เพ่ือให้ห่างไกลจากการเป็นโรคมะเร็ง โดยการใส่ใจในการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย เป็นต้น (ศูนย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลกรุงเทพ, 2557) การดูแลรักษาสุขภาพมี
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใส่ใจในการบริโภคอาหาร หรือการออกก าลังกายดังกล่าวข้างต้น แต่ดู
เหมือนว่าการใส่ใจในการบริโภคอาหารจะมีส่วนส าคัญในการผลักดันเพื่อให้ผู้บริโภคห่างไกลจาก
โรคภัยไข้เจ็บ เพราะเป็นการควบคุมสิ่งที่จะเข้าไปในร่างกาย เปรียบเสมือนเป็นการป้องกันปัญหา 
มากกว่าการแก้ไขปัญหา โดยการบริโภคอาหารคลีนเป็นรูปแบบหนึ่งในการดูแลใส่ใจสุขภาพของคน
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ในปัจจุบัน ซึ่งอาหารคลีนเป็นอาหารที่มีส่วนในการผลักดันในเรื่องของการท าให้มีสุขภาพที่ดีข้ึนและ
ยังได้รับความนิยมในกลุ่มพนักงานในบริษัทที่มีโอกาสในการออกก าลังน้อย แต่จะพ่ึงพาอาหารคลีน
เพ่ือท าให้สุขภาพดีและยังเป็นการรักษารูปร่างที่ดีของผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้อาหารคลีนเป็น
อาหารที่มีกระบวนการข้ันตอนที่ผ่านการปรุงแต่งและการตกแต่งไม่มากจนเกินไป และมีการ
ปนเปื้อนจากสารเคมีจากการปรุงอาหารน้อยที่สุด แต่จะเน้นในเรื่องคุณประโยชน์และสารอาหาร
อย่างครบถ้วนดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจกับ
สุขภาพของตนเอง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้รับความนิยมจากพนักงานในบริษัทที่จะตามสมัยนิยมและ
ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกับตัวเอง และมีชีวิตที่เร่งรีบไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร ดังนั้นจึงมี
ความนิยมในการสั่งซื้ออาหารที่มีประโยชน์อย่างอาหารคลีนในทุกๆมื้อ เพ่ือง่ายต่อการรับประทาน
และมีความสะดวกรวดเร็ว 
          ส าหรับคนที่มีความประสงค์ท่ีจะทดลองการรับประทานอาหารคลีน สามารถรับประทานได้
ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ควรเริ่มต้นด้วยการไม่ยึดติดในรสชาติของอาหารแบบเดิมๆ ที่มี
ความเคยชินในการรับประทาน ค่อยๆ ลดปริมาณเครื่องปรุงต่างๆ ลงให้มีรสชาติปานกลาง เพราะ
การรับประทานคลีนหรือรับประทานอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเป็นรอง แต่จะให้ความส าคัญกับตัว
อาหารที่ไม่เน้นการปรุงแต่ง เพ่ือให้การรับประทานอาหารคลีนได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย และ
ควรหมุนเวียนตามรายการอาหาร ไม่ทานรายการอาหารซ้ าๆ ครั้งละนานๆ หากท าได้ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนก็คือการมีสุขภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่วยง่าย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ , 2557) ผู้ท าการวิจัยมีความสนใจในเรื่องอาหารคลีนกับพนักงานในบริษัท ประสงค์ท่ีจะ
ศึกษาพนักงานในบริษัทที่ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ศึกษาแนวโน้มตลาดในกลุ่มพนักงานรัก
สุขภาพที่กินอาหารคลีนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ซึ่งมีการศึกษา
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ ด้านความสะอาด ด้านความ
ปลอดภัยของอาหารคลีน ระดับความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทมีส่วนมากน้อยเพียงใด และศึกษา
ระดับความส าคัญของการส่งเสริมการตลาดว่ามีส่วนช่วยในการสนับสนุนจูงใจให้ลูกค้าเลือกซื้อ
อาหารคลีนมากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านเพศ อายุ การศึกษา 

แผนก รายได้ ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารคลีน และราคาเฉลี่ยของอาหารคลีน ที่มีต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพด้านรสชาติ ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสะอาดความปลอดภัย ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

คลีน ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด

ของอาหารคลีน  

2. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขและปรับปรุงให้อาหารคลีนเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้บริโภคและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และสามารถท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน

อาหารคลีน 

3. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นแนวทางส าหรับการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาอาหารคลีนให้

เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 50 เขต  โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก ณ บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
4 เขต เขตละ 100 คน เหตุผล ที่เลือกพ้ืนที่ทั้ง 4 เขตนี้ เพราะเป็นย่านธุรกิจมีพนักงานบริษัทเอกชน
เป็นจ านวนมาก เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องอาหารคลีนและใส่ใจดูแลสุขภาพ จึงท าให้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งได้แก่ 1. เขตสาทร  

2. เขตบางรัก  
3. เขตราชเทวี  
และ 4. เขตปทุมวัน  
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวน 400 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 100 คนจากจ านวนพนักงานบริษัทเอกชนทั้งหมดที่มีการซื้ออาหารคลีน 
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จ านวน 4 แห่ง และจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เคยทานอาหารคลีน  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ Convenience Sampling โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
                ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  จ านวน 400 คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F–test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One–way Analysis of Variance: One–way ANOVA) และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย              
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                  
 
 
                                                                         
                                                                                              ตัวแปรตาม              
                                                                                   (Dependent Variable)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.5   อายุ 20-25ปี คิดเป็นร้อยละ 
37.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.5  แผนก บัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 21 .0   
สภานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 76.8  รายได้ต่อเดือน15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5  
ความถี่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.8  ราคาเฉลี่ย 51-60 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 

ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม           
          1.เพศ    2 อายุ                                       

3. การศึกษา 4. แผนก                                    
5. รายได ้ 6. ความถี่ในการเลือกซื้อ
อาหารคลีน    7. ราคาเฉลี่ยของอาหารคลีน 

 

 

ปัจจัยด้านระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพและด้าน
รสชาติ       

         1. ด้านคุณภาพ   2. ด้านรสชาติ  
 

ปัจจัยด้านระดับความส าคัญการส่งเสริมการตลาด                  
1. การใช้สื่อโฆษณา  
2. การใช้พนักงานขายและการให้บริการทางสื่อ         
3. ด้านการส่งเสริมการขาย                                 
4. ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 

 
 

ปัจจัยด้านระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจัยด้านระดับความคิดเห็นด้านความสะอาด ความ

ปลอดภัย                                                        
1. ด้านความสะอาด 2. ด้านความปลอดภัย  
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ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งข้อ โดย
มีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) 
แผนก                  5) สถานภาพ 6) รายได้ต่อเดือน 7) ความถ่ีในการเลือกซื้ออาหารคลีน 8) ราคา
เฉลี่ยของอาหารคลีน 
 - ด้านคุณภาพด้านรสชาติ ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านรสชาติ 
 - ด้านความสะอาดและความปลอดภัย ได้แก่ 1) ด้านความสะอาด 2) ความปลอดภัย                           
 - ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 1) การใช้สื่อโฆษณา 2) การใช้พนักงานขายและการ
ให้บริการทางสื่อ 3) ด้านการส่งเสริมการขาย 4) ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
 -ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน 
เพศชาย เพศหญิง t P 

N x̄  S.D N x̄  S.D   

รวม 94 3.51 0.681 306 3.51 0.766 -0.107 0.915 

 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ  พบว่า เพศชายและ
เพศหญิง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานเอกชนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
          ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
พนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา แผนก 
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารคลีน ราคาเฉลี่ยของอาหารคลีน 
 
 
 



122 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม df F นัยส าคัญสถิติ 

1. อายุ 4 2.040 0.088 

2. ระดับการศึกษา 2 0.159 0.853 

3. แผนก 6 0.800 0.570 

4. สถานภาพ 2 0.773 0.462 

5. รายได ้ 5 1.556 0.171 

6. ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารคลีน 3 9.144 0.000* 

7. ราคาเฉลี่ยของอาหารคลีน 4 1.723 0.144 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางพบว่า อายุ ระดับการศึกษา แผนก สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ราคาเฉลี่ยของ

อาหารคลีน ที่แตกต่าง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ความถี่
ในการเลือกซื้ออาหารคลีน ที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนจ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านความถี่ของการบริโภคอาหารคลีนเป็นรายคู่ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลและ

พฤติกรรม 
นัยส าคัญสถิติ คู่ที่ต่างกัน 

ความถี่ในการเลือกซ้ือ
อาหารคลีน 

0.000* 
 
 
  0.011* 
 
 
  0.001* 

2-5 ครั้งต่อสัปดาห์กับน้อย
กว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 
มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์
กับน้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์   
2-5 ครั้งต่อสัปดาห์กับ1 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
จากตาราง พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร

คลีนของพนักงานบริษัทเอกชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คู่ 
ที่แตกต่างกัน ตามข้อมูลในตาราง  

ส่วนที่2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพ และด้านรสชาติส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่  

ตารางแสดงค่าระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพ และด้านรสชาติส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
ด้านคุณภาพ และด้านรสชาติ สัมประสิทธิ์การถดถอย 

(Beta) 
ค่า t Sig (P-Value) 

รวมด้านคณุภาพ 0.252 4.572 0.000* 
รวมด้านรสชาติ 0.204 3.693 0.000* 
R2 =0.162 , F-Value = 38.406 , n = 400 , P-Value ≤ 0.05* 

จากตาราง พบว่าระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพ และด้านรสชาติส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับความ
คิดเห็นด้านคุณภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 
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25.2 และด้านรสชาติ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 
20.4 

 ส่วนที่3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านความสะอาด ความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ปรากฏ  

ตารางแสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านความสะอาด ความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
ด้านความสะอาดความปลอดภัย สัมประสิทธิ์การถดถอย 

(Beta) 
ค่า t Sig (P-Value) 

รวมด้านความสะอาด 0.226 3.981 0.000* 
รวมด้านความปลอดภัย 0.312 5.512 0.000* 
R2 =0.238 , F-Value =61.911 , n = 400 , P-Value ≤ 0.05* 

จากตาราง พบว่าด้านความสะอาด ความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลี
นของพนักงานบริษัทเอกชน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยด้านความสะอาด ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.6 ด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 31.2  

ส่วนที่4 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ปรากฏดัง 

ตารางแสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

รวมด้านการใช้สื่อโฆษณา 0.224 4.694 0.000* 
รวมด้านการใช้พนักงานและการบริการ

ทางสื่อ 
0.223 3.806 0.000* 

รวมด้านการส่งเสริมการขาย 0.268 4.123 0.000* 
รวมด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 0.052 0.787 0.432 
R2 = 0.417 , F-Value = 70.687 , n = 400  , P-Value ≤ 0.05* 
 

จากตาราง พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
พนักงานบริษัทเอกชน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยด้านการใช้สื่อโฆษณา  ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.4  ด้านการใช้พนักงานและการ
บริการทางสื่อ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 22.3 
ด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ร้อย
ละ 26.8 ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 5.2 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านเพศ อายุ การศึกษา แผนก 
รายได้ ความถี่ ราคาเฉลี่ย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและ
พฤติกรรม ด้านเพศ อายุ การศึกษา แผนก รายได้  ราคาเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีเพียง
ปัจจัยเรื่องความถี่ มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler  (2000) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล จะพบว่า ในการด าเนินการทางด้านการตลาดนั้น จะมี
ปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญ คือ เพศ เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ เพราะเพศมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในเรื่อง
การทัศนคติการรับรู้พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ืออาหารแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์อาจเกิดขึ้น
จากภายนอก  กล่าวถึงประชากรที่แตกต่างกันจะน าไปสู่พฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542) นอกจากนั้นยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์ธร รุ่งศุภกิจ(2558) 
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ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนบุตร ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่าน
ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน สันหกรณ์ 
(2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยในลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
ประดับยนต์ประเภทหลอดไฟหน้ารถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศแตกต่างกัน
จะมีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประดับยนต์ชนิดหลอดไฟที่แตกต่างกัน 
 อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ และรสชาติที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชน ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ Park (2004) & Seo (2005) กล่าวว่า รสชาติของอาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารของผู้บริโภค สอดคล้องกับ Wu และคณะ (2007) ที่กล่าวไว้เช่นกันว่า ผู้บริโภคไม่
ค านึงเรื่องราคาของสินค้า แต่ค านึงถึงรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค ดังนั้นรสชาติของอาหารเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจในการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับนักวิจัยในต่างประเทศท่ีกล่าวว่ารสชาติเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกอาหาร ถ้าไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่าย หรือเชื้อชาติของผู้บริโภค Park 
(2004) & Seo (2005) และยังมีนักวิจัย Lloyd และคณะ (1993) พบว่า แม้ว่าพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพที่ถูกสุขภาวะนั้นจะเป็นปัจจัยส าคัญของผู้บริโภคท่ีเลือกตัดสินใจ แต่ก็
ยังมีความวิตกกังวลต่อประเด็นของรสชาติอยู่เสมอ เนื่องเพราะรสชาติเป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภคท่ีคาดหวังต่อการรับประทานอาหาร และจากงานวิจัยของ Jun และคณะ (2014) พบว่า 
ทัศนคติต่อรสชาติมีอิทธิพลมากท่ีสุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริโภค นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของละมัย เบาเออร์ (2558) ศึกษาเรื่องคุณค่าของตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ
ในการให้บริการ คุณภาพของอาหาร และบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทย
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของอาหาร ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับพลอยไพลิน ค าแก้ว (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจที่จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ทางด้านทัศนคติต่อรสชาติมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริโภค โดยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 อิทธิพลของปัจจัยด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
คลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสะอาด 
ด้านความปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนที่แตกต่างกัน 
โดย    สุมณฑา วัฒนสินธุ์ (2547) ให้ความหมายของสุขาภิบาล ว่าการกระท าที่น าไปสู่สุขภาพที่ดี 
โดยเฉพาะ สุขภาพของมนุษย์ และส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(2555) ให้ความหมายของสุขาภิบาลอาหาร ว่าเป็นการควบคุม ป้องกัน เพื่อให้อาหารมีความสะอาด
ปลอดภัย จากเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร
ภร เฉลยจรรยา(2558)ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัส
อาหารที่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พบว่าความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p < 0.05) 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 อิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ
การใช้สื่อโฆษณา การใช้พนักงานและการบริการทางสื่อ และการส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างกัน
ทุกประเด็น มีเพียงประเด็นเดียว คือการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ที่ไม่มีความแตกต่างกัน โดยดารา 
ทีปะปาล (2546) ให้ความหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ว่าเป็นแนวคิดการ
สื่อสารทางการตลาด โดยใช้เครื่องมือหลายๆรูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถส่งข่าวองค์กร
และผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคล้องในประเด็นที่แตกต่างกัน คือ งานวิจัยของภัทรวดี 
เหรียญมณี (2558) ศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพ่ือการออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการ
ใช้สื่อโฆษณา และการใช้พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพื่อการออกก าลัง
กายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นมีงานวิจัยที่
สอดคล้องในประเด็นที่ไม่แตกต่างกัน คือ งานวิจัยของปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กับล าดับขั้นการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการ
สื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ข้อเสนอแนะ          
      1. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารคลีนจะต้องพัฒนาศักยภาพของร้านให้ได้มาตรฐานสากล ต้องมี

การควบคุมในเรื่องคุณภาพ รสชาติของอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน                           
 2. ผู้ประกอบการต้องเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่รักสุขภาพโดยผ่านช่องทางต่าง โดยการท า
สื่อสารการตลาด (IMC) ให้ครบวงจร เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคอาหารคลีนได้อ
ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                                                                        

          3. เมื่อผู้ประกอบการมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ผู้ประกอบการจะต้องลงมือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินตามนโนบายที่ก าหนดจะต้องมีการ
วัดผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการด าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล                                                                        
 4. เมื่อผู้ประกอบการมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการท าสื่อสารการตลาด (IMC) อย่าง
ต่อเนื่อง และพิจารณาการตอบรับจากการนโยบายดังกล่าว หากมีสื่อใดที่ท าแล้วมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก็เน้นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้รับที่ดีขึ้นจากลูกค้า                                                                      
 5. การประกอบธุรกิจร้านอาหารคลีน จะต้องมีการศึกษาให้ลึกซึ้ง เพื่อดึงดูดและเจาะตลาด
กลุ่มลูกค้า โดยงานวิจัยนี้ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง และได้อภิปรายข้อมูลที่ได้มาแปลผล ก็
สามารถน าสิ่งที่ได้อภิปรายดังกล่าว เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเหล่านี้  ไปปรับปรุงและพัฒนาในส่วน
ต่างๆให้ดียิ่งขึน้                             
 6. การประกอบธุรกิจร้านอาหารคลีน แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและอนาคตยังเป็น
แนวโน้มของการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนั้นหากผู้ประกอบการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีรูปแบบ
ลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารคลีนก็สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยเล่มนี้ที่มีการเก็บข้อมูลจริงจากผู้ที่
เน้นผู้บริโภคอาหารคลีนและผู้บริโภคอาหารสุขภาพ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัย
เล่มนี้น าไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจร้านอาหารคลีนได้ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ยังคง
คุณภาพและรสชาติได้มาตรฐานสากล แต่มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือการต่อยอดเป็นธุรกิจ Start Up การสร้าง
แอพพลิเคชั่นอาหารคลีน โดยการท าการตลาดกับร้านอาหารคลีนทั่วประเทศ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 
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การสรางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย 

A Creation in Sustainable Tourism of Homestay Business 

 

อริสรา เสยานนท1, กฤษณพงศ ภูกลาง2, พัชราภรณ เกิดชนะ3 และใจนุช ประยูรชาติ4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย และ

ศึกษาความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการบริหารจัดการโฮมสเตย โดย

ผูวิจัยใชเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวท่ีมาพักแรมท่ีโฮมสเตยบริเวณ

ตลาดน้ําอัมพวา จํานวน 430 คน ผลการวิจัยสรุปไดวาความตองการท่ีเก่ียวกับโฮมสเตยของ

นักทองเท่ียวสงผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวอยูในระดับมาก ซ่ึง

ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเก่ียวโฮมสเตยใน 5 ระดับแรก คือ        1) นักทองเท่ียวมี

ความตองการในเรื่องของการตอนรับท่ีเต็มใจ และมีความเปนมิตรอยู 2) ความมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีของผูใหบริการตอผูรับบริการ 3) ความปลอดภัยในชีวิตและความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 4) ความเปนกันเองความเอ้ือเฟอ และ 5) ทัศนียภาพรอบขางโฮมสเตย  

 

คําสําคัญ:   การสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ธุรกิจโฮมสเตย 

 

 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to create sustainable tourism and studied 

the requirement and satisfaction of tourists to homestay management.  In 

this study the researcher used quantitative method. Questionnaire collected 

from tourists stay at homestay around Amphawa Floating Market was 430 
                                                           
1 หัวหนาหลักสูตรอนปุริญญาบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการโรงแรม, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

E-mail: arisara_sey@utcc.ac.th 
2 อาจารยปรจาํคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการทองเที่ยว 
3 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม 
4 อาจารยปรจาํคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการทองเที่ยว 
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tourists. The study found that the requirements about homestay and the 

requirements when selecting homestay of tourists had a positive impact on 

tourists’ satisfaction at much level.  The requirements of tourists about 

homestay were the first five requirements: 1) receiving a warm and friendly 

welcome, 2) good human relationship on the part of service providers 

towards service recipients, 3) safety and security in life and the assurance of 

safety of one’s belongings, 4) friendliness and hospitality, and 5) scenery 

around the homestay area. 

 

Keywords:  A Creation of Sustainable Tourism, Homestay Business 

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยถือเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพราะรูปแบบของโฮมสเตยสามารถตอบสนองความตองการใหมๆ ของนักทองเท่ียวไดอยาง

เหมาะสม เปนการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ เปนการใหคุณคาแกวัฒนธรรม

และระบบนิเวศในชุมชนไดมากกวา โดยชุมชนจะมีบทบาทเก่ียวของอยางชัดเจนตั้งแตการ

พัฒนาท่ีพักอาศัยใหถูกสุขลักษณะ ซ่ึงสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ดวย  รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2547) กลาววา การทองเท่ียวแบบโฮมสเตย เปนการ

ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวกลุมท่ีตองการใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวในทองถ่ินท่ีไปเยือน เพ่ือ

การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ินรับประสบการณในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมี

จิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินเปนการจัดการทองเท่ียวอยางมีสวน

รวมของชุมชนในทองถ่ินท่ียั่งยืน 

ธุรกิจโฮมสเตย (Homestay) หมายถึง การจัดการท่ีพักของชาวบานในชุมชนใหแก

ผูมาเยือนดวยความยินยอมและเต็มใจของเจาบาน  สวนบานพักท่ีใหบริการนั้นตองมี

หองพักหรือพ้ืน ท่ี ท่ีสามารถรองรับและสามารถใหบริการแกผูมาเยือนไดตามขีด

ความสามารถ การพักรวมกับชุมชนนั้นจะกอใหเกิด กระบวนการเรียนรู ( Learning 

process) รวมกันระหวางชุมชนกับนักทองเท่ียวซ่ึงเปนการสรางความรู (Knowledge) 

ความเขาใจ(Understanding) ในวิ ถีชุมชนเกิดทัศนคติ  (Attitude)ท่ี ดีตอชุมชนอัน

เนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน รวมถึงการท่ีชุมชนและนักทองเท่ียวไดรับ
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ความประทับใจและพึงพอใจ (Appreciation and Impression) จากวิถีชุมชนและแหลง

ทองเท่ียวในชุมชนดวย  

จากแนวคิดเรื่องโฮมสเตยเปนสิ่งท่ีดําเนินการไดในประเทศไทยและมีแนวโนมท่ีจะ

สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวในอนาคต ดวยเหตุนี้เพ่ือใหการจัดการการ

ทองเท่ียวในเรื่องโฮมสเตยไดผลสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา

พักท่ีโฮมสเตยนั้นมีความตองการและความพึงพอใจตอโฮมสเตยอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนํา

ขอมูลเหลานี้มาสรางแนวทางการบริหารการจัดการธุรกิจโฮมสเตย  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการบริหารจัดการโฮมสเตย 

2.  เพ่ือสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย 

 

 คํานิยามศัพท 

การทองเท่ียวแบบโฮมสเตย  หมายถึง การทองเท่ียวแบบพักแรมอยูกับชุมชนใด

ชุมชนหนึ่งของนักทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา เรียนรู และแลกเปลี่ยน

ประสบการณทางดานวิถีการดําเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศแหลงทองเท่ียวของชุมชน  ซ่ึงชุมชนจะไดรับคาตอบแทนจากการใหบริการท่ีพักแรม

และอาหาร รวมถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหนักทองเท่ียวตามความเหมาะสม (ชลิดา รินทร

พรหม และคณะ, 2550) 

การทองเท่ียวแบบย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนท่ีบริเวณ

ตลาดน้ําอัมพวา ใหดํารงรักษาสภาพแวดลอม บานเรือน วิถีชีวิต และความเปนอยูของคน

ในชุมชนแบบดั้งเดิม รวมท้ังคนในชุมชนและนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการรวมมือกันใน

การพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน (อริสรา เสยานนท, 2553) 

สมมุติฐาน 

H1:    ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเก่ียวกับโฮมสเตยมีผลกระทบทางบวกตอ

ความพึงพอใจท้ังหมดของนักทองเท่ียว 

H2:   ความพึงพอใจท้ังหมดท่ีมีตอโฮมสเตยของนักทองเท่ียวมีผลกระทบท่ี

แตกตางกันของปจจัยสวนบุคคล 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. ทําใหทราบถึงความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาพักโฮมสเตย 

2. เปนการเสนอแนะแนวการสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตยใหกับผูประกอบการ

ธุรกิจโฮมสเตย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พนิตตา สิงหครา (2544:1-40) ไดทําการศึกษา ศักยภาพของชุมชนในการจัดการ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย บานหวยฮ้ี ตําบลปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  

พบวาการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย คือ การทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนักทองเท่ียวจะพักแรมใน

ชุมชนเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัวเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ เรียนรู

วฒันธรรมชุมชน ชุมชนไดดําเนินธุรกิจทองเท่ียวมากวา 4 ป สามารถสรางรายไดใหสมาชิก 

200 – 600 บาทตอเดือน  

สุรเชษฐ บุญพงษมณี (2549:1-15) ทําการศึกษาการจัดการท่ีอยูอาศัยโฮมสเตย ณ 

บานทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษา

ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของท่ีอยูอาศัยใหเปนโฮมสเตยในชุมชนทาคาตั้งแตป 2543 

– 2549  2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการดานการเปลี่ยนแปลงท่ีพักอาศัยสําหรับแหลง

ทองเท่ียวโฮมสเตย ผลของการวิจัยสรุปไดวาท่ีอยูอาศัยแบบโฮมสเตยมีการเปลี่ยนแปลง แต

เปนการเปลี่ยนแปลงท่ียังอยูในขอบเขตท่ีพอดี ไมทําลายภาพรวมของชุมชนใหเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางท่ีผิดวิถีชีวิตเดิมของชาวบาน จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของชุมชน จะเห็น

ไดวาเจาของบานปรับเปลี่ยนเพ่ือตองการใหคุณภาพชีวิตของความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน การ

ปรับเปลี่ยนหรือการตอเติมบานเรือนจะทําตามกําลังทรัพยท่ีมีอยูของเจาของบาน การตอ

เติม 

บานมจะมีลกัษณะท่ีไมทําลายเอกลักษณดั้งเดิมของบาน  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การศึกษา  ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และระเบียบวิธีวิจัย

เชิงปริมาณ โดยทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาถึงความตองการของนักทองเท่ียว
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เก่ียวกับโฮมสเตย เพ่ือสรางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตยใหกับผูประกอบการ

ธุรกิจโฮมสเตย 

  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติซ่ึงมาพักอาศัยอยูท่ีโฮมสเตยบริเวณตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตาม

ขอมูลของสถานท่ีพักท่ีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบจํานวนโฮมสเตยท้ังหมด 41 แหง 

จากสถิติขอมูลนักเท่ียวจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยนั้น มีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา

มาทองเท่ียวและพักผอนท่ีโฮมสเตยประมาณ 56,400 คนตอป (การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย, 2549) 

การสุมตั วอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแกนักทองเท่ียวชาวไทยและ

ชาวตางชาติซ่ึงมาพักอาศัยอยูท่ีโฮมสเตยท่ีตลาดน้ําอัมพวา และโฮมสเตยบริเวณตลาดน้ํา

อัมพวาซ่ึงจะหางจากตลาดน้ําอัมพวาไมเกิน 5 กิโลเมตร 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยผูวิจัยเก็บแบบสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย

และชาวตางชาติ เปนจํานวน 500 ชุด และทําการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการธุรกิจโฮมส

เตยท่ีสองฝงคลองตลาดน้ําอัมพวา จํานวน 26 โฮมสเตย (ตําบล อัมพวา อําเภอ อัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม) และผูประกอบการโฮมสเตยบริเวณตลาดน้ําอัมพวาอยูหางออกไป

ประมาณ 5 กิโลเมตร จํานวน 21 โฮมสเตย (อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)  

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูล

และวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณา คาเฉลี่ย วิเคราะหจําแนกพหุ และวิเคราะหความ

แปรปรวน 

 

 

ผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดรับกลับคืนท่ีมี

ความสมบูรณครบถวนท้ังหมด 430 ชุด คิดเปนรอยละ 86 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ประเทศ รูปแบบการเดินทางมาทองเท่ียว 

วัตถุประสงคของการเดินทาง ระยะเวลาของการมาเยี่ยมชม สถานท่ีทองเท่ียว เหตุผลใน

การคัดเลือกโฮมสเตย การรับทราบขอมูล   โฮมสเตย และความรูสึกท่ีนักทองเท่ียวมีตอ

โฮมสเตย 

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 231 คน คิดเปนรอยละ 53.7 อายุ 

21-25 ป มีจํานวนมากท่ีสุด เปนจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และอายุของ

ชาวตางชาติ พบวาอายุ 36-45 ป มีจํานวนมากท่ีสุด เปนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.7

อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท 167 คน คิดเปนรอยละ 38.8 

รายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดสูงกวา 20,000 บาท เปนจํานวน 135 

คน คิดเปนรอยละ 31.4  ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 310 คน คิดเปนรอยละ 72.1 ภูมิลําเนาท่ีเปนชาวไทย จากกลุมตัวอยาง 379 

คน พบวา สวนใหญมากจากภาคกลาง 249 คน คิดเปนรอยละ 57.9  ชาวตางชาติเดินทาง

มาจากประเทศใด จากกลุมตัวอยาง 51 คน พบวา สวนใหญเดินทางมาจากยุโรป 28 คน 

คิดเปนรอยละ 6.5 รูปแบบการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทาง

มาดวยตนเอง 301 คน คิดเปนรอยละ 70.0 วัตถุประสงคของการเดินทางมาทองเท่ียว 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เดินทางมาเพ่ือพักผอน 335 คน คิดเปนรอยละ 77.9 

ระยะเวลาของการมาเยี่ยมชม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางมาคางคืน 1 คืน เปน

จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 63.3 เหตุผลของการเลือกโฮมสเตย พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีเหตุผลคือเดินทางสะดวกสบาย 153 คน คิดเปนรอยละ 35.6 การรับทราบขอมูล

เก่ียวกับโฮมสเตย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับทราบขอมูลจากเพ่ือน/คนรูจัก 154 

คน คิดเปนรอยละ 35.0 ความรูสึกท่ีมีตอโฮมสเตย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึก

ท่ีดี 113 คน คิดเปนรอยละ 26.3  

จากการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเก่ียวกับโฮมส

เตยมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจท้ังหมดของนักทองเท่ียว พบวาปจจัยความ

ตองการท่ีเก่ียวกับโฮม สเตยมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจท้ังหมดของนักทองเท่ียว 

(F (45, 384) = 3.659, p = .000) ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ปจจัยความตองการท่ีเก่ียวกับโฮมสเตยมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจ

ท้ังหมดของนักทองเท่ียวท่ีแสดงคานัยสําคัญทางสถิติ p = ≤ .05 คือ 1) วิถีชีวิต (p = .024) 

2) มีการนําชมสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ิน (p = .009) 3) ไดประสบการณท่ีแปลกใหม (p = 

.016) 4) มีอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยตางๆ (p = .005) 5) สถานท่ีแลกเปลี่ยน

เงินตรา (p = .006)  6) ไปรณษีย (p = .007) และ 8) มีบริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก (p = 

.028) 

และสมมุติฐานขอท่ี 2 ความพึงพอใจท้ังหมดท่ีมีตอโฮมสเตยของนักทองเท่ียวมี

ผลกระทบท่ีแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคล พบวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

ความพึงพอใจท้ังหมดท่ีมีตอโฮมสเตยของนักทองเท่ียวมีผลกระทบท่ีแตกตางกันของปจจัย

สวนบุคคลท่ี p-value <=.05 

 

ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติธุรกิจโฮมสเตยสําหรับผูประกอบการ โฮมสเตย 

ผูประกอบการ 

1. ผูประกอบการโฮมสเตยควรรวมมือกันระหวางผูประกอบการโฮมสเตย เพ่ือปองกันการ

 แขงขันและการตัดราคากัน 

2. ผูประกอบการโฮมสเตยควรใหความรวมมือกับผูประกอบการอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจอยูท่ี 

 บริเวณตลาดน้ําอัมพวา และชุมชนทองถ่ินอัมพวา เชน ผูประกอบการทาเรือ พอคาแมคาท้ัง

ดานบนตลาดน้ําและตลาดในเรือ 

3. ผูประกอบการโฮมสเตยควรเปนคนในทองถ่ินท่ีอาศัยอยูท่ีบริเวณตลาดน้ําอัมพวา และทําโฮมส

เตยเปนเพียงรายไดเสริม ไมใชเปนรายไดหลักของครอบครัว 

4. ผูประกอบการโฮมสเตยควรรักษาเอกลักษณ วัฒนธรรมท่ีเปนดั้งเดิมของทองถ่ิน  

5. ผูประกอบการโฮมสเตยควรจัดกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกใหกับนักทองเท่ียวใหตระหนักถึงคุณคา

การอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม และใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตของ

คนในทองถ่ินและสรางมูลคาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

6. ผูประกอบการอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจอยูท่ีบริเวณตลาดน้ําอัมพวา เชน ผูประกอบการทาเรือ

ผูประกอบการพอคาแมคาท้ังดานบนตลาดและตลาดในเรือ ควรกําหนดมาตรฐานราคาสินคา 

อาหาร และการบริการ และควรดูแลรักษาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีขายของและบริเวณตลาดน้ําอัมพวาให

มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย 
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7. ผูประกอบการทาเรือควรใชเรือในการพานักทองเท่ียวลองเรือชมหิ่งหอยท่ีไมสงมลภาวะทาง

เสียง อากาศ ไมทําลายสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน รวมท้ังไมเปนการรบกวนผูท่ีอยูอาศัยแถบริมฝง

คลอง 

 

 

นักทองเท่ียว 

1. นักทองเท่ียวท่ีมาพักท่ีโฮมสเตยหรือเท่ียวบริเวณตลาดน้ําอัมพวา ควรไดเรียนรูถึง   

           เอกลักษณดั้งเดิม วิถีชีวิต ความเปนอยูและสภาพแวดลอมของคนในทองถ่ินนั้น 

2. นักทองเท่ียวควรตระหนักถึงการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

3. นักทองเท่ียวควรใหความรวมมือและรักษากฎขอบังคับของชุมชนทองถ่ินนั้น 

4. นักทองเท่ียวควรชวยพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในทองถ่ินนั้น 

 

เอกสารอางอิง 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 2540. คู มือแนวทางการบริหารและจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ  

          ขององคการบริหารสวน ตําบล (อบต.) และสภาตําบล (สต .). กรุงเทพมหานคร: การ

 ทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 

ชลิดา รินทรพรหม และคณะ. 2550. การศึกษาความยั่งยืนของโฮมสเตยในอีสานใต. ชุดโครงการ 

พนิตตา สิงหครา. 2544. ศักยภาพของชุมชนบานหวยฮ้ีในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

โฮ ม ส เต ย . ศิ ล ป ะ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร ม นุ ษ ย กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

รําไพพรรณ แกวสุริยะ. 2547. หลักการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน [ออนไลน]. เขาถึงจาก: 

 http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf 

สุรเชษฐ บุญพงษมณี. 2549. การจัดการท่ีอยูอาศัยโฮมสเตย ณ บานทาคา อําเภออัมพวา จังหวัด

 สมุทรสงคราม . กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

 
 



140 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัย 
การบริการ7Ps ที่มีผลต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 

กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
A Study of Personal Characteristics, Confidence, and Service 

Marketing Factors Affecting Customer Loyalty of Kabinarai 2003 
Auto Parts Company in Prachinburi Province 

 
รวิสรา แซ่โง้ว1 สาธิต วิทยากร2  สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ3 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มี
ผลต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003:กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003:กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่
รถยนต์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านการบริการ 7Ps ที่มีผล
ต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003:กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่
รถยนต์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ ร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 400 คนและวิธีการทางสถิติ
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) กรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่มสองกลุ่มที่มีอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA ) หรือ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง 
กันส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ไม่แตกต่างกัน และด้าน
สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003ท่ีแตกต่าง
กัน ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านความไว้วางใจของเจ้าของร้านอะไหล่ ไม่มีผลต่อระดับความจงรักภักดี 
 

1นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 
2ดร., บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
3รองศาสตราจารย์ ดร., บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพ 10110 E-mail: suthinan.p@bu.ac.th 
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ของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003  และด้านศักยภาพของพนักงาน ด้านความเอาใจใส่ขอเจ้าของ
ร้าน มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ปัจจัยด้านการบริการ 7P 
ด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ ด้านราคาอะไหล่และด้านพนักงานไม่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของ
ลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 แต่ปัจจัยด้านการบริการ 7P ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการมีผลต่อ
ระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยความเชื่อมั่น ปัจจัยการบริการ 7Ps ความจงรักภักดี 
 
Abstract  

The objectives of study were to: (1) study personal characteristic factor 
affecting that Related with Loyalty of Kabinarai 2003 Customers: A Case Study of Car 
Auto Parts Shop in Prachinburi Province. (2) study Confident factor affecting that 
Related with Loyalty of Kabinarai 2003 Customers: A Case Study of Car Auto Parts 
Shop in Prachinburi Province. And (3) study 7Ps of Service that Factors Related with 
Loyalty of Kabinarai 2003 Customers: A Case Study of Car Auto Parts Shop in 
Prachinburi Province. The questionnaire was used in collecting data from 400 
operational employees and the statistic, which was used to report the data, was the 
descriptive statistics: frequencies, percentages, means and standard deviations, and 
the inferential statistics: independent sample t-tests, One-Way ANOVA and F-Test 
with Scheffe’s mean comparisons as well as multiple regression analysis were also 
used in this study.  

It was found that individual characteristics factors including gender, 
education, occupation and salary were not affected to the Loyalty of Kabinarai 2003 
Customers but age and status were affected to the Loyalty of Kabinarai 2003 
Customers. Confident factors for Car Auto Parts Shop were not affected the Loyalty 
of Kabinarai 2003 Customers but for the Potential of employees and the owner’s 
empathy were affected to the Loyalty of Kabinarai 2003 Customers. 7 Ps of Service 
factors for the Car Auto Parts price and employee were not affected to the Loyalty 
of Kabinarai 2003 Customers. Moreover, for channel of distribution promotion 
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Physical Establishment and process were affected to the decision to Loyalty of 
Kabinarai 2003 Customers statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: Characteristics, The Confident, 7Ps of Service, Loyalty 
 
บทน า 

ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีมายาวนานนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้
รถยนต์ในประเทศไทย จึงถือเป็นสินค้าที่มีความจ าเป็น เพราะการที่อะไหล่รถยนต์เป็นสินค้าท่ีใช้ใน
การประกอบรถยนต์ ทั้งในด้านของ การผลิต การประกอบ และการบ ารุงรักษาซ่อมแซม อะไหล่
รถยนต์ เพราะเหตุนี้สินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ จึงมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหลับผู้ใช้รถยนต์
ทุกคน และยังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้วโตขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากนิตยสารไทยทริบูน (2559) รายงานว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี GDP  387 พันล้านดอลลาร์ และมีความเจริญอยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียน โดยมีประชากร 67.7 ล้านคน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่นับว่าดี โดย
จะคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการขาย
รถยนต์ของบริษัทขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยในระดับ 0.7-1.0 ล้านคันในแต่ละปี ท าให้ทุกๆ สอง
ครัวเรือนจะต้องมีรถยนต์ 1 คัน และเม่ือพิจารณามูลค่าของตลาดจะพบว่าตลาดซื้อขายรถยนต์ใหม่มี
มูลค่า 500,000 ล้านบาทต่อปี มูลค่าของประกันภัยรถยนต์ 100,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น คาดว่า
ตลาดของการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของประเทศไทยไม่น่าจะต่ ากว่า 50,000 ล้านบาทต่อ
ปี จึ่งมีแนวโน้มว่าธุรกิจที่เก่ียวกับรถยนต์เป็นธุระกิจที่มีโอกาสโตขึ้นอีกมากในประเทศไทยและยัง
เป็นธุรกิจทีม่ีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆท าให้ร้านอะไหล่รถยนต์ที่อยู่มา
ก่อนต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ ให้มีความเหมาะสมและเป็นระบบ
ระเบียบมากข้ึน การรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญมากๆต่อความส าเร็จ
และความด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตและสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต 
(ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จ ากัด, (2541)) 

ธุรกิจที่เก่ียวกับรถยนต์เช่น ร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 เป็นร้านหนึ่งที่ท าธุรกิจด้านการจัด
จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี มียอดขาย 5  ล้านบาท มีพนักงาน 20 คน เพื่อ
สร้างผลก าไรและการเติบโตให้กับองค์กรและพนักงาน ทางร้านมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาแนวโน้ม
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้อยู่รอด และสร้างการเจริญเติบโต
โดยการขยายกิจการไปแหล่งอ่ืนๆ โดยจะท าการเก็บข้อมูลจากลูกค้า เพ่ือที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจ
พฤติกรรมและเงื่อนไขในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า (เจ้าของรถ อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัท
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ประกันภัย) สัมภาษณ์ว่ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้า ราคาสินค้า และบริการอย่างไร เพ่ือ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขาย การบริการ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและซื้ออะไหล่ที่ ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ต่อไปในอนาคต 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,(2555)) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาปัจจัยความเชื่อม่ันปัจจัยด้านการบริการ 
7Ps ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและแนวโน้มการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ในอนาคตกับร้านกบินทร์
อะไหล่ 2003 ของลูกค้าในเขตอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นที่
ต้องการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 ดังนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 

การศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ความจงรักภักดีของลูกค้า  ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003: กรณีศึกษาร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุลคลด้าน เพศ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ ที่มีต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่นด้านศักยภาพของพนักงาน ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้านและ
ความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี 

3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านการบริการ 7P ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 
2003  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับงานวิจัยนี้อธิบายได้ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของการท าธุรกิจ
การให้บริการร้านกบินทร์อะไหล่ 2003  

2. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะน าไปแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการของร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 
ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล พฤติกรรม และระดับความเชื่อม่ัน  
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3. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นแนวทางส าหรับการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาในแง่มุมอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการศึกษาด้านคุณสมบัติ พฤติกรรม และระดับความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
ร้านกบินทร์อะไหล่2003 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และท าสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003  โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 จ านวน 400 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F–test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One–way Analysis of Variance: One–way ANOVA) และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                                   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 

ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ 
35,001-45,00 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก ่

- ด้านลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม ได้แก่ 1) เพศ 2) สถานภาพ 3) ระดับการศึกษา  
  4) อาชีพ 5) รายได้   
- ความเชื่อมั่น ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพของพนักงาน 2) ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน 
  3) ความไว้วางใจของร้านอะไหล่ 

ปัจจัยความเชื่อมั่น 
1. ศักยภาพของพนักงาน 

2. ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน 

3. ความไว้วางใจของร้านอะไหล ่

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  2. สถานภาพ 

3. การศึกษา  4. อาชีพ 

5. รายได ้   
 

 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 7P  
1. ด้านผลิตภัณฑ์   2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   4. ด้านการส่งเสริมการขาย 

5. ด้านพนักงาน   6. ด้านกระบวนการ 

7. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

        

    
      

    
 

 

ความจงรักภักดี 
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- คุณภาพในการบริการ 7P ได้แก่ 1) ด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ 2) ด้านราคาอะไหล่  
   3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการขาย 5) ด้านพนักงาน 6) ด้านการสร้าง      
  และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวนการ  
- ความจงรักภักดี 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเชื่อม่ันของลูกค้า ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 

ความหมาย 

1. ด้านศักยภาพของพนักงาน 4.27 .5348 มากที่สุด 

2. ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน 4.26 .6108 มากที่สุด 

3. ความไว้วางใจของร้านอะไหล่ 4.22 .6228 มากที่สุด 

4. ด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ 4.31 .666 มากที่สุด 

5. ด้าน  5. ราคาอะไหล่ 4.26 .610 มากที่สุด 

6. ด้     6. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.17 .708 มากที่สุด 

7. ด้านการส่งเสริมการขาย 4.17 .701 มากที่สุด 

8. ด้านพนักงาน 4.31 .652 มากที่สุด 

9. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

4.40 .540 มากที่สุด 

10. ด้านกระบวนการ 4.46 .638 มากที่สุด 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ส่วนที่ 2 ความแตกต่างของระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้าน กบินทร์อะไหล่ 
2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 
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ความจงรักภักดีของลูกค้า 
เพศชาย เพศหญิง    t    P 

N 
 

 S.D N 
 

 S.D  
.031 

. 
0.975 

รวม 241 4.450 0.47 159 4.449 0.50 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภักดีของลูกค้า จ าแนกตาม

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 3 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้าน
กบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล df F นัยส าคัญสถิติ 
1. สถานภาพ        2       5.585     .004* 
2. ระดับการศึกษา        2       .156      .856 
3. อาชีพ         3       .788      .051 
4. รายได้        5       .953      .447 

* มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่แตกต่าง มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าไม่

แตกต่างกัน ยกเว้นสถานภาพที่แตกต่างมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่แตกต่างกัน 
ส่วนที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านความเชื่อม่ัน อิทธิพลของปัจจัยด้านการบริการ 

7Ps มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรด้านความเชื่อมั่นมีผลต่อ

ระดับมีผลต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
 

ด้านความเชื่อมั่น 
สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย 
(B

eta) 

 
ค่า t 

Sig 
(P-Value) 
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1. ศักยภาพของพนักงาน - 
020 

- 392 .695 

2. ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน .0
63 

1.197 .232 

3. ความไว้วางใจของเจ้าของร้าน
อะไหล่ 

.3
24 

6.286 .000* 

R2 = 0.114, F-Value = 18.053, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านความเชื่อม่ันด้านความไว้วางใจของเจ้าของร้าน ร้อยละ 32.4  

มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน กบินทร์อะไหล่ 2003 ยกเว้น ด้านศักยภาพของพนักงานและ
ความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน  

 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรคุณภาพการบริการ 

7P มีอิทธิพลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

R2 = 0.243, F-Value = 17.997, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการบริการ 7Ps ด้าน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้อย

ละ 32.8 ด้านการส่งเสริมการขาย ร้อยละ 23.9 ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ร้อยละ 09.4 และด้านกระบวนการร้อยละ 14.9 มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน กบินทร์
อะไหล่ 2003 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยกเว้นด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ ด้านราคาอะไหล่และด้าน
พนักงาน 

 
คุณภาพการบริการ 7P 

สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta

) 

ค่า t Sig (P-
Val
ue) 

1. ด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ 0.051 1.081 0.280 
2. ด้านราคาอะไหล่ -.051 -1.019 0.309 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.328 6.897      0.000* 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 0.239 5.020  0.000* 
5. ด้านพนักงาน 0.050 .972 0.332 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 
-.094 -2.068  0.039* 

7. ด้านกระบวนการ 0.149 .149 0.002* 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้มีผลต่อระดับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ไม่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2538) ที่ศึกษาตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่น ามาแบ่งส่วนการตลาด ซึ่งประกอบด้วย เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และ โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) ของ Kotler (1984) ที่ได้ศึกษาถึง
เหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้น จากการเกิดสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ท า
ให้เกิดความต้องการ เมื่อสิ่งกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buying’s black 
box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆ จะ
ได้รับอิทธิพลต่างๆ ภายในใจของผู้บริโภค แล้วจะมีการตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s 
response) หรือ การตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s purchase decision) โดยการซื้อหรือไม่ซื้อ 
ซึ่งบางครั้ง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นได้รับการกระตุ้นจากสังคมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกส่งผลให้
เกิดการซื้อสินค้าตามกระแสสังคม โดยเฉพาะบุคคลซึ่งอาศัยอยู่แถบชานเมืองซึ่งได้รับการกระตุ้น
จากสังคม และนิยมซื้อสินค้าในสถานที่หรือร้านค้าที่ตนคุ้นเคย ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในอาจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ บุญยังและคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการและความจงรักภักดีต่อ ตราสินค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานครและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ ศรีสมสุข (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดและลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสปาที่มี
เพศ ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกันให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการสปาที่มีอายุและสถานภาพ
ต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านความไว้วางใจของเจ้าของร้านอะไหล่ ด้านศักยภาพของพนักงานมี
ผลต่อระดับ ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ไม่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่าง
ของปัจจัยความเชื่อมั่นด้านความเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน มีผลต่อระดับ ความจงรักภักดีของลูกค้า 
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ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Moorman, Deshpande, and 
Zaltman (1993) ที่ได้ศึกษาความเชื่อมั่นตามนิยามความหมาย หมายถึง ความเต็มใจที่จะมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เราติดต่ออยู่ (Exchange Partner) โดยบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้น
เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เราให้ความเชื่อถือ ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน ความน่าเชื่อถือ และความตั้งใจ
จริงที่จะท างานสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการแนวคิดความเชื่อมั่นของ มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ 
(2558) กล่าวว่า ความเชื่อถือ คือ การที่ผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อเกิดความ เชื่อมั่น
ในตราสินค้านั้น ในสถานการณ์ที่ต้องการซื้อสินค้าถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นตราสินค้าใดมาก่อน
จะท าการค้นหาข้อมูล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นก่อนการเลือกซื้อ และถ้าตราสินค้าใดที่สร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อต้องการซื้อสินค้าจะไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลต่อไป 
ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน จากปัญหาดังกล่าวได้มี
งานวิจัยของ ปาริชาติ ทองอุบล (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยส่วนผสมการตลาด การ
บริการภายในร้าน และความเชื่อมั่นต่อความภักดีต่อตราคอนเวิร์สของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจัยส่วนผสมการตลาด ความเชื่อมั่นต่อตรามีอิทธิพลทางลบต่อความภักดีต่อตราคอนเวิร์สข
องลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และการบริการในร้านมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราคอนเวิร์ส 
และงานวิจัยของ สรีพร โพธิ์งาม (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า ความ
เชื่อถือ และความพึงพอใจต่อความภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่สรุป
ไว้ว่า ความเชื่อถือมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ กล่าวได้ว่าหากความเชื่อถือต่อตราสินค้าของลูกค้าลาซาด้าเพ่ิมมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความภักดี
เพ่ิมข้ึนตามไป  
 ด้านการบริการ 7P ด้านสินค้าอะไหล่รถยนต์ ด้านราคาอะไหล่และด้านพนักงานมีผลต่อ
ระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านการบริการ 
7P ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพและด้านกระบวนการมีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการบริการ ของ Kotler (1997) ในค าจ ากัดความ ทฤษฎี ส่วน
ประสมการตลาด หรือ (Marketing Mix) คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้บริโภคมี
อิทธิพลแนวโน้มในการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้า แนวคิดของ พรรณระพี สุรินทร์
รัฐ (2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริการคือ การให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือบ าบัดความต้องการ การให้บริการที่ดีจะต้องครอบคลุมการบริการลูกค้าในสิ่งที่เขาต้องการ 
และรูปแบบที่เขาต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และแนวคิดการบริการ 7Ps ของ เสรี วงษ์
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มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา
เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่าง
ถูกต้อง จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ ชลันดา ใกล้ชิด (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องในเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อซิเคด้ามาร์เก็ต ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาด และเว็บไซต์การท่องเที่ยวต่าง ๆ 
การแบ่งปัน(Share) สถานที่รูปภาพผ่านสื่อออนไลน์ จะท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ชิเชด้ามาร์เก็ต ทั้งนี้เนื่องจากตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รู้ข้อมูล ข่าวสารรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ที่มีความแตกต่างกัน และ
งานวิจัยของ ภาณุพร หาญธีระชัยกุล (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการกับการส่งเสริมการจ าหน่าย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ้ ากับ
ธุรกิจเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการแต่ละด้าน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ้ าและความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายแต่ละด้านส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ซ้ า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการ จ าหน่าย ส่งผลต่อการใช้
บริการซ้ าแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป ผู้ท าวิจัยจึงเสนอแนะประเด็นส าหรับการท า
วิจัยครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะของงานวิจัยมีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 
1. ร้านค้าปลีกควรมีการวางแผนผังร้านค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการร้านค้าปลีก

ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารพื้นที่ภายในร้านให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขาย
ให้กับสินค้าทุกกลุ่มภายในร้าน 

2. รูปลักษณ์ร้านค้าภายในและภายนอกร้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างความประทับใจและ
เชื้อเชิญ ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ มาอุดหนุนที่ร้าน นอกเหนือจากอัธยาศัยและบริการที่ดีของเจ้าของ
ร้าน 
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3. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคัง ไม่เก็บสินค้าคงคังมากเกินไป ส ารวจความต้องการของลูกค้า
เสมอๆ ระบายสินค้าขายช้าและน าสินค้าใหม่มาขายแทน หาแหล่งซื้อสินค้าที่มีสินค้าครบ เพ่ือ
สะดวกและประหยัดค่าเดินทาง 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชลันดา ใกล้ชิด. (2557). ที่ได้ศึกษาเรื่องในเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
           ที่มีต่อซิเคด้ามาร์เก็ต ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วิทยานิพน์ปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
นิตยสารไทยทริบูน. (2559).คลังประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่า GDP มีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื่อง สืบค้นจาก 
http://www.thaitribune.org/contents/detail/303?content_id=24945&rand=149
5954920 

ปริษนา มาสารี.(2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ 
          ผู้บริโภควัยท างาน ในการเลือกใช้ธุรกิจบริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเข

กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ปาริชาติ ทองอุบล. (2560).ปัจจัยส่วนผสมการตลาด การบริการภายในร้าน และความเชื่อมั่นต่อ

ความภักดีต่อตราคอนเวิร์สของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ภาณุพร หาญธีระชัยกุล. (2557).เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการกับการส่งเสริมการจ าหน่าย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ้ ากับธุรกิจเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.วทิยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

วิยะดา ไทยเกิด. (2558).ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิไลลักษณ์ บุญยังและคณะ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ
การบริหารธุรกิจ ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 

http://www.thaitribune.org/contents/detail/303?content_id=24945&rand=1495954920
http://www.thaitribune.org/contents/detail/303?content_id=24945&rand=1495954920


153 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จากัด. (2541).สถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นวารสารรายเดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 
สืบค้นจาก 
http://library.christian.ac.th/opac/showsearch_bk.php?pointer=T010255 

สรีพร โพธิ์งาม. (2560). เรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเชื่อถือ และความพึงพอใจต่อ
ความภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร .วิทยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.(2555).ภาวะเศรษฐกิจไทย สืบค้นจาก
https://www.google.co.th/#q=(%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0,(2
555)&spf=1495955112391 

อ านาจ ศรีสมสุข. (2557). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพน์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Kotler. (1999). ที่ได้ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค.ทฤษฎีระบบ Systems Theory โดย 
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์ D.B.A.06 เสนอ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น สืบค้นจาก
http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 

Keller, L. K. (2008). Strategic Brand Management. (3th ed). New Jersey: Prentice 
Moorman, Christine, Gerald Zaltman, and Rohit Deshpand6. (1992).  
"Relationships Between Providers and Users ofMarket Research: The Dynamics of 

Trust Within and Between Organizations," Journal of Marketing Research, 29 
(August), 314-29. 

 

 

 

 
 



154 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ถอดแบบธุรกิจเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ SMEs ไทย  
Model for Competency Improvement in Thai SMEs 

 
ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต1 โสภิดา วระนิล2 ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์3 อัญชลี เทพรัตน์4 

 
บทคัดย่อ 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร หรือ แม้แต่ประเทศที่ก าลังพัฒนา วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ (Ahmad and Alaskari, 2014) 
ในทางกลับกัน Zieba, Bolisani, and Scarso (2016) ระบุว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ข้อจ ากัดทางด้านเงินทุนและบุคลากรจ ากัด มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์  (Centralized 
management) เน้นการบริหารงานแบบวันต่อวัน และที่ส าคัญคือมักจะใช้กลยุทธ์แบบหวังผลระยะ
สั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีวงจรชีวิตธุรกิจ (Business life cycle) 
สั้นกว่าที่ควรจะเป็น ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ สภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจมีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่ง
ได้สร้างความกดดันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ หากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในปัจจุบันยังไม่ปรับตัวหรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ และไม่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
ให้ทัดเทียมกับระดับโลก ก็ไม่อาจที่จะอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจ (Ahmad and Alaskari, 2014; 
Bianchi, Glavas, and Mathews, 2017) 

องค์ความรู้ด้านลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งศักยภาพทางการแข่งขันจะ
มากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับว่าสามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูล และกลั่นกรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ทั้งๆที่องค์ความรู้เหล่านี้มีความส าคัญ แต่กลับเป็นจุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไม่ได้รับการแก้ไข (O’Connor and Kelly, 2017) องค์ความรู้มีมากมายในภาครัฐและภาค
วิชาการ ซึ่งในความเป็นจริง บริษัทขนาดเล็กกลับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ส าคัญเหล่านั้นได้ 
เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเชื่อที่ว่า การเข้าถึงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เงิน
ลงทุนมาก จนท าให้เกิดก าแพงป้องกันไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ 
และภาควิชาการได้อย่างสมบูรณ์  (Ahmad and Alaskari, 2014; Buganza, Colombo, and 
Landoni, 2014) ความร่ วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา จึงควรได้รับการสนับสนุนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Corral 
de Zubielquiet al., 2015) เพียงแต่จะต้องรู้ว่า ผู้ประกอบการต้องการอะไรจากเครือข่าย และ
ควรจะร่วมมือกันอย่างไร (Buganza, Colombo, and Landoni, 2014) บทความนี้ ได้น าเสนอ
รูปแบบที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ วิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวัดประสิทธิภาพที่ถูกออกมาแบบ
มาโดยเฉพาะ ให้เหมาะสมกับความเป็นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและให้ตรง
กับความต้องการอย่างแท้จริง  

 
ค าส าคัญ: SMEs วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถอดแบบธุรกิจ ศักยภาพการแข่งขัน    
             เครือข่ายธุรกิจ 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย แต่อัตราการอยู่
รอดของธุรกิจต่ ามาก บทความนี้เล็งเห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนี้ จึงพยายามที่จะหาแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือน าเสนอรูปแบบที่จะสร้างแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากธุรกิจ
ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาควิชาการ เพ่ือ
สร้างศักยภาพการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 
 
นิยามของ SMEsไทย 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ SMEs ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการค้า การผลิต และการบริการ ในส่วนของการให้ความหมายหรือการนิยามโดยให้
เป็นที่ยอมรับนั้นยังคงมีความแตกต่าง เนื่องจากข้อมูลของแต่ละแหล่งนั้นมีความหลากหลายไม่
เหมือนกัน โดยนิยามของ รองศาสตราจารย์ พิบูล ทีปะปาล ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจขนาดย่อม 
หรือ SMEs ว่า “การให้นิยามความหมายให้เป็นที่ยอมรับนั้นค่อนข้างยาก เพราะมักจะยึดถือจ านวน
พนักงาน และรายได้หมุนเวียนเป็นหลัก จึงจะท าให้ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ 
เช่น ขนาดของ SMEs ตามค าจ ากัดความในประเทศเยอรมันนี (Germany) คือ ขนาดของธุรกิจที่มี
พนักงานไม่เกิน 500 คน ในขณะที่เบลเยี่ยม (Belgium) ก าหนดไว้เพียง 100 คน และในปัจจุบัน
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union - EU) ได้ร่วมกันก าหนดความหมายขึ้นมาใหม่ โดย
ขนาดธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน และมีเงินหมุนเวียนไม่เกิน 10 ล้านยูโร เรียกว่าเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก แต่ทว่ามีพนักงานไม่เกิน 250 คน มีรายได้หมุนเวียนไม่เกิน 50 ล้านยูโร เรียกว่าเป็นธุรกิจ
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ขนาดกลาง” (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2552) ดร.ภานุ ลิมมานนท์ (2558) ได้ให้
ความหมายของ SMEs โดยครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ดังนี้  

1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)  

2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และ
การค้าปลีก (Retail)  

3. กิจการบริการ (Service Sector)  
กล่าวได้ว่าในส่วนลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนดจากมูลค่าของ

สินทรัพย์ถาวร และก าหนดจากจ านวนการจ้างงาน ในส่วนนิยามดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่า ความหมาย
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและรวมไป
ถึงประเทศไทยเองก็เช่นกัน 
ภาพรวมและแนวโน้มของ SMEs ไทย 
 ในปัจจุบัน ฐานระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นประกอบไปด้วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่แตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคงและมั่งค่ังของประเทศท่ัวโลกอย่างมากโดยกลุ่มประเทศทางตะวันตก ยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SMEs ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 “ผลงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า การส่งเสริมวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูงนั้นจะเป็นผลให้มี
ศักยภาพในการสร้างงานใหม่ๆ และเป็นแรงที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
ดังเช่น ในต่างประเทศกลุ่มตะวันตก พบว่าร้อยละ 4 ของวิสาหกิจที่ก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ.1977-1978 
มีอัตราการเติบโตการจ้างงานร้อยละ 74 (Kirchhoff, 1994) และ ในประเทศอังกฤษพบว่า ร้อยละ 
4 ของธุรกิจเริ่มต้นในการก่อตั้งธุรกิจนั้นสามารถสร้างงานได้มากกว่าร้อยละ 50 (Storey, 1994) 
และสุดท้าย ร้อยละ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างงานได้มากกว่าร้อยละ 70 ในช่วงปี 
1992 และ 1996 (Birch et al., 1997)” ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม 
2557 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาประเทศไทยมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และ
ท าให้ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า มีผลท าให้เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้ไปทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตามจาก
รายงานล่าสุดของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่าประเทศไทยมี
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 2.9 ล้านรายทั่วประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด 
 ดังนั้นแนวโน้มของ SMEs ในประเทศไทยในอนาคตจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยปัจจัยที่
ส่งผลมากที่สุดคือการส่งออกของ SMEs ไปยังตลาดโลกที่ส าคัญๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้ งกิจการ
ใหม่เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างอาคาร ขายส่งเครื่องจักร ฯลฯ 
 ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ านวยการรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2558 สถานการณ์ของ SMEsในประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs (SMEs Leading Economic Index) 
ของเดือน มกราคมอยู่ที่ระดับ 111.03 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 0.06 จุด 
และในส่วนของการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 15.90 (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม) ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาครัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นอย่างมาก โดยพยายามผลักดัน
นโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนการสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่
ต้องการเริ่มท าธุรกิจ หรือต้องการขยายธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือเรียกกันสั้นๆว่า  ไทยแลนด์ 4.0 
(Thailand 4.0) บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ท้ายที่สุดแล้ว กลุ่มธุรกิจ SMEs ควบคู่
กับยุค Thailand 4.0 ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความจ าเป็นต่อฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย  ซึ่งจะต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการบูรณาการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในประเทศไทย เพ่ือการเติบโต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น และพร้อมรับมือกับโอกาสและอุปสรรค ที่เปลี่ยนแปลงในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีศักยภาพ 
ศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เทคโนโลยีต่างๆ และอินเทอร์เน็ตท าให้การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีความรุนแรง
มากขึ้น เพราะผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้อย่างง่ายดายผ่านโลกออนไลน์ จึงมีผู้ประกอบการ
เกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังท าให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคมี
ความซับซ้อนมากข้ึนกว่าเดิมมาก ความยืดหยุ่นขององค์กรจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งเอกลักษณ์ที่ส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็คือความรวดเร็วใน
การจัดการ ความคล่องตัว ความว่องไว ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และมี ความยืดหยุ่นสูง 
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(O’Connor and Kelly, 2017) และความยืดหยุ่นนี้แหละที่ช่วยท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีศักยภาพทางการแข่งขันที่ส าคัญ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
(Ahmad and Alaskari, 2014) 

มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากมายที่ประสบความส าเร็จ สามารถเพ่ิมยอดขายได้
มากจนกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ บางบริษัทพัฒนาระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐานจนสามารถจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บางบริษัทมีศักยภาพการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทนานาชาติและผลิต
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้พัฒนาประสิทธิภาพของตนด้วยเครื่องมือการ
บริหารต่างๆอยู่เสมอ Ahmad and Alaskari (2014) กล่าวว่า เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของธุรกิจที่
มักจะถูกน ามาใช้มี 8 โมเดลด้วยกันดังต่อไปนี้ 

1. Performance measurement matrix (Keegan et al., 1989); 
2. Performance pyramid system (Lynch and Cross, 1991); 
3. PMS for service industries (Fitzgerald et al., 1991); 
4. Balanced scorecard (Kaplan and Norton, 1992, 1996); 
5. Integrated performance measurement system (Bititciet et al., 1997); 
6. Performance prism (Neely et al., 2002); 
7. Organizational performance measurement (OPM; Chennell et al., 2000);  
8. Integrated performance measurement for small firms (IPMS; Laitinen, 1996, 

2002). 

Ahmad and Alaskari (2014) ยังระบุอีกว่า ตัวชี้วัดในงานวิจัยและที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่
เพียงพอและไม่ได้ถูกออกแบบมาส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อจ ากัดทางด้านการเงินและทรัพยากร รวมถึงมีความรู้ในการ
จัดการไม่เพียงพอ ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องมือการบริหารในวัด
ประสิทธิภาพขององค์กรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตนเอง บทความวิชาการฉบับนี้จึง
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการถอด
แบบจากความส าเร็จของธุรกิจต้นแบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จในแต่ละ
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาแนวทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ด าเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ 
ปัญหาที่ส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร อาทิเช่น 

ด้านการเงิน เพ่ือทดแทนในส่วนที่ขาดไปนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควรใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพ่ือที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขัน  
(Ahmad and Alaskari, 2014; Bianchi, Glavas, and Mathews, 2017) ซึ่ งในความ เป็ นจริ ง 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายบริษัทก็ยังขาดองค์ความรู้ที่จะใช้บริหารจัดการธุรกิจของ
ตนเอง และบางบริษัทก็ไม่ได้บริหารองค์ความรู้ขององค์กร จึงท าให้ศักยภาพการแข่งขันหายไปเมื่อ
บุคลากรลาออก (Zieba, Bolisani, and Scarso, 2016) การบริหารองค์ความรู้นี้ให้ประโยชน์กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลากหลายด้าน เช่น สร้างการสื่อสารที่ดี พัฒนาการให้บริการ
ลูกค้า ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เสริมสร้างนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและการให้บริการ ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากร เป็นต้น  (Zieba, 
Bolisani, and Scarso, 2016) เนื่องจากองค์ความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ข้อจ ากัด ภาครัฐจึงควรพัฒนาเครือข่ายให้กับภาคธุรกิจเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (O’Connor and Kelly, 2017) 

State

AcademiaIndustry

 
              ภาพประกอบที่ 1: Triple Helix model 

 
Wonglimpiyarat (2014) ได้น าเสนอ Triple Helix model ของ Etzkowitz (2002) และ 

Etzkowitz and Leydesdorff (1998, 2000) ในงานวิจัยของเขา ซึ่งเขากล่าวไว้ว่า Triple Helix 
model คื อการสร้ างเครือข่ าย ความร่วมมื อของทั้ งสามหน่ วยงาน  ซึ่ งป ระกอบ ไปด้ วย 
ภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาคธุรกิจ (Industry) ภาครัฐ (State) และภาควิชาการหรือมหาวิทยาลัย 
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(Academia) และเมื่อเกิดเครือข่ายที่แข็งแรงก็จะท าให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพทางการแข่งขัน ภาครัฐ
และภาควิชาการก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยกัน Triple Helix model ถูกแสดงอยู่ในภาพประกอบที่ 1 

รัฐบาลไทยมีนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เช่น โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพ่ือรองรับ AEC: กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือมุ่งสู่ AEC (Big brother50) และโครงการสุดยอดเอสเอ็มอี
จังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้บทความนี้น าเสนอว่า รัฐบาลไทยควรที่จะออกนโยบายเพ่ือสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ รัฐบาล และมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาล
ไทยมีความพยายามที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ แต่ก็ไม่
ส ามารถท า ให้ เกิ ด ความ เชื่ อม โย งระห ว่ างส ามห น่ วย งาน ได้ อ ย่ างแข็ งแก ร่ ง เพี ย งพ อ 
(Wonglimpiyarat, 2014) หากความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานนี้มีประสิทธิภาพ จะเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถข้ามข้อจ ากัดด้านเงินทุน ด้านแรงงาน รวมถึงความสามารถใน
การบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ (Buganza, Colombo, and Landoni, 
2014) อีกเรื่องที่รัฐบาลไทยควรจะท าเพ่ือแก้ปัญหาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็คือการ
ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้อย่างแท้จริง (Wonglimpiyarat, 
2014) ถึงแม้จะมีนโยบายมากมายออกมาช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนโยบาย
การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้า
หลักเกณฑ์และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินสนับสนุนนั้นได้  

พ้ืนฐานของความร่วมมือก็คือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพราะผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูล
ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาที่
หนักใจ หรือ สามารถเพ่ิมโอกาสในการท าธุรกิจให้พวกเขาได้อย่างมาก โดยปกติผู้ประกอบการจะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลส าคัญที่จะท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมพัฒนาศักยภาพของตนได้ (O’Connor and Kelly, 2017) ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง 
ดังที่ Corral de Zubielquiet al. (2015) ได้กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะหา
องค์ความรู้จากในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะลูกค้าหรือผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ (Supplier) ทั้งนี้ก็
เพราะมีความสะดวกและมีความไว้วางใจกัน การที่ผู้ประกอบการไม่พยายามเข้าถึงแหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในเครือข่ายอ่ืนๆได้เต็มที่ 
(Buganza, Colombo, and Landoni, 2014) มีเพียงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วน
เท่านั้นที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลจากภาครัฐ หรือ ภาควิชาการ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ทราบว่า
จะต้องหาข้อมูลอะไร และจากหน่วยงานใดก็ได้ แต่เมื่อใดที่เกิดการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาครัฐ และภาควิชาการ ก็จะท าให้พวก
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เขาสามารถบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะไม่
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากข้อมูลหลายอย่างเป็นความลับทางการค้า และไม่มี
องค์ความรู้ว่าจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ดังนั้นการสนับสนุนด้านข้อมูลจากภาครัฐและภาค
วิชาการ รวมถึงความร่วมมือของเครือข่ายจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประสบความส าเร็จ (O’Connor and Kelly, 2017) 

ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาควิชาการเป็นอีกความร่วมมือที่ภาคธุรกิจควรให้
ความส าคัญ ถึงแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะไม่มีองค์ความรู้เพียงพอ ทางมหาวิทยาลัย
กลับมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ส าคัญ รวมถึงมีบุคลากรที่ความสามารถมากมาย ปัจจุบันภาคเอกชน
หลายแห่งจึงหันมาสร้างเครือข่ายกับภาควิชาการเพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจ ดังที่  Buganza, Colombo, and Landoni (2014) ได้กล่าวไว้ว่า 
นอกเหนือจากความร่วมมือทางด้านข้อมูลแล้ว ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถที่จะช่วย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ในอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ หรือการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่ายจริง ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมมืออยู่ในเฟสใดของวงจรชีวิต
ธุรกิจ (Business life cycle) เพราะการร่วมมือในแต่ละเฟสมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพ
ของงานที่ได้รับบริการจากมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้แตกต่างจากการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแต่อย่างใด อีก
ทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและมีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากว่า (Buganza, Colombo, and Landoni, 
2014) ถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะหันมาให้ความสนใจภาควิชาการมากขึ้น แต่ด้วยความแตกต่างตาม
ธรรมชาติขององค์กร จึงท าให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยากและไม่ได้ประสิทธิภาพ
เต็ ม ที่  Buganza, Colombo, and Landoni (2014) ย ก ตั ว อ ย่ า งปั ญ ห านี้ ไว้ ว่ า  ห ลั งจ าก
ผู้ประกอบการได้ข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปแล้วแต่กลับน าไปใช้ไม่เป็น หรือหลังจากได้
พัฒนาสินค้าร่วมกันแล้ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะหยุดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากการจะพัฒนาความร่วมมือเข้าสู่เฟสต่อๆไปจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น และด้วยอุปสรรคด้าน
เงินทุนนี้ ภาคเอกชนอาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งได้ ก็จะสามารถ
เพ่ิมฐานลูกค้าของตนเองและเพ่ิมยอดขายได้ อีกทั้งความร่วมมือนี้สามารถที่จะลดความเสี่ยงของแต่
ละธุรกิจลงได้ แต่จากที่กล่าวมาข้างต้น จะสังเกตเห็นได้ว่า การที่จะพัฒนาเครือข่ายผ่าน Triple 
Helix model นั้นจะต้องพัฒนาเครือข่ายทั้งสามด้านไปพร้อมกัน แต่การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สามหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะความแตกต่างระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมาก 
(Buganza, Colombo, and Landoni, 2014) ภาครัฐจึ งเข้ ามามีบทบาทส าคัญ ในการสร้าง
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เครือข่ายตามแนวคิดของ Triple Helix model บทความนี้ได้น าเสนอว่า รัฐบาลควรสร้างนโยบาย
เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดจากบทความนี้เพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกัน  และ
เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งที่น าไปสู่แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทย 
 
การถอดแบบธุรกิจ  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคัญอย่างมากต่ออนาคตของประเทศ เพราะ
เป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เมื่อผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถเข้าใจ
ไดว้่า อะไรทีท่ าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ก็สามารถที่จะ
พัฒนาแนวทางส าหรับผู้ประกอบการได้ ถึงแม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะตระหนักถึงองค์
ความรู้ที่ตนเองมี แต่มักจะไม่สามารถจัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบหรือแบบแผน (Zieba, 
Bolisani, and Scarso, 2016) การที่จะให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาองค์ความรู้จึง
ต้องประกอบไปด้วยสองสิ่งก็คือ การเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
จากภาครัฐ ดังที่ O’Connor and Kelly (2017) อธิบายไว้ว่า “การจะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหาความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้าผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้พบและให้ภาครัฐสนับสนุน” บทความนี้น าเสนอว่า
ภาครัฐเป็นหัวใจส าคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นแกนน า
ส าคัญที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยออกนโยบายเพื่อสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ พร้อมทั้งสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจไทยผ่าน
เครือข่ายตามแนวคิดของ Triple Helix model เพ่ือที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างยั่งยืน 

เพ่ือน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพการ
แข่งขัน สิ่งส าคัญที่จะท าให้แนวความคิดของบทความนี้เกิดเป็นรูปธรรมได้ก็คือ การหาตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ความซับซ้อน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวชี้วัดนี้จึงต้องถูกพัฒนาขึ้นมาจากธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จในแต่ละอุตสาหกรรม หรือ ที่เรียกว่า “ธุรกิจต้นแบบ” ไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดตามที่ใช้กันทั่วไป 
Ahmad and Alaskari (2014) ระบุว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ 

1. Manufacturing added value per employee 
2. OTIF 
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3. Absenteeism 
4. Customer complaints  
5. Adherence to production plan 
6. Quality rate 
7. Product rate 
8. Stock turn 
9. Availability 
10. Maintenance cost 
11. Process capability (CpK) 
12. Change time of routine tasks affecting reduction 

รูปแบบการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจได้รับความสนใจจากนักวิจัยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา 
และยังคงได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ถูกเปลี่ยนจากตัววัดประสิทธิภาพด้านการเงินกลาย
มาเป็นตัวชี้ วัดที่ ไม่ ใช่ด้านการเงิน  (non-financial perspective) Saunila, (2014) อธิบายว่า 
สมรรถภาพของบริษัทไม่ควรที่จะได้รับการประเมินจากด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรประเมิน
จากด้านปฏิบัติการด้วย เช่น ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ ปัจจุบันยังไม่มี
รูปแบบตัวชี้วัดส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มีความหลากหลายในธุรกิจ อายุของธุรกิจที่แตกต่างกัน การสร้างกลยุทธ์ที่
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเวลาและเงินที่มีไม่เท่ากันของแต่ละธุรกิจ (Ahmad and Alaskari, 
2014) 

หลังจากที่ได้ทบทวนบทความวิจัย แนวทางในการสร้างตัวชี้วัดเพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ถูกพัฒนาขึ้นและน าเสนออยู่ในภาพประกอบที่ 2 ด้านล่าง
นี้ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดนี้จะบรรลุผลได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และได้รับ
ความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะหลังจากการทบทวนบทความวิจัย เพ่ือที่จะท าเก็บข้อมูล
และหาตัวชี้วัดจากธุรกิจต้นแบบ  แล้วน าเสนอภาครัฐให้สร้างแนวทางและนโยบายในการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยต่อไป 
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ภาพประกอบท่ี 2: แนวคิดการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อน าไปพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ความเป็นนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับโลก เพิ่มทางรอดอุดมศึกษาไทย 

Internationalization for Thai Higher Education 
 

รัชดา ธูปทอง1, สุดารัตน์ สารสว่าง2, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ3 กานดา สกุลธนะศักดิ์  มัวร์4 
 
บทคัดย่อ  
  

มิติความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาไทย (Internationalization of Thai Higher  
Education) เป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะยกระดับอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World class university) และจาก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมใน
ระดับมหภาค หรือโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งท าให้เกิดสถานะการเปลี่ยนค่านิยมของคณะ
บรรทัดฐานและความเชื่อเข้าสู่ยุคทุนนิยม และความเป็นโลกาภิวัฒน์จึงมีผลต่อรูปแบบการศึกษา
อุดมศึกษาในระดับโลก ที่เรียกว่าทุนนิยมทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาได้ประสบกับปัญหาในการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรต่อการรองรับตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ต้องมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือต่อยอดทางความคิดและท าประโยชน์เพ่ือการพัฒนา และความเป็น
อิสระของสถาบันเพราะแนวโน้มทางการเงินต่อความอยู่รอดที่ลดลง (Sheila and Larry L., 1997) 
การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในแนวทางการปฏิบัติเชิง
นโยบายตามพันธกิจของตนเองในมิติความเป็นนานาชาติ (McBride, 2013) ก าหนดกลยุทธ์ทางการ
บริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา และการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับความ
เชื่อ ค่านิยม และสร้างวัฒนธรรมความเป็นนานาชาติ ผ่านบทบาทความเป็นผู้น าสถาบัน บทบาทของ
ผู้สอนจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ และการสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Corporate 
Culture Building) เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เพ่ือพร้อมต่อการอยู่ร่วมกันของความหลากหลาย 
(Diversity) ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับ
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University) เพ่ือได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศต่อไป 

 
                                                           
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
3 รองศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ผู้รบัผิดชอบวิชาสัมมนา 4 
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ค าส าคัญ: โลกาภิวัฒน์การศึกษา (Globalization of Education) ความเป็นนานาชาติ  
             (Internationalization) มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University)  
 
บทน า (Introduction)    
 

เศรษฐกิจในยุคโลกไร้พรมแดนส่งผลให้เกิดการติดต่อการค้ากันอย่างไร้ขีดจ ากัด การศึกษา
จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงอยู่ชีวิตอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมคนเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดับสูงซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลก รัฐบาลไทยจึงตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก (World Class 
University) และส่งเสริมความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาไทย (Internationalization of Thai 
Higher Education) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก  

 
ในมิติของความเป็นนานาชาติ (Internationalization) Knight (2003) กล่าวไว้ว่าขึ้นอยู่กับ

มุมมองในความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่า ทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชน สถาบัน คณะวิชา 
สมาชิก หลักสูตรการศึกษา (Academic Discipline) และนักศึกษา อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปอาจ
กล่าวได้ว่าความเป็นนานาชาติเป็นกระบวนการบูรณาการความเป็นนานาชาติระหว่างประเทศ และ
มิติด้านวัฒนธรรมในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการด้านต่างๆ ของสถาบันการศึกษา (Knight 
& International Association of University, 2006) โดยมีองค์ประกอบของความเป็นสากล มี
ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการความเป็นสากลทั่วทั้งสถาบัน 2) ความเป็นสากลของ
หลักสูตร 3) การมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยในเวทีนานาชาติ 4)โครงการของ
ผู้เรียนในการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ 5) การประสมประสานคณาจารย์และนักศึกษานานาชาติ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 6) การพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต
นักศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ (Ellingboe อ้างใน พรทิพย์ กาญจนนิยต, 2547)  

 
ความส าคัญของมิติความเป็นนานาชาติจากโลกาภิวัฒน์นั้นจ าเป็นต้องเกิดขึ้นใน

สถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชนเพราะต่างมีพันธกิจที่ต้องผลิตบุคลากรเพ่ือการ
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พัฒนาประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความรวดเร็วของข้อมูล
ข่าวสารและสังคมโลกที่เล็กลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นสังคมการเรียนรู้ (Scott, 
2000) ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างสมรรถนะให้มีความเป็นสากล และสามารถปรับตัวต่ อการรองรับ
ตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้  อีกทั้งแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของความหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม พ้ืนฐานความคิดและการใช้ชีวิตของคนแต่ละเชื้อชาติ แต่ละ
วัฒนธรรม อาจจะมีบางอย่างที่เหมือนและแตกต่าง และหากคนเหล่านั้นต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ก็เป็น
สิ่งที่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความ
เป็นนานาชาติได้  

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยไทยทั้งรัฐและเอกชน ต่างมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการวาง

ยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ จัดการวางนโยบายในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเปิดหลักสูตร
นานาชาติ จัดตั้งหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และ
นักศึกษากับต่างประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ และเสริมบริบทของความสากลให้เกิด
ความทันสมัยของเนื้อหามากขึ้น การส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยระหว่างประเทศ ฯลฯ แต่
องค์ประกอบความเป็นนานาชาติดังกล่าวนี้ เป็นแค่เพียงบรรยากาศที่เกิดในเพียงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บางกลุ่มกิจกรรม โครงการ ซึ่งยังไม่อาจจัดได้ว่าความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาเกิด
อย่างทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเหมือนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่จะเห็นถึงความหลากหลายของการ
อยู่ร่วมกัน (Diversity) ในสถาบัน ความหลากหลายที่มีความแตกต่างกันในความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา 
เชื้อชาติ แต่การจะท าให้มหาวิทยาลัยไทยเกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่
เพียงหน่วยงานด้านการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ย นกับ
ต่างประเทศเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์องค์ประกอบความเป็นนานาชาติให้เหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ของตนเอง และที่ส าคัญบทบาทของผู้น าที่จะเปลี่ยนทิศทาง และสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีความสลับซับซ้อนและแตกต่างของความเป็นนานาชาติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน 
และเกิดประสิทธิภาพองค์การ ผู้น าที่มีสภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์การ ผลการปฏิบัติงาน การมีเจตคติต่อการท างาน ความพึงพอใจ ความผูกพัน และพฤติกรรม
ความเป็นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล, 2551) และผู้น าการเปลี่ยนแปลงในมิติของการเห็นคุณค่าผลงานทางวิชาชีพของ
ผู้สอน และให้การสนับสนุนเพ่ือให้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
(Bossert et al., 1982)  ซึ่งเมื่อผู้สอนได้รับการสนับสนุนและได้รับการเห็นชอบต่อผลงานทาง
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วิชาชีพ จากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม (Sarason, 1982)  เพ่ือให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าถึง และพร้อมส าหรับการใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและ
การด ารงอยู่ในศตวรรษท่ี 21  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2531)  ผู้สอนจะเป็นผู้วางแผนการสอนอย่างมี
ระบบ ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการสอน กิจกรรมที่เหมาะสม วิธีการประเมินผล รวมทั้ง
พิจารณาคุณลักษณะผู้เรียนเพ่ือจัดแผนการเรียนให้เหมาะสม ซึ่งจะกล่าวได้ว่า บรรยากาศในชั้น
เรียน จะเป็นพ้ืนที่อยู่ร่วมกันของความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งบรรยากาศความ
หลากหลายของความเป็นนานาชาตินี้ จะเป็นกลไกเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมและทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนให้เกิดความเป็นนานาชาติ เพ่ือมหาวิทยาลัยไทย
จะสามารถยกขีดความสามารถคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เพ่ือการยอมรับจากทั่วโลก เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าจากต่างประเทศในระดับโลก (World Class University) ที่มีความเป็นนานาชาติ
จากการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก จากกคนทั่วโลกต่อไป  

 
1.  โลกาภิวัฒน์การศึกษา (Globalization of Education)  
 

จากการส ารวจของ Spring (อ้างอิงใน Howard Menand, 2010)  แสดงเห็นถึงผลกระทบ
ของโลกาภิวัฒน์ต่อการศึกษาขององค์กรการเงินระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น World Bank, องค์การ
การค้าโลก (WTO), องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF)  ได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินต่อการสนับสนุนนโยบายทาง
การศกึษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ซึ่งปรากฎการณ์โลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีครอบคลุมใน
ระดับมหภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดประสบการณ์ความเป็นนานาชาติในระดับ
ท้องถิ่น ดังนั้นทุกวันนี้ “โลกาภิวัฒน์” เป็นลักษณะการรวมกันของโลกและท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) นั้นท าให้โลกเล็กลง โอกาสในการท างานได้เปิดกว้างขึ้นและมีความ
เป็นไปได้อย่างมากในการศึกษาของนักศึกษาในต่างประเทศ  วัตถุประสงค์ทางการศึกษาจึงต้องมี
การเตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือการสนองของโลกาภิวัฒน์ และเพ่ือให้แน่ใจถึงความแตกต่างในลัทธิ
จักรวรรดินิยมหรือลัทธิล่าอาณานิคม และค าว่า โลกาภิวัฒน์ นั้นก็มีความหมายในเชิงบวกที่หมายถึง 
การแสดงออกของนักศึกษาที่สามารถมีการศึกษาได้ทั่วโลกและกลายเป็นพลเมืองของโลก (Laura, 
P.  (2010)  ใ น บ ท ค ว า ม  Characteristics of Globalization With a Link to Education, 
Agarwal, 2015) และจากภาวะปัจจัยเร่งความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น 1) 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจโลก 2) การก าหนดให้บรรจุความเป็นนานาชาติของการศึกษาไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานของการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและการฝึกหัดครู 3) แรง
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กระตุ้นจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 4) ความเป็นนานาชาติของวิทยาการแขนง
ต่างๆ 5) บุคลากรได้แก่ ผู้น า อาจารย์ นักศึกษา มีโลกทัศน์สากลมากขึ้น (Grovanning, 1987 : 12 
อ้างใน ทองอินทร์ วงศ์โสธร และคณะ 2540)  

 
หากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก าลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าทาง

การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเป็นที่ยอมรับต่อการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคยุโรปและอเมริกา การสร้างมิติความเป็นนานาชาติเพ่ือสร้างการยอมรับด้วยมาตรฐานสากล 
เป็นแนวทางหนึ่งของการปรับตัวต่อผลกระทบโลกาภิวัฒน์การศึกษาเพ่ือความอยู่รอดและการ
แข่งขันที่มีมากขึ้น จากกรณีตัวอย่างค าแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัย Woodbury ที่ต้องประสบ
กับการเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาไม่ได้เป็นไปตามที่
คาดการณ์ มีอัตราเพ่ิมขึ้นของการกู้ยืมเงินนักศึกษาเพ่ือการศึกษา ความกดดันเหล่านี้เป็นความ
รับผิดชอบของสถาบัน ซึ่งเหมือนกันกับสถาบันการศึกษาไทยในปัจจุบัน จากกรณีตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการ
จัดการด้านงบประมาณ เพ่ือที่จะท าให้สถาบันการศึกษาของตนเองกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับโลก (World Class University) อันจะกล่าวได้ว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาติ การมีความเป็นสากลนั้น ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นวิธีการ เป้าหมายคือการพัฒนาประเทศ/
สังคมของเรา (นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช อ้างใน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชีย งใหม่สู่ความเป็น
นานาชาติ: 2557 - 2559) ซึ่งนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยไทยให้ความส าคัญต่อการเป็น
นานาชาติมากขึ้น 

 
2.  มิติความเป็นนานาชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 

 
Knight (1999, 14) กล่าวถึงความส าคัญของความเป็นนานาชาติไว้ว่า "ความเป็นนานาชาติ

ของการศึกษาที่สูงขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ประเทศจะตอบสนองต่อผลกระทบของโลกาภิวัตน์" ซึ่งสิ่งนี้
เน้นให้เห็นว่าความหมายของความเป็นนานาชาตินั้นไม่มีวิธีการที่สิ้นสุดในตัวเอง และเมื่อความ
ต้องการตลาดแรงงานของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยผลักดันต่อกระบวนทัศน์ ของผู้น า
สถาบันการศึกษาที่ต้องมองต่างจากอดีตที่ต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมใน
ประเทศอย่างเดียว แต่ปัจจุบันผู้น าสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องมองให้ไกลขึ้นถึงการแข่งขันใน
ระดับประเทศ และภูมิภาคโลก และการท าความเข้าใจและเข้าถึงเพ่ือท ายุทธศาสตร์ความเป็น
นานาชาติในสถาบันอุดมศึกษานั้น จะเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสถาบันนั้น 
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มีความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการท างานในตลาดทั่วโลกด้วยความเท่าทันทางด้านความคิด
และการสร้างสรรค์ การผลิตบัณฑิตในโลกปัจจุบันจะต้องค านึงถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพในวงกว้ าง 
นั้นคือความรอบรู้ มีความคิดก้าวหน้ามากกว่าหรือเทียบเท่าประเทศที่มีอ านาจทางการเงินและ
เทคโนโลยีสูง ในโลกที่ไร้พรมแดนการศึกษาในต่างประเทศและนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทย
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพ  
 
2.1  มาตรฐานสถาบันการศึกษาสากล 
 

  2.1.1  มิติความเป็นนานาชาติ  ( Internationalization) นั กวิชาการชาวเอเชีย 
Kobayashi (1986) กล่าวว่า ความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาเป็นแนวโน้มในการท าความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา ซึ่งมีปัจจัยที่น าไปสู่การท าความร่วมมือ ได้แก่ ปัจจัยเชิงอุดมคติ และ
ปัจจัยเชิงความเป็นจริง เป็นปัจจัยในการสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา 
และหากจะขยายความให้เห็นถึงลักษณะปัจจัยทั้งสองด้านนี้ชัดเจนขึ้น ในความหมายของปัจจัยเชิง
อุดมคติ จะเป็นสภาพหรือคุณลักษณะของความเป็นนานาชาติในด้านนิสัย หลักการ ความเป็นห่วง 
หรือทัศนคติ นโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติในการท าความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ (Laesvirta, 1994 : 14) และ ปัจจัยเชิงความเป็นจริง ในการด าเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศใด ๆ ยกเว้นการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนและบุคลากรที่
มีการเคลื่อนย้าย ซึ่งในความหมายดังกล่าวจะท าให้เห็นถึงประสบการณ์หลากหลายของการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน" EAIE ท างานกับ ACA ในปี 2000 (อ้างใน เอกสารบทความ 
Internationalization โดย International Association of Universities) ความเป็นนานาชาติใน
ลักษณะความพยายามระหว่างประเทศ (International Effort) ซึ่ง David (1992 : p. 177) ให้
ความหมายว่าเป็นความพยายามในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาตรี การวิจัย 
การให้ค าปรึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาสากล เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงมิติความเป็นนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 1) การมีหลักสูตรนานาชาติ เช่น หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2) การมีจ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศ
และจ านวนอาจารย์ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และ 3) การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษานานาชาติ เช่น สมาคมนักการศึกษานานาชาติ การเป็นนักวิชาการฟุลไบร์ท 
เป็นต้น (Afonso, 1990) และในปัจจุบันการพิจารณาความเป็นนานาชาติเพ่ือการจัดอันดับและ
ประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก (Quacquarelli Symonds : QS) มีองค์ประกอบใน 8 
ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 2) ความพร้อมในด้านสิ่งอ านวย



172 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ความสะดวก (Facilities) 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 4) การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย ( Inclusiveness) 5) การจ้างงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (Employability) 6) 
เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการและการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ เช่น การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Faculty Exchange) การท า
วิจัยร่วม (Research Collaboration) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Knowledge Exchange) 
การจัดท าโครงการการศึกษาต่างๆ มีหลักสูตรนานาชาติและภาคภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกคณะ
วิชา และการจัดระบบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ เป็นต้น 7) การมีจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากต่างประเทศ และไปต่างประเทศ
สูงกว่าเกณฑ์ 8) มีความหลากหลายในเชื้อชาติของนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียน  (นสพ. แนวหน้า, 
2558)   

 
2.1.2  มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก  (World-Class University)  การที่มหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย มีความมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในสถาบัน และพร้อมต้องการยกระดับการ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World-Class University) ถอืเป็นวาทกรรมทางปัญญา ที่มีวลีรู้จักกันดี 
ที่ พูดว่า "ฉันรู้ว่าเป็นมันเมื่อฉันเห็นมัน" ...อ้างอิงจาก “Building a World Class University: 
Beyond The Numbers” (2013).  ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในมิติของความเป็น
นานาชาติ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดของการจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก 
(Quacquarelli Symonds : QS) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. คุณภาพงานวิจัย (Research 
quality) 60% โดยจัดแบ่งออกเป็น ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) 40% และ 
จ านวนงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้อ้างถึง (Citations per Faculty) 20% เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ Scopus 
ที่เป็นบทความวิจัยที่ถูกน าไปใช้อ้างถึงในรอบ 5 ปี, 2. ผลการจ้างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(Graduate Employability) 10%, 3. มุมมองความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 10% 
แบ่งเป็นอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ (International Faculty Ratio) 5% และ
อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ (International Student Ratio) 5% และ4. 
คุณภาพการสอน (Teaching Quality) 20% Student-to-Faculty Ratio (20%) อัตราส่วนจ านวน
นักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ (ดังภาพที่ 1)  ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย 8 อันดับแรก ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดังภาพท่ี 2)   
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                          -  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงองค์ประกอบการของความเป็นนานาชาติในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 
อ้างอิงจาก: http://portal.edu.chula.ac.th/highered/assets/document/seminar%20document/Prof.Dr.Pirom.pdf 

            ภาพ 2: แสดงอันดับอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ประจ าปี 2016-2017 (Times Higher 
Education World University Rankings 2016-2017)  โดย Times Higher Education หรือ THE  

ประกาศออกมา วันที่ 22 กันยายน 2559 อ้างอิงจาก: http://p-dome.com/qsworld-university-rankings-2016/ 

http://portal.edu.chula.ac.th/highered/assets/document/seminar%20document/Prof.Dr.Pirom.pdf
http://p-dome.com/qs-world-university-rankings-2016/
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3.  แนวทางการจัดการความเป็นนานาชาติสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 
 

3.1  ปัจจัยการขับเคลื่อนมิติความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแม้ว่าความเป็น
มิติของความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในการประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับ
โลก (Quacquarelli Symonds : QS) จะเป็นเพียงแค่ 10% เท่านั้น แต่หากพิจารณากันให้ดีแล้ว 
มิติของความเป็นนานาชาตินั้น เป็นส่วนเสริมที่ส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติได้ และหากจะวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของความเป็นนานาชาติจากแนวคิดของ 
Ruther (1994) เพ่ือน าไปช่วยประกอบการพิจารณาในการขับเคลื่อนมิติความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย จากปัจจัย 5 ด้านของหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา อันได้แก่ 1) ภาวะผู้น าและ
การจัดการ 2) โครงสร้างองค์การ 3) โครงการและกิจกรรม 4) ทรัพยากร  5) สภาพแวดล้อม
ภายนอก ในการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าว Rusther เห็นว่าความเป็นนานาชาติจะต้องมีการบริหาร
จัดการสถาบันการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเป็นนานาชาติเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน จาก
องค์ประกอบดังนี้  

1.  ภาวะผู้น าและการจัดการ ผู้บริหาร ในการก าหนดนโยบาย สร้างแนวปฏิบัติ มี
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีการสนับสนุนทรัพยากร  

2.  โครงสร้างองค์การ การสร้างสายงานการบังคับบัญชา มีแบ่งความรับผิดชอบเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการด าเนินงานและก าหนดให้มีภาระงานอย่างชัดเจนในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3.  โครงการและกิจกรรม การด าเนินการเพ่ือให้เกิดรูปธรรมของความเป็นนานาชาติด้วย
การท าโครงการ จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน ท าความร่วมมือ งานบริการวิชาการและ
งานวิจัยนานาชาติ  

4.  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ การ
สร้างแรงจูงใจและการเห็นส าคัญต่อผู้ที่ท าให้เกิดความเป็นนานาชาติต่อองค์การ  

5.  สภาพแวดล้อมภายนอก การตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นแรงกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาสถาบัน  

 
และจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ (วรพรรณ, 2535 : 11) ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบของความเป็นนานาชาติใน
มุมมองของผู้ด าเนินการสร้างมิติความเป็นนานาชาติ มีดังนี้ 1) การใช้ภาษาสากลในการเรียนการ
สอน 2) ผู้เรียนและผู้สอนมาจากต่างชาติต่างๆ 3) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับระดับ
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โลก 4) เนื้อหาสาระของหลักสูตรส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาของโลก การเปิดโลกทัศนะที่
กว้างไกลเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น Hans de Wit อ้างใน Redden 
(2016) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของการเกิดกิจกรรมความเป็นต่างประเทศ ซึ่งมีมากขึ้นจากอดีตและ
เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงมีการมอบหมาย และส่งเสริมให้เกิดการ
ประสานงานกิจกรรมระหว่างประเทศในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยของพวกเขา มีการรวมตัวกันใน
ลักษณะสมาคมเพ่ือการประชุมผู้บริหารการศึกษานานาชาติประจ าปี หรือมีวาระการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อความหลากหลายของกิจกรรมที่จะน ามาสู่ความเป็นนานาชาติ อีกทั้งการศึกษา
การเคลื่อนย้ายนักเรียน เพ่ือการเรียนรู้ทั่วโลกด้วยการท าร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดการ
หลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Degree) และการวิจัยข้ามชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
เกิดความเป็นนานาชาติ และน ามาซึ่งความเป็นที่ยอมรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 
(World Class University) ในที่สุด  

3.2  การจัดการความเป็นนานาชาติสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก เป็นกลไกส าคัญที่
จะต้องก าหนดลงในยุทธศาสตร์ แผนงานของการพัฒนามหาวิทยาลัยและต้องน าไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจังตามพันธกิจอุดมศึกษาในระดับมาตรฐานการศึกษาโลก การค านึงถึงกรอบ
แนวทางของความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University) ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ของหลายภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความเป็นนานาชาติอุดมศึกษา ดังที่ Knight 
(2003) กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของความเป็นนานาชาติที่น ามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลกประกอบไปด้วย รัฐบาล องค์กรเอกชน สถาบัน คณะวิชา สมาชิก หลักสูตรการศึกษา 
(Academic Discipline) และนักศึกษา และจะต้องมีการบูรณาการความเป็นนานาชาติไว้ในเนื้อหา
สาระของการบริหารจัดการทางการศึกษา อีกทั้งในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การสร้างและคิดท า
กิจกรรมเสริมและในหลักสูตร พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือประกอบการสอน การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Henson, 1990 : 3)  นอกเหนือจากนั้น การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าและหาแนวทาง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสถาบันเองจัดเตรียมความพร้อมในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางในการด าเนินการกิจกรรม โครงการ และในฐานะสถาบันการศึกษามุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการผลิตบุคลากรอย่างมีคุณภาพ และสร้างให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลก ในการพิจารณาการน ามาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class 
University) และจากการน าเสนอลักษณะของการจัดระดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ Salmi 
(2009) ในภาพที่ 3 ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะปัจจัยส าคัญของมหาวิทยาลัยระดับโลกมีความสัมพันธ์
ของหลายภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความเป็นนานาชาติอุดมศึกษา ได้แก่ 1. การก ากับดูแลที่ดี 
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(Favorable Governance) เช่น  การสร้างขอบเขตการก ากับดูแลที่ สนับสนุน (Supportive 
Regulatory Framework), มีอิสรภาพทางการศึกษา (Autonomy Academic Freedom) และมี
ทีมผู้น าที่ก าหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์วัฒนธรรมเพ่ือความเป็นเลิศ (Leadership Team Strategic 
Vision Culture of Excellence) 2. การมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ (Abundant Resources) เช่น 
งบประมาณสาธารณะ (Public Budget Resources),  ทุนการศึกษา (Endowment Revenues), 
ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees) และทุนวิจัย (Research Grants) 3. การมีพรสวรรค์ที่แรงกล้า 
(Concentration of Talent) ของนักเรียน (Students), ผู้สอน (Teaching Staff), การเป็นนักวิจัย
ระดับนานาชาติ (Researchers  Internationalization) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการบริหารจัดการต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษา (Graduates), การโอนถ่ายเทคโนโลยี (Technology 
Transfer) และ ผลงานวิจัย (Research Output) และสามารถท าให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับ
โลก (World Class University) ต่อไป 

 
ภาพที่ 3: 

Alignment of Key Factors Characteristics of a world-class university (WCU) (Salmi 2009, p. 32). 

 
สรุป 
 

การผลักดันให้การเติบโตของความเป็นนานาชาติก าลังก้าวหน้าและสถาบันอุดมศึกษาต่าง
เห็นความส าคัญของการสร้างมิติความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพ่ือยกระดับความ
น่าเชื่อถือในความเป็นวิชาการ พร้อมทั้งเป็นอีกทางรอดของผลกระทบโลกาภิวัฒน์การศึกษา สร้าง
มิติความเป็นนานาชาติ การยอมรับและมหาวิทยาลัยต้องการเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพความเป็น
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วิชาการ ซึ่งควรให้เกิดขึ้นในทุกระดับโครงสร้างของสถาบัน รวมตลอดทั้งพันธกิจอุดมศึกษา ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการตอบสนองสังคมเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยไทยที่ต้องการยกระดับการยอมรับทางวิชาการ พร้อมปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในสถานการณ์โลกาภิวัฒน์การศึกษา ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยควร
มุ่งเน้นเป้าหมายให้ชัดเจนต่อการ ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา 
(International Education) ขอ งตน เอง  ก ารท าค วาม เข้ า ใจต่ อมิ ติ ค ว าม เป็ น น าน าช าติ 
(Internationalization) เพ่ือเดินหน้าต่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class 
University) ซึ่งนอกจากแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้บุคลากรทั้งองค์กร
เข้าใจยอมรับในความเป็นนานาชาติอุดมศึกษา ส่วนเพ่ิมคุณภาพและพัฒนากิจกรรมความเป็น
ต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา 
การปฏิรูปเนื้อหาสาระและหลักสูตรที่เป็นสากลศึกษา แต่อย่างไรก็ตามใยความเป็นนานาชาติ
อุดมศึกษานั้น ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ความเป็นสากลศึกษาในระดับนโยบาย
ภาครัฐก็จะยิ่งท าให้สถาบันการศึกษาน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเชิงนโยบายตามพันธกิจของตนเอง
ในมิติความเป็นนานาชาติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและบทบาทที่ส าคัญของการวางยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างมิติ
ความเป็นนานาชาติในด้านกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดท านโยบายและการวางแผน
งาน, การเปิดหลักสูตรนานาชาติ, จัดตั้งหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ, การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษากับต่างประเทศ และงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันในและ
ต่างประเทศ ที่จะท าให้มีความเป็นการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Extensive Research) มากขึ้น, การ
ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ และเสริมบริบทของความสากลให้เกิดความทันสมัยของเนื้อหามากขึ้น 
เช่น การสร้างสภาพการเรียนรู้แบบร่วมสมัย (Contemporary Learning Environment, การ
ส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยระหว่างประเทศ จ านวนการอ้างอิงงานวิชาการ (Usage of Academic 
Citation) ความถี่ของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรวมถึงการสร้างสภาพวัฒนธรรมความเป็นนานาชาติ
เพ่ือการอยู่ร่วมกันของความหลากหลาย ด้านความเชื้อชาติ ความคิด ความเชื่อ (Diversity) 
(McBride, 2013; ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2548)   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความวิชาการ เรื่อง “ความเป็นนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับโลก เพ่ิมทางรอด
อุดมศึกษาไทย” ในครั้งนี้ส าเร็จลงด้วยดี ดิฉัน รัชดา ธูปทอง ในฐานะผู้เขียนบทความวิชาการ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สัมมนา 4 ประจ าปีการศึกษา 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ดร.กานดา เอส. มัวร์ ที่ให้
ค าปรึกษา  ชี้แนะน าแนวทางในการเขียนบทความในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อ านวยการ คุณชฎารัตน์ 
สิงหเดชากุล หัวหน้ากองคุณลักขณา ดอกเขียว พ่ีๆ น้องๆ หน่วยงานส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานและ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานด้านยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย
ร่วมกับต่างประเทศ   

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้างานวิชาการครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเพ่ือท าความเข้าใจและด าเนินการต่อยอดความคิดต่อ
มิติความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษาอย่างมีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไป 
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The Predictive Power and Profitability of Candlestick Trading Strategies  
in Thai Equity Market 

 
Ekarin Varutbangkul1, Auttawit Kapilakarn1 

 
Abstract 
 Candlestick charting is one of the most popular technical analysis methods. 
Although it has been used worldwide for many decades, there is still no concrete 
evidence or consensus about its effectiveness. In this study, we examine the 
effectiveness of candlestick trading strategies in terms of its power and profitability 
in Thai stock market. Our results are evaluated by using statistical hypothesis testing 
methods and out-of-sample testing are performed as a robustness check. 
  
Keywords: Candlestick Patterns, Stock Trading, Thai Stock Market 
 
Introduction 
 Nowadays, Technical Analysis are based on three main categories which are 
price chart patterns, candlestick chart patterns, and price indicators. Candlestick 
charting was first developed by Munehisa Homma and was applied in the Dojima 
Rice Exchange in Osaka, Japan, the world’s first rice futures market since the early 
1700s. 
Although researcher have been skeptical of the predictive power and profitability of 
candlestick trading strategies, traders have adopted this trading strategies in their 
practical trading since the 1970s after it was introduced by Nison to American 
investors (Nison, 1991). Before it was introduced, Western investors traditionally 
emphasized only on the closing prices as the daily commitment prices.  

Even though candlestick trading strategies has been used worldwide for 
many decades, there is no concrete evidence about its predictive power or its 
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profitability. Although many researchers around the world have studied about this 
problem since it was introduced, there are still no consensus on the effectiveness of 
this approach. 

Based on our finding, we have not found any research on this problem in 
Thai equity market. Therefore, we believe that our work will have contributions for 
research community and Thai investors. 

 
Research Objective 

The main objective of this research is to find whether candlestick patterns 
are useful in terms of their predictive power and their profitability in Thai equity 
market by using statistical hypothesis testing methods. 

 
Related Work 
Caginalp and Laurent (1998) applied candlestick trading strategies on S&P 

500 daily stocks between 1992 and 1996. They performed statistical test and out-of-
sample test to examine predictive power and profitability of four bullish reversal 
candlestick patterns and four bearish reversal candlestick patterns. All of them are 
three-candlestick patterns.  They claimed for the predictive power and profitability 
of these patterns. 

Marshall et al. (2006) applied candlestick trading strategies on 35 stocks in 
the Dow Jones Industrial Average (DJIA) between 1992 and 2002. In their study, they 
examined the predictive power and profitability of 28 candlestick patterns in all four 
categories of candlestick patterns (bullish reversal, bullish continuation, bearish 
reversal, and bearish continuation). By using bootstrap methodology, they found 
that candlesticks patterns have no predictive power or financial value to investors in 
US stock market. 

Goo et al. (2007) examined the profitability of 26 candlestick patterns in all 
four categories on Taiwan stocks between 1997 and 2006. They performed t-test to 
examine the profitability of the candlestick patterns and performed ANOVA and 
Duncan’s multiple range test to examine and compare the profitability of 
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candlesticks and holding periods. They found that some candlestick patterns do 
have value for investors and each candlestick pattern needs different holding period 
from others. 
 Marshall et al. (2008) used the same method as Marshall et al. (2006) to test 
the predictive power as well as profitability of candlestick trading strategies in the 
Tokyo Stock Exchange between 1975 and 2004. They showed that candlestick 
patterns is not profitable in Japanese stock market. 
 Horton (2009) examined eight candlestick patterns used by Caginalp and 
Laurent (1998) with 349 stocks from Commodity Systems Inc. (CSI). However, they 
found that candlestick charting methods to be of no value in trading individual 
stocks. 
 Most of later studies such as the work of Lu et al. (2012), Lu and Shiu (2012), 
Lu (2014), and Lu et al. (2015) examine candlestick trading strategies in Taiwan stock 
market.  All of these researches positively claimed about the predictive power and 
profitability of candlestick trading strategies. 
 Chin et al. (2016) studied about the profitability of candlestick reversal 
patterns in Bursa Malaysia stock market and found that holding periods between 10 
to 15 days are the most profitable. While most researchers are restricted with at 
most 10 holding days based on what Morris (1995) pointed out in his book that 
candlestick analysis is short-term and any patterns that give longer-term results are 
just coincidental. 

From the related work mentioned above, they may be different in term of 
candlestick patterns, testing techniques, and data from different periods and stock 
markets. What we can see is the discordant results from their studies. Since there is 
no consensus on the effectiveness of candlestick patterns in terms of their 
predictive power and their profitability, we believe that some candlestick patterns 
are profitable in some individual stock markets. Therefore, in this study we are 
interested to examine predictive power and profitability of candlestick patterns in 
Thai stock market. 
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Candlestick Trading Strategies 
 Candlestick trading strategies consider the relationship between opening, 
high, low, and closing price of each individual days or consecutive days. For each 
day, these four prices are formed and displayed as a candlestick as shown in Figure 
1.  
 

 
(a) 

 
(c) 

 
(b) 

Figure 1. Simple forms of each candlestick 
 

When the closing price is above the opening price, the body of the candle is 
white. If the closing price is below the opening price, the body of the candle is 
black. The formations of black candle and white candle are shown in Figure 1 (a).  

In case that the closing price is the same price as the opening price, the 
candle is called “Doji”. Several forms of Doji are shown in Figure 1 (b). If a 
candlestick does not have both lower and upper shadows, the candle is called 
“Marubozu” as shown in Figure 1 (c). These are simple forms of each candlestick in 
candlestick patterns. 
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Candlestick patterns can be categorized into four main categories which are 
bullish reversal, bearish reversal, bullish continuation, and bearish continuation. 
Normally investors would like to purchase stocks as soon as possible after stock 
prices reverse from downtrend to uptrend to gain maximum profit. Therefore, in this 
study we focus on only bullish reversal patterns first. In our study, eighteen bullish 
reversal patterns are examined, ranging from one-candle patterns to five-candle 
patterns as shown in Table 1.  
 
 
Table 1. Bullish reversal candlestick patterns examined in this study 
No. of 

C
a
n
d
l
e
s 

Pattern 
N
a
m
e 

Pattern 
P
i
c
t
u
r
e 

Pattern Description 

1 

Bullish Belt 
H
ol
d 
(B
BH
)  

Bullish Belt Hold is a long white candlestick with no lower shadow 
and a short or no upper shadow. 

Dragonfly 
D
oji 
(D
D)  

Dragonfly Doji is a doji which open and close at the high with a long 
lower shadow. 

Hammer (H) 

 

Hammer is black or white short body candlestick with a short or no 
upper shadow and a long lower shadow. If this candlestick 
occurs after uptrend, it is called “Hanging Man” which is a 
bearish reversal pattern. 

Inverted 
Ha
m

 

Inverted Hammer is black or white short body candlestick with a 
short or no lower shadow and a long upper shadow. If this 
candlestick occurs after uptrend, it is called “Shooting 
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No. of 
C
a
n
d
l
e
s 

Pattern 
N
a
m
e 

Pattern 
P
i
c
t
u
r
e 

Pattern Description 

m
er 
(IH
) 

Star” which is a bearish reversal pattern. 

2 

Bullish 
En
gu
lfi
ng 
(B
E)  

The first candle is a small black candle. The second candle is a long 
white candle whose body is completely cover the range of 
the prior black body. 

Bullish 
Ha
ra
mi 
(B
H)  

The first candle is a long black candle. The second candle is a small 
white candle whose body is completely inside the range 
of the prior black body. 

Bullish 
Ha
ra
mi 
Cr
os
s 
(B
H
C)  

The first candle is a long black candle. The second candle is a Doji 
that is completely inside the range of the prior black body. 

Bullish 
M
ee
tin
g  

The first candle is a black candle. The second candle is a white 
candle. Both candles close at the same level. 
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No. of 
C
a
n
d
l
e
s 

Pattern 
N
a
m
e 

Pattern 
P
i
c
t
u
r
e 

Pattern Description 

Li
ne
s 
(B
M
L) 

One White 
So
ldi
er 
(O
W
S)  

The first candle is a long black candle. The second candle is a long 
white candle which opens above the close of the prior 
candle and closes above the open of the prior candle. 

Piercing (P) 

 

The first candle is a long black candle. The second candle is a long 
white candle which opens below the prior candle’s low 
and closes above the midpoint of the prior body. 

Tweezer 
Bo
tt
o
m 
(T
B)  

The first candle is a black candle. The second candle is a white 
candle which has the same low as the prior candle. 

Table 1. Eighteen bullish reversal candlestick patterns in this study (continued) 
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No. of 
C
a
n
d
l
e
s 

Pattern 
N
a
m
e 

Pattern 
P
i
c
t
u
r
e 

Pattern Description 

3 

Bullish 
Ab
an
do
ne
d 
Ba
by 
(B
AB
)  

The first candle is a black candle. Then second candle is a Doji 
whose upper shadow gaps below the prior candle’s lower 
shadow. The third white candle gaps above the prior doji 
with no shadows overlapping. 

Morning Doji 
St
ar 
(M
DS
)  

The first candle is a black candle. Then second candle is a Doji 
whose body gaps below the prior candle’s body. The third 
candle is a white candle whose body  gaps above the 
prior doji’s body. 

Morning Star 
(MS) 

 

The first candle is a black candle. Then second candle is a black or 
white candle whose body gaps below the prior candle’s 
body. The third candle is a white candle whose body gaps 
above the prior candle’s body. 

Three Inside 
U
p 
(TI
U)  

The first two candles are the same as Bullish Harami. The third 
candle is a white candle which closes above the prior 
candle’s close. 

Three 
O
ut
si
de 
U  

The first two candles are the same as Bullish Engulfing. The third 
candle is a white candle which closes above the prior 
candle’s close. 
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No. of 
C
a
n
d
l
e
s 

Pattern 
N
a
m
e 

Pattern 
P
i
c
t
u
r
e 

Pattern Description 

p 
(TOU) 

Three White 
So
ldi
er 

(TWS)  

Three consecutive long-bodied candles that open within the body 
range of the prior candle and close higher than the prior 
candle’s close.  

5 

Bullish 
Br
ea
ka
w
ay 

(BB) 

 

The first candle is a long black candle. The second candle is a black 
candle whose body gaps below the prior candle’s body. 
The third candle can be black or white with a lower close 
than the prior candle. The fourth candle is a black candle 
with a lower close than the prior candle. The fifth candle 
is a white candle which closes inside the gap between the 
first two candles’ body. 

 
Data and Methodology 
1. Data 

Our data consist of daily prices including date, volume, opening, high, low, 
and closing price of 100 component stocks in the SET100 index from 2000 to 2016. 
Each stock may or may not exist for the whole period. We separate this data into 2 
periods: 2000 to 2011 for in-sample test, and 2012 to 2016 for out-of-sample test. 
Then we detect all occurrences of candlestick patterns shown in Table 1 and 
examine their predictive power and profitability as will be explained in next 
subsections. 
2. Downtrend Definition 

As can be seen from pictures in Table 1, every bullish reversal candlestick 
patterns occurs after downtrend. In this study, we compare each pattern with and 
without prior downtrend. We adopted the downtrend definition from Caginalp and 
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Laurent (1998) which is also be used in Goo et al. (2007), Horton (2009), Lu (2014), 
Chin et al. (2016), and many other researchers. 
 Caginalp and Laurent (Caginalp and Laurent, 1998) defined downtrend by 
comparing three-day simple moving average of the closing price of seven 
consecutive days. The three-day simple moving average of the closing price on day t 
can be calculated by equation (1): 

 
1

3( ) ( 2) ( 1) ( )
3

SMA t P t P t P t                      (1) 

where P(t) is the closing price on day t. 
Day t is in a downtrend if 3( 6) 3( 5) 3( 4) ... 3( )SMA t SMA t SMA t SMA t        
with at most one violation of the inequalities. For the candlestick patterns with prior 
downtrend, the first candle in the pattern is on day t+1. 
3. Commission and fees 

In this study, we applied 0.17 percent for both purchase and sale 
transactions as commission and fees. This constant rate is approximated from the 
real commission and fees for trading in Thai stock market. 
4. Profitability Measurement 

We measure the profitability of a candlestick pattern by considering mean 
rate of return of all occurrences of the pattern. To calculate the rate of return of 
each occurrence of a candlestick pattern, we must know when to purchase and 
when to sell. For each purchase, there is a constant budget 100,000 THB. If we 
detect a candlestick pattern at the end of day t, we purchase at the open of day 
t+1. The number of shares to be purchased must be multiple of a board lot within 
the budget after commission and fees are included. After the purchase, we hold the 
stock for a period such as 5 or 10 days. If the holding period is 10 days, we sell at 
the open of day t+11. The commission and fees is also deducted from the income. 
Therefore, the return can be calculated by equation (2): 

*100
c

i c
r


        (2) 

where r = rate of return, i = net income, and c = net purchase cost 
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We also perform hypothesis testing for a single population mean to ensure whether 
the profitability from each candlestick pattern is significant or not at 
significance level of 0.05. The hypotheses are as follows: 

0 : 0ijH    

1 : 0ijH    
where  

ij  denotes the mean rate of return of candlestick pattern i on holding day 
j, i = 1, 2, ..., 18 and j  {5, 10}. 

Based on Central Limit Theorem, one sample z-test is performed for large sample 
( 30)n  . For small sample ( 30)n  , one sample t-test is performed 
instead. 

5. Predictive Power Measurement 
 We measure the predictive power of a candlestick pattern by considering 

winning rate of the pattern. The winning rate or proportion of profitable trades can 
be calculated by equation (3): 

p
w

a
        (3) 

where w = winning rate, p = number of profitable trades, and a = number of all 
trades. 

We also perform hypothesis testing for single population proportion to ensure 
whether the predictive power is significant or not at significance level of 0.05. 
The hypotheses are as follows: 

0 : 0.5ijH p   

1 : 0.5ijH p   
where  

ijp  denotes the winning rate (proportion of winning) of candlestick pattern i 
on holding day j, i = 1, 2, ..., 18 and j  {5, 10}. 

For this hypothesis testing, one sample z-test for proportion is performed. 
 
Results 
 In our study, we investigated 4 holding periods which are 1, 3, 5, and 10 
days and found that 5 and 10 days provide us the best mean rate of return. Thus, 
we report only results of these two holding periods in this paper. In Table 2 and 
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Table 3, we report winning rate and mean rate of return as predictive power and 
profitability respectively. Since most of the winning rate are not statistically 
significant at 0.05 level, we report the p-value for the mean rate of return only. 
 In Table 2, we compare results when each pattern occurs with and without a 
prior downtrend. We found that most candlestick patterns without a prior 
downtrend provide us better mean rate of return. From all eighteen bullish reversal 
patterns in our study, only pattern with a prior downtrend that provides better 
mean rate of return is Piercing.  
  
Table 2. Frequency, winning rate, and mean rate of return of each candlestick 

pattern with and without a prior downtrend. 

p-value p-value p-value p-value

BBH 6,026 0.45 0.70% * 0.006 0.47 1.98% * 0.000 1,081 0.46 0.09% 0.359 0.46 0.29% 0.198

DD 393 0.39 3.88% 0.114 0.44 5.92% 0.059 59 0.44 1.22% 0.203 0.42 2.31% 0.128

H 24,777 0.45 -0.06% 0.829 0.48 0.33% * 0.000 4,223 0.45 -0.46% 0.999 0.45 -0.67% 0.999

IH 27,129 0.48 0.19% * 0.000 0.49 0.67% * 0.000 4,341 0.47 -0.13% 0.910 0.47 -0.31% 0.988

BE 7,485 0.46 0.07% 0.158 0.49 0.78% * 0.000 1,360 0.46 -0.04% 0.590 0.47 -0.11% 0.678

BH 3,219 0.48 0.59% * 0.000 0.49 0.93% * 0.000 688 0.47 0.07% 0.416 0.45 0.00% 0.501

BHC 1,375 0.41 0.43% * 0.039 0.42 0.65% * 0.029 197 0.42 0.23% 0.368 0.38 0.04% 0.485

BML 1,007 0.45 -0.13% 0.753 0.48 0.22% 0.210 161 0.43 -0.69% 0.941 0.42 -0.97% 0.912

OWS 388 0.52 0.90% * 0.026 0.49 0.67% 0.140 107 0.50 -0.08% 0.532 0.40 -1.19% 0.869

P 237 0.51 0.26% 0.295 0.54 1.37% * 0.012 46 0.54 1.49% 0.083 0.57 3.37% * 0.008

TB 7,329 0.45 0.14% * 0.031 0.48 0.65% * 0.000 1,235 0.44 -0.21% 0.868 0.44 -0.29% 0.859

BAB 5 0.60 8.11% 0.167 0.60 4.95% 0.287 1 0.00 -15.28% - 0.00 -15.28% -

MDS 31 0.48 0.22% 0.446 0.53 -0.13% 0.537 12 0.50 -0.52% 0.571 0.50 -1.98% 0.780

MS 105 0.41 0.24% 0.380 0.40 -2.19% 0.967 46 0.39 -0.13% 0.541 0.43 -4.30% 0.982

TIU 95 0.52 1.19% 0.178 0.46 1.56% 0.186 16 0.31 0.32% 0.436 0.56 1.03% 0.246

TOU 317 0.43 -0.79% 0.981 0.46 -0.79% 0.924 65 0.51 -0.51% 0.778 0.54 0.20% 0.436

TWS 6 0.50 1.37% 0.326 0.67 0.31% 0.454 2 0.00 -5.92% 0.849 0.50 -3.99% 0.682

5 BB 5 0.80 * 14.49% * 0.019 0.80 * 13.48% 0.060 0 - - - - - -

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

Hold 10 days Hold 5 days Hold 10 days

1

2

3

Freq.

Hold 5 days

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

No. of 

Candles

 

Pattern 

Name

Without a Prior Downtrend With a Prior Downtrend

Freq.

* significant at 0.05 level 
 
 Then, we perform robustness test by comparing results from in-sample 
test and out-of-sample test as shown in Table 3. We found that results from both 
test are consistent for most patterns. From Table 2 and Table 3, some patterns are 
profitable, some patterns are not. More details will be discussed in next section.  
 
Table 3. Frequency, winning rate, and mean rate of return of each candlestick 

pattern from in-sample test and out-of-sample test. 
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p-value p-value p-value p-value

BBH 6,026 0.45 0.70% * 0.006 0.47 1.98% * 0.000 2,377 0.46 0.38% * 0.002 0.50 1.13% * 0.000

DD 393 0.39 3.88% 0.114 0.44 5.92% 0.059 65 0.43 -1.10% 0.819 0.45 0.72% 0.328

H 24,777 0.45 -0.06% 0.829 0.48 0.33% * 0.000 17,898 0.46 -0.01% 0.562 0.49 0.43% * 0.000

IH 27,129 0.48 0.19% * 0.000 0.49 0.67% * 0.000 18,902 0.47 0.12% * 0.000 0.50 0.56% * 0.000

BE 7,485 0.46 0.07% 0.158 0.49 0.78% * 0.000 5,194 0.47 0.09% 0.086 0.48 0.37% * 0.000

BH 3,219 0.48 0.59% * 0.000 0.49 0.93% * 0.000 1,516 0.48 0.22% 0.083 0.50 0.53% * 0.005

BHC 1,375 0.41 0.43% * 0.039 0.42 0.65% * 0.029 263 0.51 1.52% * 0.001 0.53 2.29% * 0.000

BML 1,007 0.45 -0.13% 0.753 0.48 0.22% 0.210 634 0.52 0.17% 0.184 0.54 * 0.93% * 0.000

OWS 388 0.52 0.90% * 0.026 0.49 0.67% 0.140 183 0.52 1.00% * 0.028 0.52 1.34% * 0.028

P 237 0.51 0.26% 0.295 0.54 1.37% * 0.012 201 0.44 -0.38% 0.866 0.56 * 0.27% 0.298

TB 7,329 0.45 0.14% * 0.031 0.48 0.65% * 0.000 4,949 0.46 -0.07% 0.851 0.46 0.23% * 0.010

BAB 5 0.60 8.11% 0.167 0.60 4.95% 0.287 0 - - - - - -

MDS 31 0.48 0.22% 0.446 0.53 -0.13% 0.537 10 0.40 -0.20% 0.578 0.50 0.11% 0.477

MS 105 0.41 0.24% 0.380 0.40 -2.19% 0.967 46 0.65* 0.90% 0.233 0.65 * 2.51% * 0.032

TIU 95 0.52 1.19% 0.178 0.46 1.56% 0.186 51 0.53 2.63% * 0.016 0.55 2.76% * 0.027

TOU 317 0.43 -0.79% 0.981 0.46 -0.79% 0.924 280 0.50 0.21% 0.266 0.46 0.03% 0.476

TWS 6 0.50 1.37% 0.326 0.67 0.31% 0.454 13 0.31 -4.63% 0.946 0.38 -0.04% 0.508

5 BB 5 0.80 * 14.49% * 0.019 0.80 * 13.48% 0.060 0 - - - - - -

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

Hold 5 days Hold 10 days

Winning 

 Rate

Mean 

ROR

Hold 10 days

Winning 

 Rate

Hold 5 days

Mean 

ROR

Mean 

ROR

Winning 

 Rate

In-Sample Test Out-of-Sample Test

No. of 

Candles

 

Pattern 

Name
Freq.

1

2

3

Freq.

* significant at 0.05 level 
 
Discussion 
 In this study, we focus on the effectiveness of candlestick patterns in term of 
their predictive power and profitability. Profitability of most patterns are acceptable 
considering from their mean rate of return presented in Table 2 and Table3. From 
our in-sample test, profitability of some patterns are significant at 0.05 level such as 
Bullish Belt Hold, Inverted Hammer, Bullish Engulfing, Bullish Harami, Bullish Harami 
Cross, Piercing, and Tweezer Bottom. Some patterns are not or are low profitable 
such as Morning Doji Star, Morning Star, and Three Outside Up. 
 Among the profitable patterns listed above, we select Bullish Belt Hold as 
the most recommended pattern since its profitability is significant in both in-sample 
and out-of-sample tests. Moreover, the mean rate of return in both tests are higher 
than 1 percent.  

Although profitabity of many patterns are acceptable, predictive power of 
most patterns considering from their winning rate are quite low (around 0.40 to 
0.49). Only pattern with a high and significant winning rate is Bullish Breakaway 
which is very rare pattern (5 occurrences in 17 years). 
 From Table 2, we found that most of these bullish reversal patterns are 
profitable although prior downtrend is not presented. However, we can also say that 
these patterns do not work well as bullish reversal patterns based on results of 
these patterns when a prior downtrend is presented. 
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Conclusion and Suggestions 
 In this study, we examine the predictive power and profitability of 
candlestick trading strategies in Thai equity market. These candlestick patterns may 
have low predictive power considering from their winning rate (around 0.40-0.49), 
however their profitability is acceptable. Many candlestick patterns are significantly 
profitable and are recommended to be used such as Bullish Belt Hold, Inverted 
Hammer, Bullish Engulfing, Bullish Harami, Bullish Harami Cross, Piercing, and 
Tweezer Bottom. 
 For future work, embedding stop loss in our trading strategy to gain more 
profit and wining rate is interesting. Using price indicators such as MACD, RSI, and 
stochastic oscillators along with candlestick patterns is also another possibility. 
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การออกสู่สากลของบรรษัทข้ามชาติไทยกับมมุมองของการหลบเลี่ยงสถาบนั 
Thai MNEs International Venturing and Institutional Escape View 

 
ศักดิพล เจือศรีกุล1 

 
บทคัดย่อ 

ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหารและการรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบันจาก
ผู้บริหารlส่งผลท าให้เกิดการออกสู่สากล (Internationalization) อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดีขีด
ความสามารถทางนวัตกรรมไม่ได้สะท้อนผลกระทบต่อการออกสู่สากล จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า 
จาก LLL Model ประสบการณ์ในระดับสากลเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายที่มี
อยู่จากการสั่งสมประสบการณ์เพ่ือที่จะเพ่ิมศักยภาพและเรียนรู้และท้ายที่สุดสามารถที่จะออกสู่
สากล อย่างไรก็ดีผลศึกษาระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหารและ
การรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบันจากผู้บริหารต่อการออกสู่สากลนั้นให้ผลในทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: การออกสู่สากล, ระบบสถาบัน, ประสบการณ์ของผู้บริหาร, ขีดความสามารถทาง 
             นวัตกรรม 
 
Abstract 

The global managerial experience and managerial perception of institutional 
weakness are positively associated with internationalization, significantly. However, 
the innovation capability is not influenced to internationalization. According to the 
results and linkage, leverage and learning (LLL) model, global managerial experience 
is a critical factor that promotes managers to leverage social network obtaining from 
their experience in order to enhancing potential and learning skills. At last, this 
managers lead organizations to internationalization. Nevertheless, the interaction 
effect between global managerial experience and the perception of institutional 
weakness shows significantly negative effect.  
________________________________ 
1อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Email: sakdipon_utcc.ac.th 

  หมายเหตุ: งานวิจัยนี้ ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. 
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Keyword: Internationalization, Institutions, Managerial Experience, Innovation  
              Capability 
 
ความเป็นมาและท่ีมาของปัญหาวิจัย 

การออกสู่สากล (Internationalization หรือ International Venturing) เป็นหนึ่ งใน
กระบวนการส าคัญของการเจริญเติบโตขององค์กรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จที่มีผลกระทบจาก
โลกาภิวัฒน์ ด้วยว่าองค์กรจะต้องท าการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
อีกทั้งผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional Environment) ที่ส่งผลไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมต่อการประกอบธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นความแน่นอนในตัวบทกฎหมายและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาคอรัปชั่น สภาพแวดล้อมทางสังคมรวมไปถึง
กฎระเบียบที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ เป็นต้น ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา 
(Emerging Economies) ซึ่งการเกิดขึ้นและการเติบโตของบรรษัทข้ามชาติในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
(MNEs from Emerging-Economies: EMNEs) ได้มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก (Ramamuriti, 
2009) อย่างไรก็ดี ในทางหนึ่ง EMNEs ต่างสามารถที่จะเติบโตโดยการเรียนรู้การท าธุรกิจกับบรรษัท
ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับฐานลูกค้า และสามารถที่จะดึง
ศักยภาพของตนเองเพ่ือออกสู่สากลได้ ในอีกทางหนึ่ง EMNEs ต่างเผชิญปัญหากับสภาพแวดล้อม
เชิงสถาบันที่มีความอ่อนแอ ด้วยเหตุที่ประเทศก าลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผล
ท าให้ EMNEs ต่างมองกระบวนการออกสู่สากลไปสู่ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่เข้มแข็ง
กว่าเป็นทางเลือกในการออกไปหาโอกาสการเติบโตและความมีประสิทธิภาพในประเทศนั้นๆ  

เนื่องจากระดับการพัฒนาว่าด้วยระบบสถาบัน (Institutional Development) ในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนามีระดับที่แตกต่างกัน (Hoskinsson et al, 2013) และงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ล้วน
ศึกษาในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเทศ 
BRIC ซึ่งประกอบไปด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน อย่างไรก็ดีงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่ได้ให้
ความสนใจประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่า  ประเทศไทยถือได้ ว่าเป็นหนึ่งใน
ประเทศดังกล่าวที่มีก าลังพัฒนาและมีการออกสู่สากลมากขึ้น ทั้งนี้การออกสู่สากล Calof และ 
Beamish (1995) ได้ให้ค านิยามของการออกสู่สากลว่า “กระบวนการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน
ขององค์กร (กลยุทธ์ โครงสร้าง ทรัพยากร และอ่ืนๆ) ต่อสภาพแวดล้อมในระดับสากล” ทั้งนี้
งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการน าเสนอมิติของกระบวนการออกสู่สากลในหลากหลายรูปแบบเพ่ือที่จะ
สามารถอธิบายได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการออกสู่สากล (Chetty, 1999: Hitt et al, 2006; Sullivan, 
1994) ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก (Export) การร่วมลงทุนในต่างประเทศ ( International Joint 
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Venture)  พันธมิตรข้ามชาติ  (Cross-Border Alliances) การเปิดบริษัทใหม่ในต่างประเทศ 
(Greenfield Investment) หรือการให้สิทธิ์ในการขายหรือบริการ (Licensing Agreement) เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ว่า EMNEs ต่างมีความเสียเปรียบทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จ าเป็นในการขยายออกสู่สากล (Cuervo-Cazurra & Genc, 
2008) ดังนั้นปัจจัยที่มีส่วนในการออกสู่สากลจึงมีความจ าเป็นในการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในงานศึกษานี้ทางผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะค้นคว้าปัจจัยในการออกสู่สากลในระดับองค์กร
โดยท าการทดสอบประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหาร (Global Managerial Experience) 
การรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบันจากผู้บริหาร (Managerial Perception of Institutional 
Weakness) และ ขีดความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) การศึกษานี้ได้น ากรอบ
แนวคิดและทฤษฎี 2 แนวคิดเพ่ือใช้ในการอธิบายเหตุผลและข้อสมมุติฐานในงานวิจัย ได้แก่ แนวคิด
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์  (Asset Augmentation) ซึ่ งใช้กรอบ LLL โมเดล หรือ Linkage- 
Leverage-Learning โม เดล (Mathews, 2006) และ แนวคิดว่ าด้ วยการหลีก เลี่ ย งสถาบั น 
(Institutional Escape View) (Yamakawa et al., 2008)  
 
วรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ (Asset-Augmentation)  
 Mathews (2006) ได้น าเสนอแนวคิดด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ส าหรับการอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่องค์กรบริษัทที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเอเชีย
แปซิฟิก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาทีหลัง (Latecomers) แต่สามารถที่จะออกสู่สากล 
(Internationalization) ได้ ในขณะที่องค์กรเหล่านี้ต่างเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านขนาดของ
องค์กร ความขาดแคลนของทรัพยากรหลัก หรือมีระยะห่างจากตลาดหลัก  การศึกษาของ 
Mathews (2006) ได้ศึกษาและน าเสนอองค์กรที่เรียกว่า “Dragon Multinationals” ว่าท าอย่างไร
ถึงประสบความส าเร็จและเป็นหนึ่งในผู้น าของธุรกิจโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก การบริการทางการเงิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว และอ่ืนๆ  

 ด้วยเหตุที่  EMNEs ส่วนใหญ่ เป็นผู้ตามมาที่หลัง (Latecomers) และผู้ เล่นรายใหม่ 
(Newcomers) จึงท าให้ EMNEs เสียเปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัต (Competitive Dynamics) 
จากการเป็นผู้ตามที่หลัง ด้วยว่าผู้น ามีความได้เปรียบทางการเข้าถึงทรัพยากรก่อน การจับจองพ้ืนที่
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ทางการตลาดและมีการประหยัดจากขนาดและขอบเขตที่เกิดจาการเรียนรู้ก่อนผู้ที่ตามมาทีหลัง 
(Followers or Latecomers) (Lieberman & Montgomery, 1988)  
 
รูปแบบ LLL Model (Linkage, Leverage & Learning) 

 เมื่อพิจารณาการขยายตัวออกสู่สากลโดยใช้หลักของทรัพยากรที่ EMNEs มักมีน้อยหรือไม่มี 
ท าให้จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (น้อย) ในรูปแบบใหม่ การน าทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดของ EMNEs ไปใช้เพื่อขยายตัวออกสู่สากลจึงมีแรงผลักดันอยู่ 3 ด้านด้วยกันดังนี้ 
การเชื่อมโยง (Linkage)  

 การเชื่อมโยง (Linkage) ต่อตลาดโลกจึงมีบทบาทท่ีส าคัญในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ การ
ร่วมลงทุนและสร้างพันธมิตรจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถเข้าสู่เวทีในตลาดโลกได้ EMNEs ที่
สามารถเข้าถึงเครือข่ายตลาดโลกเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์ผ่านพันธมิตรหรือคู่ค้า โดยการเชื่อมโยง
ขององค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ก่อนนั้นจะช่วยท าให้สามารถเข้าถึงรากฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบรรษัทข้ามชาติใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ Yiu (2011, p.253) ได้กล่าวไว้ว่า “EMNEs สามารถที่จะเชื่อมต่อ
ทรัพยากรจากองค์กรจากประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ือองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยผ่านทางเครือข่ายและ
การเชื่อมโยง” 

 
การเพิ่มศักยภาพ (Leverage) 

 ในส่วนที่สอง EMNEs สามารถที่จะเพ่ิมศักยภาพ (Leverage) ของทรัพยากรตนเองได้เมื่อ
พิจารณาถึงการจัดตั้งความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับพันธมิตรหรือองค์กรอ่ืน การมุ่งเน้นในกระบวนการนี้
จะส่งผลท าให้การใช้ทรัพยากรของตนเองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ่งขึ้นเมื่อผนวกรวมกับ
ทรัพยากรของพันธมิตรที่ลงทุนร่วมกับ EMNEs การมุ่งเน้นที่จะเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรนั้น
อาจจะเป็นมุมมองในทางตรงกันข้ามกับกระบวนการของมุมมองพ้ืนฐานทางทรัพยากร (Resource 
Based View; RBV) ซึ่งมองว่าท าอย่างไรที่จะรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ในการเพ่ิม
ศักยภาพนั้นเป็นมุมมองที่ท าอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะสิ่งกีดขวาง (Barrier) โดยความสามารถใน
การลอกเลียนแบบ (Imitability)  การโยกย้ายโอนถ่าย (Transferability) และการทดแทน 
(Substitutability) 
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การเรียนรู้ (Learning) 

 ในส่วนสุดท้ายเมื่อมีการสร้างการเชื่อมโยง (Linkage) และ การเพ่ิมศักยภาพ (Leverage) 
อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ที่จะแสดงผลการ
ด าเนินงานออกมา ด้วยเหตุที่ว่ามีการแลกเปลี่ยนและการกระจายของความรู้ (Knowledge 
Exchange and Spillover) ระหว่างบรรษัทข้ามชาติและพันธมิตร ดังนั้น EMNEs สามารถที่จะซึม
ซับความรู้ใหม่ที่ได้มาและท าวงจรการเชื่อมโยง การเพ่ิมศักยภาพและการเรียนรู้ ซ้ าๆเพ่ือที่จะสร้าง
เป้าใหม่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในตลาดและได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ 
Mathews (2006) ยังได้กล่าวว่า “ในจุดปัจจุบันมีทั้งบรรษัทข้ามชาติที่เป็นผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มาที
หลังอย่างเช่นบรรษัทข้ามชาติที่มาจากเอเชียแปซิฟิกมีทุกอย่าง (องค์ความรู้ ทรัพยากร และ
เทคโนโลยี) ที่จะได้รับผ่านการท าซ้ าไม่ว่าจะด้านการเชื่อมโยง การเพ่ิมศักยภาพ การเรียนรู้ที่จะ
สามารถสร้างและสะสมสิ่งต่างๆผ่านกระบวนการดังกล่าว” (Mathews, 2006, p20). 

 
แนวคิดของการหลบเลี่ยงสถาบัน (Institutional Escape View)  

ทฤษฎีที่ใช้ต่อยอดแนวคิดของการหลบเลี่ยงสถาบัน (Institutional Escape View) นี้ได้แก่ 
ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน (Institutional Theory) ซึ่งได้กล่าวโดยสังเขปในบทที่ 2 แล้ว โดย สถาบัน 
(Institution) จะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลและองค์กรต่างๆที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินการต่างๆ การเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ของสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของเวลาที่เกิดขึ้น 
ระบบสถาบันในที่นี้อาจตีความหมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่
เป็นอยู่ปัจจุบันขึ้นมา นอกจากนั้นสถาบันยังสะท้อนความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ที่ใ ช้ใน
สังคม “Rules of the game in a society” (North, 1990) 

 Yamakawa, Peng, & Deeds (2008) ได้น าเสนอแนวคิดของการหลบเลี่ยงสถาบัน 
(Institutional escape view) ซึ่งพยายามให้เหตุผลการเคลื่อนตัวของบรรษัทข้ามชาติจากประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (MNEs from Emerging Economies) ที่ ไปลงทุนในประเทศที่ พัฒนาแล้ว 
(Developed Economies) หรือที่ Ramamurti and Singh (2009) ได้แสดงถึงรูปแบบการเคลื่อน
ตัวของการลงทุนทางตรงจากใต้ไปสู่เหนือ (South to North) ทั้งนี้ทั้งนั้นมุมมองการหลบเลี่ยง
สถาบัน ได้มองว่าองค์กรที่ปรารถนาการออกสู่สากลมีผลมาจากความอ่อนแอทางสถาบันที่จะส่งผล
ในการด าเนินงานทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในด้านความมีเสถียรภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจ ความ
โปร่งใสของสถาบันของรัฐ การป้องกันทรัพย์สินทางปัญหา ข้อจ ากัดในด้านความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 
ความอ่อนแอทางสถาบันเหล่านี้ต่างเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้องค์กรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
สถาบันนี้ออกไปสู่สากลโดยย้ายไปสู่ประเทศที่มีความเข้มแข็งของระบบสถาบัน Witt and Lewin 
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(2007) ได้กล่ าวอีกว่าการลงทุนทางตรงในต่ างประเทศขาออก เกิดขึ้นจากการที่ บริษั ท
ภายในประเทศรับรู้ถึงการไม่ลงรอยกันระหว่างความต้องการของบริษัทกับสถานะทางสถาบัน
ภายในประเทศ   

 
สมมติฐานงานวิจัย 

แนวคิดของ Mathews (2006) ด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ (Asset-augmentation) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การเชื่อมโยง (Linkage) การเพ่ิมศักยภาพ (Leverage) และการเรียนรู้ (Learning) 
และแนวคิดของการหลบเลี่ยงสถาบัน ( Institutional escape view) (Yamakawa, Peng, & 
Deeds, 2008) ได้น าเข้ามาในการพัฒนาสมมุติฐานงานวิจัยเพ่ือใช้ในการทดสอบปัจจัยในระดับ
องค์ กร 3 ปั จจั ย ได้ แก่   ประสบการณ์ ในระดับสากลของผู้ บ ริห าร (Global Managerial 
Experience), การรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบัน ( Institutional Weakness) และ ขีด
ความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัท (Innovation Capability) ต่อการออกสู่สากลของบรรษัท
ข้ามชาติไทย องค์กรธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่จะต้องด าเนินธุรกิจในสภาวะแวดล้อมทางสถาบัน 
(Institutional Environments) ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการธุรกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ปัญหาการล่าช้าของระบบราชการ ความไม่พร้อมต่อการลงทุน ปัญหาด้านคอรัปชั่น ซึ่งส่งผลท าให้
องค์กรธุรกิจเพ่ิมความสนในที่จะลงทุนในต่างประเทศที่มีโอกาสมากกว่า ทั้งนี้บางประเทศยังมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตขององค์กร  

 
ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหารและการออกสู่สากล 

 งานวิจัยที่ผ่านมาได้แนะน าว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในระดับสากลมีแนวโน้มด าเนินการ
ให้องค์กรออกสู่ตลาดสากล (Bartlett & Ghoshal, 1992; Ramamurti & Singh, 2009; Sahaym 
& Nam, 2013) ส าหรับกรณีเฉพาะเจาะจงอย่างผู้บริหารหรือผู้จัดการที่มาจากประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่นั้น เนื่องด้วย EMNEs ส่วนใหญ่มักจะมีขนาดองค์กรที่เล็กและมีทรัพยากรที่ไม่สลับซับซ้อน 
(Bartlett & Ghoshal, 2000) และมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยน้อยกว่า (Lall & Chan, 1983) 
ในขณะที่องค์กรที่เป็นผู้น าตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วมีความก้าวหน้าในด้านทรัพยากรและขีด
ความสามารถ รวมไปถึงระดับของนวัตกรรมและทุนทางทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ของผู้บริหาร
ในการเป็นผู้น าขององค์กรจึงจะช่วยให้มองเห็นถึงการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศ
หรือท าให้ออกจากขอบเขตจากตลาดภายในประเทศได้ จากมุมมองของกรอบแนวคิด LLL 
(Linkage, Leverage and Learning) ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหารสะท้อนศักยภาพใน
การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ (Network of International Economy) และ
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เครือข่ายนี้จะสามารถเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงเพ่ือสร้างพันธมิตรในระดับสากล ทุนทางสังคม (Social 
Capital) ของผู้บริหารที่ได้รับมาจากการสั่งสมจากประสบการณ์จะช่วยเปิดช่องทางการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านลูกค้า ช่องทางการจัด
จ าหน่าย หน่วยงานของรัฐ และอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลท าให้ EMNEs ของไทยออกสู่สากลได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ประสบการณ์ระดับสากลของผู้บริหารยังส่งผลท าให้มีการประเมินความเสี่ยงใน
ตลาดต่างประเทศ การตัดสินใจตลาดเป้าหมายและเลือกตลาดที่มีศักยภาพ ผู้บริหารที่มีการ
เตรียมพร้อมจากประสบการณ์ที่ดีกว่าไม่ เพียงแต่จะสามารถเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากร
ภายในประเทศที่มีอยู่ แต่ยังสามารถที่จะเพ่ิมพูนการกระจายทรัพยากรและการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Bartlett & Ghoshal, 1989; Yiu el al, 2007) ประสบการณ์จะช่วยท าให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นที่
จะบริหารจัดการองค์กรภายใต้แรงกดดันและความสลับซับซ้อนของปัญหาที่องค์กรจะต้องเผชิญ  
ด้วยว่าการออกสู่สากล ผู้บริหารจะต้องเผชิญความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ระบบสถาบัน และความ
สลับซับซ้อนทางการแข่งขันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประสบการณ์ของผู้บริหารเป็นหนึ่งในปัจจัย
ความส าเร็จของ EMNEs ไทยในการออกสู่สากล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงคาดว่าประสบการณ์ในระดับ
สากลของผู้บริหารจะช่วยให้องค์กรมีต าแหน่งที่เฉพาะที่จะช่วยให้มีเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพของ
ทรัพยากรและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่จากประสบการของผู้บริหารที่ผ่านมาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรออก
สู่ตลาดสากล ด้วยเหตุนี้จึงตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่า 
H1: ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการออกสู่ 
     สากล 
 
ขีดความสามารถทางนวัตกรรมและการออกสู่สากล 

 ขีดความสามารถขององค์กร (Firms’ Capability) มีความส าคัญต่อการได้มาและรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) อีกทั้งเป็นการน าไปสู่การด าเนินการ
ของกลยุทธ์ทั้งหมด ทั้งนี้ Barney (1991) ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยผ่านคุณลักษณะของทรัพยากรซึ่ งประกอบไปด้วย 1) มูลค่า (Values), 2) ความหายาก 
(Rareness), 3) ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ ( Imperfect Imitability) , และ 4) ไม่
สามารถหาทดแทนได้ (Non-Substitutability) หรือ VRIN  ส าหรับขีดความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovation Capability)  ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ภายในองค์กรและต้องการใช้ระยะเวลาในการทดลองและพัฒนา ขีดความสามารถนี้
เป็นหนึ่งในความสามารถขององค์กรในการน าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการปรับ
กระบวนการใหม่เพ่ือตอบสนองในการแข่งขัน นอกจากนี้การสร้างนวัตกรรมต่างจะต้องใช้ทรัพยากร 
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องค์ความรู้ ขีดความสามารถต่างๆ ในการเพ่ือที่จะรวบรวมพัฒนานวัตกรรม ด้วยเหตุที่ว่านวัตกรรม
ต่างมีความสลับซับซ้อน (Sen & Egelhoff, 2000) ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมสะท้อนถึงศักยภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ อีกทั้งยัง
เป็นขีดความสามารถที่จะน ากระบวนการที่เหมาะสมทางเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตภัณฑ์ใหม่ 
พัฒนาและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพ่ือความต้องการในอนาคต และการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (Adler & Shenbar, 1990) 

เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นจากองค์ความรู้ ทรัพยากร และการทดลอง 
จาก LLL Model ขีดความสามารถทางนวัตกรรมเป็นตัวชี้บ่งการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่
เพ่ือสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมยังมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการ
เรียนรู้ในองค์กร (Organizational Learning) (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002) EMNEs ที่
มีความสามารถในด้านนี้ถือได้ว่าได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ งานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า
ขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมมีส่วนสัมพันธ์กับการลงทุนทางตรงผ่านทางเลือกในการเรียนรู้ 
(Peng & Wang, 2000) อีกทั้งขีดความสามารถทางนวัตกรรมยังมีส่วนสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการ
ส่งออก (Guan & Ma, 2003) เมื่อพิจารณาโมเดลการออกสู่สากล OLI Framework (Dunning, 
1981) ขีดความสามารถของนวัตกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของ (Ownership) ของ
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ออกมาเพ่ือจับต้องได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยใน
การออกสู่สากล ดังนั้นระดับของขีดความสามารถทางนวัตกรรมจึงเป็นตัวก าหนดความสามารถที่จะ
เรียนรู้และซึมซับองค์ความรู้ (Absorptive Capacity) รวมไปถึงการดึงศักยภาพของทรัพยากรจาก
พันธมิตรจากทั่วโลก กระบวนการเพ่ิมศักยภาพและการเรียนรู้เปรียบเสมือนกิจกรรมที่สะท้อน
องค์กรที่มีขีดความสามารถทางนวัตกรรมที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้ EMNEs จะออกสู่ตลาดสากล ด้วยเหตุ
นี้จึงตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่า 
H2: ขีดความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการออกสู่สากล 
 
การรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบันและการออกสู่สากล 

 งานวิจัยที่ผ่านได้แสดงให้เห็นว่าสถาบัน (Institutions) ในประเทศต่างๆ ได้ก าหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่แตกต่างกัน (Hoskisson et al, 2013; Meyer et al., 2009; Peng et al, 
2008) ส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างประเทศไทยนั้นได้เผชิญกับความอ่อนแอในระบบ
สถาบันไม่ว่าจะเป็นในด้านความมีเสถียรภาพทางการเมือง (การประท้วงและความขัดแย้งทาง
การเมืองซึ่งในที่สุดส่งผลท าให้เกิดการรัฐประหารในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557) บริษัทในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาต่างมีการตั้งกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอของสภาพแวดล้อม
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ทางสถาบัน (Institutional Environment) ภายในประเทศ (Meyer et al., 2009; Wright et al, 
2005) ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทเหล่านี้ต่างมีความต้องการเข้าถึงทรัพยากรผ่านระบบสถาบันรวมไปถึง
ยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความอ่อนแอของระบบสถาบัน 

 Meyer et al (2009) ได้พิจารณาถึงระบบสถาบันโดยสะท้อนถึงกรอบทางกฎหมายและ
การปฏิบัติ กฎระเบียบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตัวระเบียบข้อบังคับ โดยหากมีความอ่อนแอ
ทางระบบสถาบันนอกจากจะส่งผลท าให้ความมีประสิทธิผลของตลาดไม่เกิดขึ้นแล้วยังบันทอนตลาด 
ยกตัวอย่างเช่น การคอรัปชั่นทางธุรกิจภายในประเทศ เป็นต้น ในทางกลับกันหากกรอบของสถาบัน
มีความเข้มแข็งก็ย่อมจะส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนกลไกทางการตลาดให้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างโปร่งใส การแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ลดความไม่แน่นอนจาก
กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนท าให้องค์กรสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจได้ การที่ระบบสถาบันมีความอ่อนแอส่งผลท าให้ต้นทุนในการตกลง (Cost of Contracting) 
สูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบ (Zhou & Poppo, 2010) ดังนั้น
อาจจะกล่าวได้ว่าบรรษัทข้ามชาติที่มีความคิดที่จะออกสู่ตลาดสากลแต่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสถาบันที่มีความอ่อนแอมีแนวโน้มที่จะออกจากประเทศของตนเองเพ่ือที่จะสามารถดึงศักยภาพ
ของต่างประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่มีความแข็งแรงกว่า การที่ประเทศไทยมีระบบว่า
ด้วยสถาบันที่ยังอ่อนแอย่อมอาจจะส่งผลกระทบท าให้บรรษัทข้ามชาติไทยออกสู่สากลในประเทศที่
เป็นมิตรและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ความปลอดภัย ให้การปกป้องทางสินทรัพย์ทาง
ปัญญา มีข้อจ ากัดในด้านต่างๆที่น้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการด าเนินการตั้งธุรกิจและความเป็น
เจ้าของ รวมไปถึงปัญหาด้านคอรัปชั่นที่น้อยกว่า ดังนั้นการที่ผู้บริหารรับรู้ความอ่อนแอระบบสถาบัน
ส่งผลท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของความต้องการที่บรรษัทข้ามชาติจะออกสู่สากล ด้วยเหตุนี้จึงตั้งข้ อ
สมมุติฐานที่ว่า 
H3: ความอ่อนแอของระบบสถาบันในประเทศไทยที่ผู้บริหารรับรู้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการ

ออกสู่สากล 
 
บทบาทในการปฏิสัมพันธ์ของความอ่อนแอในสถาบันของประเทศไทย 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นความอ่อนแอในระบบสถาบันสร้างขีดจ ากัดในการเติบโตทางธุรกิจ
และขยายความไม่แน่นอนในการลงทุน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เสนอว่าความอ่อนแอในสถาบันจะมี
บทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์ (Moderating Role) ระหว่างความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในต่างประเทศ
ของผู้บริหารกับการออกสู่สากล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของขีดความสามารถทางนวัตกรรมกับการ
ออกสู่สากล โดยเมื่อสภาพแวดล้อมทางสถาบันไม่เอ้ืออ านวยที่จะท าให้องค์กรเจริญเติบโตขึ้น 
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะค้นหาโอกาสในการขยายตัวออก
สู่สากล ในท านองเดียวกันในสถาบันที่มีความอ่อนแอองค์กรที่มีขีดความสามารถทางนวัตกรรมมี
ความกังวลในด้านการป้องกันด้านลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ทางปัญญา ซึ่งการออกสู่ต่างประเทศที่มีการ
ป้องกันด้านดังกล่าวมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น  

 เมื่อสภาพแวดล้อมทางสถาบันภายในประเทศไม่ได้ส่งผลดีต่อการเติบโต ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ย่อมที่จะดิ้นรนในการออกสู่ต่างประเทศเพ่ือที่จะได้รับผลประโยชน์จากระบบสถาบันที่
มีความเข้มแข็ง ส่วนผสมของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประสบการณ์ระดับสากลของผู้บริหาร
และการรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบันภายในประเทศจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารเร่งบุกเบิกใน
การออกสู่สากล ผู้บริหารจะเร่งใช้ทุนทางสังคมและการเชื่อมโยงกับประเทศที่มีระบบสถาบันที่
เข้มแข็งและเคลื่อนย้ายกระบวนการด าเนินงานไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่เหมาะสม (Meyer et al., 
2009; Witt & Lewin, 2007; Yamakawa et al., 2008) ด้วยเหตุนี้จึงตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่า 
H4a: ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้บริหารและการออกสู่สากล

จะมีมากยิ่งขึ้นเมื่อความอ่อนแอในระบบสถาบันที่ผู้บริหารรับรู้อยู่ในระดับที่สูง 
H4b: ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างขีดความสามารถทางนวัตกรรมและการออกสู่สากลจะมีมาก

ยิ่งขึ้นเมื่อความอ่อนแอในระบบสถาบันที่ผู้บริหารรับรู้อยู่ในระดับที่สูง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เนื่องด้วยงานศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นในด้านผู้บริหารและผู้จัดการภายในองค์กร ผู้วิจัยจึงได้เก็บ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลธนาคารโลกที่ชื่อว่า World Bank’s Enterprise Surveys โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะใช้ข้อมูลจาก The Productivity and Investment Climate Private Enterprise Survey ซึ่ง
ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานเพ่ือที่จะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและตัวแปรต่างๆจากประเทศ
ที่แตกต่างกัน ส าหรับแบบส ารวจ World Bank’s Enterprise Survey (WBES) เป็นฐานข้อมูลที่
ลักษณะพิเศษที่สะท้อนประเด็นในการวิเคราะห์ได้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในด้านบรรยากาศใน
การลงทุน (Investment Climate) ในด้านสภาพแวดล้อมทางด้านสถาบันและธุรกิจ ประสบการณ์
ของผู้บริหารและการรับรู้ของผู้บริหาร ซึ่งงานวิจัยหลายเล่มในอดีตได้น าไปใช้ เช่น Sahaym & 
Nam (2012)  อย่างไรก็ดีในการศึกษานี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะในประเทศไทย WBES ประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกจะมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้บริหารในด้านสภาพแวดล้อม
ทางสถาบันและธุรกิจโดยพิจารณาว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่ดีหรือไม่รวมไป
ถึงขีดความสามารถขององค์กร ในส่วนที่สอง WBES ได้วางเป้าหมายที่ได้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพ
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ในการผลิต จากข้อมูลของ WBES เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงใน 1,043 บริษัทได้สัมภาษณ์
ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2007 จนถึง เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2007  

 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

เพ่ือเป็นไปตามงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาได้ เสนอแนวทางในการวั ดการออกสู่สากล 
(Internationalization) ในหลากหลายมิติ เพ่ือที่จะหาวิธีการอธิบายได้ดีที่สุดของการที่องค์กรจะมี
แนวโน้มในการออกสู่สากล (Cetty, 1999; Hitt et al., 2006; Sullivan, 1994) โดยนักวิจัยได้
พิจารณาการวัดดังกล่าวจากหลากหลายงานวิจัยที่ผ่านมา (De Clercq, Sapienza, & Crijns, 2005; 
Ruzzier, Antoncic, Hisrich, & Konecnik, 2007; Sullivan, 1994) เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ถึ ง ด้ า น
ความสามารถในการด าเนินงาน (Performance) ที่เกี่ยวกับการออกสู่สากล นักวิจัยได้มีการวัดค่า
ดังกล่าวซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยยอดขายในต่างประเทศต่อยอดขายรวม , ความเข้มข้นของการ
ส่งออก (Export Intensity) เปอร์เซ็นต์ยอดขายจากการส่งออกต่อยอดขายรวม ความเข้มข้นของ
การวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity) ความเข้มข้นของการโฆษณา (Advertising Intensity) และ
อัตราส่วนก าไรจากต่างประเทศต่อก าไรรวม เป็นต้น แต่หากวัดในด้านโครงสร้างองค์ก รนักวิจัย
อาจจะท าการวัดจาก สัดส่วนสินทรัพย์ในต่างประเทศต่อสินทรัพย์รวม จ านวนส านักงานสาขาใน
ต่างประเทศต่อส านักงานรวม (Sullivan 1994) เป็นต้น  การวัดตัวแปรในด้านการออกสู่สากล 
(Internationalization หรือ International Venturing) จะท าการวัดจาก 2 ส่วน ด้วยกันทั้งในด้าน
ความสามารถในการด าเนินงานและด้านโครงสร้าง โดยในส่วนแรกจะใช้ความเข้มข้นของการส่งออก 
(Export Intensity) ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนของยอดขายจากการส่งออกต่อยอดขายทั้งหมด ในส่วนที่
สองวัดในส่วนขององค์กรได้มีการถือหุ้นหรือการด าเนินงานในต่างประเทศหรือไม่ (Lu & Beamish, 
2001)  เพ่ือที่จะค านวณการวัดตัวแปรด้านการออกสู่สากลทางผู้วิจัยได้ท าการสร้างค่ามาตรฐานโดย
การใช้ Natural Log (Sahaym & Nam, 2013) และ ใช้ผลรวมของค่าทั้งสองส่วนเป็นตัววัดการ
ออกสู่สากล 

 
ตัวแปรอิสระและตัวแปรที่สาม (Independent and Moderate Variables) 

 ส าหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรที่สาม ทางผู้วิจัยได้วางแผนที่จะเก็บข้อมูลจาก WBES โดย
ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรด้วยกันได้แก่ ประสบการณ์ ในระดับสากลของผู้บริหาร (Global 
Managerial Experience: GME) ความอ่อนแอของระบบสถาบันที่ผู้บริหารรับรู้ (Managerial 
Perception of Institutional Weakness; PIW) แ ล ะ  ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า งน วั ต ก ร ร ม 
(Innovation Capability: INV)   
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ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

 ในการศึกษาของงานวิจัยนี้เพ่ือที่จะควบคุมการอธิบายจากตัวแปรอื่นๆ จึงได้ควบคุมตัวแปร
ต่างๆ หลายตัวแปร โดยผู้วิจัยได้ควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ขนาดขององค์กรโดยใช้จ านวนพนักงาน
ในองค์กร เนื่องด้วยขนาดขององค์กรเป็นตัวชี้บ่งที่จะสามารถดึงศักยภาพของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น
ในด้านการประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Scope) อายุขององค์กร
จ าเป็นที่จะต้องควบคุมในโมเดลด้วยเป็นส่วนสะท้อนในเวลาต่อด้านองค์ความรู้และขีดความสามารถ
ซึ่งอาจจะต้องส่งผลต่อการออกสู่สากล เนื่องด้วยการวัดขีดความสามารถทางนวัตกรรมเป็นหนึ่งในตัว
แปรอิสระ (ที่คาดการณ์ไว้) ผู้วิจัยจึงควบคุมความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development Intensity) ซึ่งค านวณจากค่าใช้จ่ายในด้านวิจัยและพัฒนาหารด้วยยอดขายรวม อีก
ทั้งตราสินค้ายังเป็นส่วนหนึ่งในตัวแปรควบคุมเนื่องด้วยสินค้าที่มีแบรนด์หรือตราสินค้ามีแนวโน้มที่
จะส่งเสริมการออกสู่สากล ผู้วิจัยยังควบคุมในส่วนของทรัพยากรคงค้าง (Resource Slack) ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการขยายตัวออกสู่ต่างประเทศ โดยการน ายอดก าไรที่ท าการลงทุนต่อ (The Profit 
Reinvested) ซึ่งสะท้อนถึงเงินหมุนเวียนที่พร้อมในการลงทุน และสุดท้ายผู้วิจัยได้ควบคุมอิทธิพล
จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มีอุตสาหกรรมทั้งหมด 9 อุตสาหกรรมจึงท าการควบคุม
อิทธิพลโดยใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable).  

 
วิธีการศึกษา (Method) 

 เพ่ือที่จะทดสอบข้อสมมุติฐาน ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง
สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)  (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 
2003) ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ การออกสู่สากล (Y) ในขณะที่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามได้แก่ GME 
PIW และ INV โดยแสดงตามสมการถดถอยดังนี้ 

Y = 0 +1X1+2X2+…..+ nXn 

 โดยที่ Y เป็นตัวแปรตาม และ X1, X2,….Xn เป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรที่สาม และ ตัวแปร
ควบคุม 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากแบบส ารวจ World Bank’s Enterprise Survey (WBES) 
ซ่ึงส ารวจในด้านบรรยากาศในการลงทุน (Investment Climate) ในด้านสภาพแวดล้อมทางด้าน
สถาบันและธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้บริหารและการรับรู้ของผู้บริหาร เมื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
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น่าจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่ทาง กิริยา และ ธนะพงษ์ (2558) ได้น ามาใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ส ารวจจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ธนาคารโลก ซึ่งท าการส ารวจ 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.2550 ซึ่งในครั้งที่ 2 นั้นมีการส ารวจ
ที่ละเอียดกว่าจึงได้น าไปเก็บในฐานข้อมูลของ WBES ในปี ค.ศ. 2007 นั้นเอง อย่างไรก็ดีการ
ศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์นี้ได้ใช้ข้อมูลเฉพาะ ปี ค.ศ.2007 ซึ่งมีความละเอียดกว่าและมีข้อมูลที่
ครบถ้วนในการวิจัย 

 อนึ่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง ทางงานวิจัยของ กิริยา และ ธนะพงษ์ (2558) 
ได้รวบรวมแสดงสถิติเชิงพรรณนาไว้อย่างดีแล้ว จึงไม่แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เป็น
การซ้ าซ้อนในงานวิจัย ส าหรับงานวิจัยเชิงประจักษ์นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยใน ตารางที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ รวม
ไปถึงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยได้ท าการทดสอบข้อสมมุติฐานต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) ทางผู้วิจัยได้ทดสอบ เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ในคู่ตัวแปรใดมีค่า
มากกว่า 0.8 ที่สะท้อนถึงปัญหาความซ้ าซ้อนในการอธิบายของตัวแปรต้นและประเด็นปัญหาในด้าน 
Multicollinearity นอกจากนี้จากโมเดลสมการถดถอยพหุคูณค่าเฉลี่ย Variance Inflation Factor 
(VIF) อยู่ที่ 1.17 โดยค่า VIF สูงสุดและต่ าสุดมีค่า 1.37 และ 1.02 ตามล าดับซึ่งมีค่าไม่เกิน 10 จึง
สามารถสรุปได้ว่าไม่มีประเด็นปัญหาในด้าน Multicollinearity เมื่อทดสอบ Heteroskedasticity 
โด ย ใช้  Cameron & Trivedi’s Decomposition of IM-Test  แ ล ะ  Breusch-Pagan/ Cook-
Weisberg Test พบกว่า p-value <.005 ทั้งสองการทดสอบ จึงสรุปได้ว่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อน (Variance of Residual) ไม่มีความเหมือนกันหรือ Homogenous ในส่วนของการ
กระจายตัวของกลุ่มถือได้ว่าเป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)  

จากตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยมีแบบจ าลองการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 แบบจ าลองด้วยกัน โดยแบบจ าลองที่ 1 เป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรต้นเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (Main Relationship) 
ในขณะที่แบบจ าลองที่ 2 และ 3 เป็นการวิเคราะห์และทดสอบตัวแปรต้นและปฏิสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่สามกับตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม (Moderation Effect) โดยแบบจ าลองที่ 2 ทดสอบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหาร (GME) และ การรับรู้ความอ่อนแอใน
ระบบสถาบัน (PIW) ในขณะที่แบบจ าลองที่ 3 ทดสอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถทาง
นวัตกรรม (INV) และ การรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบัน (PIW) ค่าทางสถิติในใช้ในการอธิบาย
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แบบจ าลอง R-Squared ของทุ กแบบจ าลองมี ค่ าตั้ งแต่  0.138-0.143 โดยที่  F-Ratio ของ
แบบจ าลองมีค่าสถิติแบบมีนัยส าคัญ (p-value<0.001)  

 ในข้อสมมุติฐานที่ 1 หรือ H1 ได้ตั้งไว้ว่า ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหาร (GME) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการออกสู่สากล เมื่อพิจารณาจากแบบจ าลองที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของ GME มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญ ( = 0.269, p-value<0.01)  ซึ่งเป็นไปตามข้อ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  

อย่างไรก็ดีจากแบบจ าลองที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของ INV หรือขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมแสดงค่าเป็นบวกแต่ไม่มีนัยส าคัญ จึงไม่สนับสนุนข้อสมมุติฐานที่ 2 หรือ H2 ที่ได้ตั้งไว้ว่า 
ขีดความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ใน เชิงบวกกับการออกสู่สากล อย่างไรก็เมื่อพิจารณา
ถึงข้อสมมุติฐานที่ 3 หรือ H3 ที่เสนอไว้ว่า ความอ่อนแอของระบบสถาบันในประเทศไทยที่ผู้บริหาร
รับรู้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการออกสู่สากล จากแบบจ าลองที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของ PIW มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญ ( = 0.448, p-value<0.01) ซึ่งสนับสนุนข้อ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันใน แบบจ าลองที่ 1 ได้แสดงผลของค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิริยาและธนะพงษ์ (2558) โดยเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรควบคุมที่อยู่ใน
แบบจ าลอง ตัวแปรด้านอายุขององค์กร ขนาดขององค์กร ตามมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ที่เป็นบวก
และมีนัยส าคัญ เป็นที่น่าสังเกตุได้ว่าในการทดสอบปัจจัยของการออกสู่สากลในแบบจ าลองที่ 1 
ผู้วิจัยได้น าตัวแปรในด้าน ตราสินค้าเพ่ือใช้ในการควบคุม และพบกว่า ตราสินค้ามีส่งผลกระทบต่อ

การออกสู่สากลโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ เป็นบวกและมีนัยส าคัญ ( = 0.333, p-
value<0.01)   

เมื่อท าการทดสอบการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร โดยก าหนดให้ความอ่อนแอของระบบ
สถาบันในประเทศไทยที่ผู้บริหารรับรู้เป็นตัวแปรที่สามหรือ Moderator จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้
ทดสอบข้อสมมุติฐานที่ 4a และ 4b (H4a และ H4b) แบบจ าลองที่ 2 และ 3 ตามล าดับ โดยข้อ
สมมุติฐาน H4a ได้ตั้งไว้ว่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้บริหาร
และการออกสู่สากลจะมีมากยิ่งขึ้นเมื่อความอ่อนแอในระบบสถาบันที่ผู้บริหารรับรู้อยู่ในระดับที่สูง 

พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญ ( = -0.051, p-value<0.05) ซึ่ง
ส่งผลท าให้ไม่สนับสนุนข้อสมมุติฐานที่ H4a ในขณะที่ในแบบจ าลองที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรที่สามมีค่าเป็นบวกแต่ไม่มีนัยส าคัญ ท าให้ไม่สนับสนุนข้อสมมุติฐานที่ H4b ท้ายที่สุดใน
แบบจ าลองที่ 4 ได้รวบรวมทุกตัวแปรทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรที่สาม และตัวแปรควบคุมในแบบจ าลอง
พบกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความมีนัยส าคัญของแต่ละตัวแปร เป็นไปในทิศทาง เดียวกับ
แบบจ าลอง 1 2 และ 3  
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ตารางท่ี 1: สถิติเชิงพรรณนาและความสัมพันธ์ของตัวแปร (Descriptive Statistics and Correlations) 
 

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) การออกสู่สากล 1.728 1.952 1.000                 
2) ขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ

บริษัท 6.720 110.908 0.034 1.000               

3) การรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบัน 1.139 0.387 0.1001* 0.013 1.000             
4) ประสบการณ์ในระดับสากลของ

ผู้บริหาร 0.234 0.531 0.1255* -0.001 0.050 1.000           

5) ตราสินค้า 0.435 0.496 0.1213* 0.028 0.003 0.051 1.000         

6) อายุขององค์กร 15.286 9.479 0.1073* 0.081* -0.015 0.006 0.096 1.000       

7) ขนาดขององค์กร 261.972 612.482 0.2765* 0.0628* 0.030 0.129* 0.0824* 0.1984* 1.000     

8) ก าไรสุทธิ 0.000 0.998 0.0783* 0.044 0.002 0.0637* -0.016 0.092* 0.2742* 1.000   

9) ความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา 0.010 0.042 0.023 -0.003 -0.054 -0.011 0.005 0.1189* 0.1227* 0.1083* 1.000 

10) ทุนทางสังคม 5.778 64.614 0.059 0.016 0.026 0.040 -0.001 0.007 0.1091* -0.004 -0.004 
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ตารางท่ี 3.2: ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

"การออกสู่สากล" 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวแปรต้น (Independent Variable)         
 

      

ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหาร (GME): -H1- 0.269** 0.108 0.432*** 0.130 0.271* 0.108 0.432*** 0.130 

ขีดความสามารถทางนวัตกรรมของบริษทั (INV): -H2- 0.000 0.001 0.000 0.001 -0.003 0.004 -0.003 0.004 

การรับรู้ความออ่นแอในระบบสถาบัน (PIW): -H3- 0.448** 0.147 0.532*** 0.152 0.427** 0.149 0.511*** 0.153 
ผลกระทบจากตัวแปรที่สาม (Interaction Effect)         

 
      

         PIW x GME: -H4a-     -0.051* 0.023 
 

  -0.051* 0.023 
PIW x INV: -H4b-     

 
  0.001 0.001 0.001 0.001 

ตัวแปรควบคุม          
 

      
         อายุขององค์กร 0.013* 0.006 0.013* 0.006 0.014* 0.006 0.013* 0.006 

ขนาดขององค์กร 0.001*** 0.000 0.001*** 0.000 0.001*** 0.000 0.001*** 0.000 
ก าไรสทุธ ิ 0.027 0.061 0.027 0.061 0.026 0.061 0.026 0.061 
ตราสินค้า 0.333** 0.117 0.342** 0.117 0.330** 0.117 0.339** 0.117 
ความเข้มข้นของการวิจยัและพัฒนา -1.383 1.413 -1.332 1.410 -1.414 1.413 -1.361 1.411 
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ตารางท่ี 3.2: ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

"การออกสู่สากล" 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทุนทางสังคม 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
ตัวแปรควบคุมของประเภทอุตสาหกรรม         

 
      

ค่าคงที่ 0.389† 0.223 0.288 0.227 0.419† 0.225 0.317 0.230 

R-Squared 0.138 0.142 0.139 0.143 
Adj R-Squared 0.124 0.127 0.124 0.127 
F-Ratio 9.65*** 9.42*** 9.16*** 8.97*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ †p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001  และ  N = 

1,043 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกสู่สากลของบริษัทในประเทศไทย
โดยได้ข้อมูลมาจากแบบส ารวจ World Bank’s Enterprise Survey (WBES) ในปี ค.ศ. 2007 ซึ่ง
ครอบคลุมตัวอย่างบริษัททั้งหมด 1,043 แห่งทั่วประเทศไทยทั้ง 7 ภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วย 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ ใน 9 อุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและพลาสติก สิ่งทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและเครื่องมือ 
และเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งทางผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีทางเลือก (Alternative 
Perspective) ที่ได้เกิดขึ้นไม่นานมาใช้อธิบายการออกสู่สากลของบริษัทที่อยู่ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา เนื่องจากทฤษฎีและแนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น OLI Framework หรือทฤษฎี
อ่ืนๆ อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุม (Ramamurti & Singh, 2009) อีกทั้งคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของบรรษัทข้ามชาติในประเทศท่ีก าลังพัฒนาต่างมีขนาดเล็ก มีทรัพยากรที่ไม่ทันสมัย และ
มี เท ค โน โล ยี ที่ ล้ า ส มั ย  (Well, 1983; Bartlett & Ghosal, 2000; Lall& Chen, 1983) ก าร
ศึกษาวิจัยนี้ จึ งได้น าแนวคิดของ Mathews (2006) ด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์  (Asset-
Augmentation) ซึ่งมีแบบจ าลอง LLL (LLL Model) ที่ประกอบไปด้วย การเชื่อมโยง (Linkage) 
การเพ่ิมศักยภาพ (Leverage) และการเรียนรู้ (Learning) และแนวคิดของการหลบเลี่ยงสถาบัน 
(Institutional Escape View) มาใช้ในการอธิบายการออกสู่สากลของบริษัทในประเทศไทย 

 ในส่วนของงานวิจัยเชิงประจักษ์นี้ ได้พิจารณาถึง ปัจจัย 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการออกสู่
สากล ได้แก่ 1) ประสบการณ์ในระดับสากลของผู้บริหาร (Global Managerial Experience) 2) 
การรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบันจากผู้บริหาร (Managerial Perception of Institutional 
Weakness) และ 3) ขีดความสามารถทางนวัตกรรม ( Innovation Capability) โดยผลการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ประสบการณ์ในระดับ
สากลของผู้บริหารและการรับรู้ความอ่อนแอในระบบสถาบันจากผู้บริหารเป็นแรงผลักดันท าให้
บริษัทออกสู่สากล เมื่อควบคุมตัวแปรด้านอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีขีดความสามารถทางนวัตกรรมไม่ได้
สะท้อนผลกระทบต่อการออกสู่สากลอย่างมีนัยส าคัญ จากผลการศึกษาปัจจัยทางตรงนี้จะเห็นได้ว่า
เมื่อใช้แบบจ าลอง LLL Model ในการอธิบายประสบการณ์ในระดับสากลนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายที่มีอยู่จากการสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือที่จะเพ่ิมศักยภาพและเรี ยนรู้ 
และท้ายที่ สุดสามารถที่ จะออกสู่ สากล ( Internationalization) ได้ ในที่ สุ ด อย่างไรก็ดี  ขีด
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการออกสู่สากล ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าขีด
ความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทในประเทศที่ก าลังพัฒนาอาจจะไม่มีความทันสมัยหรือยังต้อง
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เพ่ิงพาพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรมอยู่  อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการหลบเลี่ยง
สถาบัน (Institutional Escape View) มีผลกระทบต่อการออกสู่สากล การได้ผลประโยชน์จากส่วน
ต่างของสภาพแวดล้อมทางสถาบัน (Institutional Arbitrage) เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทพิจารณา หาก
สภาพแวดล้อมทางสถาบันไม่ว่าจะเป็นในด้านเสถียรภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจ ความโปร่งใส
ของสถาบันของรัฐ การป้องกันทรัพย์สินทางปัญหา ข้อจ ากัดในด้านความเป็นเจ้าของ และอ่ืนๆ หาก
ไม่มีความพร้อม บริษัทพร้อมที่จะหลีกหนีโดยการออกสู่สากล การหลบเลี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลเสี ย
ทางระบบเศรษฐกิจได้เช่นกันเนื่องจากว่าการจ้างงานหรือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(ภายในประเทศ) อาจจะลดลง ทั้งนี้การออกสู่สากลต่างมีผลดีกับระบบเศรษฐกิจเช่นกันเนื่องจาก
สามารถน าเงินก าไรจากการลงทุนกลับเข้ามาภายในประเทศ จากการทดสอบข้อสมมุติฐานพบว่า 
ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นในระบบสถาบันส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการออกสู่สากลอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้การออกสู่สากลพบว่า บรรษัทข้ามชาติที่ออกไปลงทุนกลับมองตัวแปรในด้านประเทศที่ก าลัง
พัฒนาที่มีความอ่อนแอเชิงสถาบัน ซึ่งเป็นต้นทางที่เป็นปัจจัยในการออกสู่สากลมากกว่าปลายทาง
หรือประเทศท่ีเข้าไปลงทุน  

นอกจากนี้งานวิจัยยังศึกษาทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โดยทดสอบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประสบการในระดับสากลของผู้บริหารและการรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบันจาก
ผู้บริหาร และทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถทางนวัตกรรมและการรับรู้ถึงความอ่อนแอ
ในระบบสถาบันจากผู้บริหาร ผลการทดสอบพบว่าปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ส่งกระทบต่อการออกสู่
สากลอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดีผลศึกษาพบว่าระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการในระดับ
สากลของผู้บริหารและการรับรู้ถึงความอ่อนแอในระบบสถาบันจากผู้บริหารต่อการออกสู่สากลนั้น 
ให้ผลในทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาถึง
สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะสามารถให้เหตุผลที่ว่าเมื่อความสามารถของผู้บริหารจากประสบการณ์อาจจะ
ลดลงเมื่อความอ่อนแอทางระบบสถาบันมากขึ้น กล่าวคือ ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะมีประสบการณ์มาก 
ผู้บริหารอาจประสบปัญหาในการใช้ประสบการณ์ดังกล่าวในการสร้างเครือข่าย หรือเพ่ิมศักยภาพ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องด้วยกฎระเบียบที่มีความอ่อนแอและไม่สามารถบังคับใช้ได้ การบริหารจัดการ
จึงถูกจ ากัดจากระบบสถาบันท าให้ประสบการณ์ของผู้บริหารในระดับสากล ไม่สามารถที่จะเอามา
ใช้ได้ในระดับภายในประเทศ (Domestic Level) 

การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงปัจจัยในการออกสู่สากลในอีกมิติ
หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการน าไปใช้เชิงวิจัย (Research Implication) ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ LLL model และ Institutional Escape View ในการอธิบาย และเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งใน
ความเข้าใจผู้ประกอบการไทยที่ออกสู่สากล งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้นอกจากการจะเติมเต็มงานศึกษาเชิง
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ประจักษ์ ในด้านทฤษฎีและแนวคิดแล้ว ในด้านของการน าไปใช้ เชิ งบริหาร (Managerial 
Implication) จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ของผู้บริหารในต่างประเทศ เป็นส่วนส าคัญในการออกสู่
สากล ดังนั้นการที่องค์กรต้องการออกสู่สากล การว่าจ้างผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานในต่าง
แดนจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเชื่อมโยง การเพ่ิมพูนศักยภาพ และการเรียนรู้ภายใน
องค์กรให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ นอกจากนี้ตราสินค้ายังเป็นส่วนส าคัญที่ผู้บริหารองค์กร
จะต้องให้ความส าคัญก่อนการออกสู่สากล โดยเฉพาะตราสินค้าที่เป็นสากลและท าให้คนทุกประเทศ
ต่างสามารถรับรู้ได้เป็นไปในทางเดียวกัน ในแง่ของข้อเสนอแนะทางนโยบาย (Policy Implication) 
นั้น งานวิจัยเชิงประจักษ์นี้ยังสะท้อนความเข้าใจต่อภาครัฐว่าการออกสู่สากลไม่ใช่มีแรงขับเคลื่อน
จากการสนับสนุนจากภาครัฐที่เป็นเชิงบวกเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนถึงปัจจัยของความอ่อนแอเชิง
สถาบันจากภาครัฐด้วย โดยได้สะท้อนถึงความจ าเป็นในการพัฒนาความเข้มแข็งในเชิงสถาบัน ทั้งใน
มุมมองของความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความมีเสถียรภาพในเชิงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
หากยังต้องการให้บรรษัทข้ามชาติไทยลงทุนในประเทศไทยในเกิดการจ้างงาน ซึ่งมีผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ยังดึงให้มีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทย เนื่องจากว่าในมุมมองที่กลับกันบรรษัทที่อยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีความอ่อนแอ
เชิงสถาบันต่างค้นหาประเทศที่มีความเข้มแข็งเชิงสถาบันในการลงทุน  ด้วยเหตุนี้หากระบบสถาบัน
จากภาครัฐที่ไม่มีความเสถียรภาพและด้านอ่ืนๆที่ท าให้เกิดความอ่อนแอทางระบบสถาบันต่างก็เป็น
แรงผลักดันท าให้ผู้ประกอบการในไทยออกสู่สากล 
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การจัดการนวัตกรรมของ Smart Enterprisesเพ่ือก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 
The Innovation Management of Smart Enterprises to Thailand4.0 

Model 
 

พัทธนันท์ มั่งมี1 วรพงศ์ โพล้งอยู่2 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงความจ าเป็นในการปรับตัวของวิสาหกิจ
ขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small and Medium Enterprises) เพ่ือมุ่ง
สู่การเป็น Smart SMEs หรือ Smart Enterprises โดยใช้การจัดการนวัตกรรม มาเป็นแนวทางใน
การสร้าง New Business Model ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนอธิบาย
แนวคิดการน าองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจมาสร้างเป็นกระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรม โดย
การน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมไปถึง
สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  ซึ่งกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมนั้น ธุรกิจสามารถเลือกที่จะสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  
นวัตกรรมด้ านบริการ (Service Innovation) และนวัตกรรมด้ านกระบวนการ (Process 
Innovation) เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถอยู่รอดในยุคประเทศไทย 4.0 นี้ได้
อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการนวัตกรรม วิสาหกิจขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทย 4.0 
 
Abstract 
 The objectives of this academic article were to elucidate to the necessity on 
the adjustment of Small and Medium Enterprises or SMEs in order to achieve the 
position of Smart SMEs or Smart Enterprises by applying “innovation management” 
as a guideline of new business model. The innovation management will be applied 
for creativity and technology along with the explanation of the concept of business 
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operation as a procedure to create the innovation and increase efficiency and 
effectiveness on business administration as well as making difference which respond 
the demand of the customers. Product innovation or Process innovation are the 
choices of the innovation creating on products which can be selected in order to 
create the advantage in competition and sustainably survive in Thailand 4.0 
 
Keyword: Innovation Management, Smart Enterprises, Thailand 4.0 
 
บทน า 

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของของสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ที่มี
ความซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้หลายธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด เติบโต และมี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยในปัจจุบันก าลังจะก้าวเข้าสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 และปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนา 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยโดยมีความคาดหวังว่าใน 20 ปี 
ข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวพ้นไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วและจะยกระดับรายได้ประชาชาติให้มากขึ้น 
โดยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาค
เกษตร ต่อมาพัฒนาเข้าสู่ ยุคประเทศไทย  2.0 ที่ เน้นอุตสาหกรรมเบา และเปลี่ยนมาเน้น
อุตสาหกรรมหนักในยุคประเทศไทย 3.0 แต่กลายเป็นว่าประเทศไทยยังติดกับดักที่ไม่อาจน าพา
ประเทศให้พัฒนามากไปกว่านี้ได้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพ่ือปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศและน าพาประชาชนทั้งหมดไปสู่โมเดลใหม่ที่ชื่อว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” 
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยการน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาบริหารประเทศ 
โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดทิศทาง 
จัดระบบ ปรับแก้ การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถรับมือกับโอกาสและอุปสรรคหรือภัย
คุมคามใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่ง สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559) ได้กล่าว
ว่า โมเดลประเทศไทย 4.0 นั้น ได้มุ่งเน้นเรื่อง “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “Value 
base economy” โดยมีฐานคิดคือ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรมมากขึ้น กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เรา
ต้องเปลี่ยนมาเป็น “ท าน้อย ได้มาก” 
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ส่งผลให้หลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ต้องปรับตัว 
เรียนรู้ ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์การ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างสง่างามในยุคประเทศไทย 4.0 ในบทความนี้จะขอกล่าวในเรื่องของ วิสาหกิจ
ขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small and Medium Enterprises) ตามที่
รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญแก่ธุรกิจ SMEs โดยกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart SMEs หรือ Smart Enterprise โดยใช้ “การจัดการ
นวัตกรรม” มาเป็นแนวทางในการสร้าง New Business Model ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถอยู่รอดในยุคประเทศไทย 
4.0 นี้ได้อย่างยั่งยืน 

การจัดการนวัตกรรมอาจสรุปความหมายกว้าง ๆ ได้ว่า คือ การน าศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารมาใช้ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือ
ปรับปรุงสิ่งเดิม ๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์การซึ่งการจัดการนวัตกรรมจะ
ส่งผลให้เกิด การได้เปรียบทางการแข่งขันจากความแตกต่างและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจ 
สอดคล้องกับ Michael E. Porter (1990) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมธุรกิจ SMEs คือ สิ่งส าคัญที่ท าให้
องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันรวมไปถึง Lee และคณะ (2001) ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
นวัตกรรมธุรกิจ SMEs ว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็น ที่เป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง
ความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ SMEs ซึ่งการจัดการนวัตกรรมในองค์การจะช่วยแก้ปัญหาและมี
ความส าคัญต่อองค์การในการสร้างความยืดหยุ่นและได้เปรียบทางการแข่งขัน (Borins, 2000; 
Tomas, 1999) สอดคล้องกับคุณลักษณะของ Smart Enterprise ที่ โมเดลประเทศไทย 4.0 
ต้องการ ให้เน้นในด้านการพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การสร้าง Business 
Model ใหม่ ๆ สามารถเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ SMEs ไทยในยุคปัจจุบันให้เป็น Smart 
Enterprises ที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 
ความจ าเป็นที่ต้องปรับโฉม SMEs สู่ Smart Enterprises 
 ประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการผลักดันเศรษฐกิจภายใต้อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งถูก
น าไปเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติและโรดแมปทางเดิน
ของประเทศในสองทศวรรษหน้า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรม
ซึ่งใช้แรงงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs 
(Small and Medium Enterprises) ของไทยยังมีความอ่อนแอ ส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในอุตสาหกรรม
ช่วงที่ 2 อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่ไม่มีแบรนด์และนวัตกรรมของตนเองเป็นอุตสาหกรรมลักษณะ
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รับจ้างผลิต (OEM) หรือเป็นฐานการผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ต่างชาติ ซึ่งนอกเหนือจากการได้
มูลค่าเพ่ิมน้อยยังเสี่ยงต่อการถูกย้ายฐานการผลิตในอนาคต (ธนิต โสรัตน์ , 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) พบว่า ปัญหาอันดับหนึ่งของธุรกิจ SMEs คือ ปัญหา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ยังขาดความรู้พ้ืนฐานด้านเทคนิคอันทันสมัยที่น ามาสร้างความ
แตกต่างให้แก่ธุรกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(2555) และ วรวุฒิ อุ่นใจ (2557) ได้เล็งเห็นจุดอ่อนของ SMEs ในด้านการไม่ให้ความส าคัญในการ
น านวัตกรรมมาใช้กับธุรกิจ ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การขาดความคิดสร้างสรรค์ รวม
ไปถึงการมีปัญหาในการละเมิดลิขสิทธ์ ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของ 
SMEs นั้น คือขาดการจัดการทางด้านนวัตกรรมมาใช้ที่สามารถยกระดับธุรกิจ สร้างมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ น ามาสู่การอยู่รอดของธุรกิจในสภาวะการ
แข่งขันท่ีรุนแรง และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจได้ 

โดยธุรกิจ SMEs ของไทยแต่เดิมนั้น  เป็นการแปรรูปสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่  หรือ
หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม เพ่ือขายในตลาดท้องถิ่น โดยผู้ประกอบการใช้บริการทางการเงินทั้งใน
และนอกระบบ ซึ่งท าในรูปแบบที่เป็นธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจภายในครอบครัว จนกระทั่งเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2540-2541 ธุรกิจ SMEs ทั้งหลายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ยอดขายตก ตลาดมี
การหดตัวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหายไป ธุรกิจ SMEs หลายรายล้มหายตายจากวงการไปด้วยเหตุผล
นานาประการ แต่ที่เป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ธุรกิจ SMEs ต้องปิดกิจการลงเนื่องจาก เงินลงทุน เงิน
ส ารองไม่มากพอ จึงประสบปัญหาขาดเงินทุนอย่างหนักหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้น จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจโลก ส่งผลให้เกิดการค้าเสรีมากขึ้น ประเทศที่มี
ค่าแรงต่ าได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในเวทีการค้าโลกมากขึ้น อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม ฯลฯ มีการ
แข่งขันกันลดต้นทุนการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการ
จัดการผลิตแบบเครือข่าย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องผลิตเองทั้งหมด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของไทย ท าให้เกิดดุลยภาพทางการค้าเมื่อปี 2543-2544 เศรษฐกิจของไทยเริ่มฟ้ืนตัวและ
ขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงปี  2546 เกิดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
(ธนิต โสรัตน์, 2559) จนปัจจุบันสภาพแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนไป ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกได้มีการ
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวตามเพ่ือให้ธุรกิจ SMEs ได้มีการ
พัฒนาตามยุคดังกล่าว โดยได้เกิดโมเดลใหม่ภายใต้ชื่อว่า ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีการผลักดันให้ธุรกิจ 
SMEs ปรับโฉมไปสู่ Smart Enterprises ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
ไทย โดยเน้นให้ธุรกิจ SMEs ที่จะก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่น สามารถอยู่รอดได้ในยุคนี้ได้นั้น ต้องมี
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ความสามารถในด้านสร้าง New Business Model ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ ธุรกิจ SMEs ต้องปรับเปลี่ยนจาก SMEs เป็น Smart SMEs หรือ Smart Enterprises 

การปรับโฉมของธุรกิจ SMEs เดิม ไปสู่  Smart Enterprises นั้น ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) กล่าวว่า จะต้องมีสินค้าดี แนวคิดดี บริหารจัดการ
คล่องตัว มองตลาดโลกเป็นส าคัญ สร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ซึ่งต้อง 

ประกอบด้วย (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2558) 
1. ต้องมีความสามารถในการแข่งขัน “Competency”  
2. ต้องตอบโจทย์ลูกค้า “Customer Focus”  
3.ต้องมีเครือข่ายที่มีพลัง“Collaborative Network”  
การจะเป็น Smart Enterprises นั้นต้องน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจไทยรวมไปถึงต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ Innovation-Driven Enterprise (IDE) ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
(2558) ได้กล่าวว่า การที่จะเป็น ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมนั้น ต้องประกอบด้วย การก้าวไปสู่
ตลาดโลก มีการใช้นวัตกรรมเข้ามาในกระบวนการประกอบธุรกิจ งานทุกงานสามารถสลับเปลี่ยนกัน
ท าได้ มีการบริหารงานไม่ใช่แค่ระบบครอบครัวแต่มีการบริหารจากบุคคลภายนอกด้วย และมีการหา
แหล่งเงินทุนจากภายนอกมาใช้ในธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากการเป็นธุรกิจ SMEs แบบเดิม ที่มีการเจาะ
ตลาดแค่ท้องถิ่น ไม่มีนวัตกรรม การบริหารงานแบบครอบครัว จัดสรรหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
น้อยมาก 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบธุรกิจ SMEs แบบเดิม กับ ธุรกิจ SMEs แบบใหม่ที่จะขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม 
Small and Medium Enterprise (SME) 

Entrepreneurship 
Innovation Driven Enterprise (IDE) 

• Local/regional markets • global/regional markets 
• Innovation not necessary • based on some sort of  innovation  
• non-tradable jobs • tradable-jobs 
• family/one owner • diverse ownership  
• very little external capital • external capital provided 

ที่มา: เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน.์ (2558). สืบค้นจาก http://www.bangkok.com/whats-on-events/ 



224 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
Peter Robbins และ Colm O’Gormen (2016) ได้สรุปว่า การที่ธุรกิจ SMEs จะพัฒนา

ไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบผลส าเร็จในธุรกิจนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดการ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สอดคล้อง
กับ Adams, Bessant & Phelps (2006) ที่กล่าวว่า นวัตกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรง
ส าหรับความอยู่รอดของธุรกิจ และศักยภาพของธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางการแข่นขันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งจากการรวบรวมความส าคัญหรือความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนเป็น Smart Enterprises นั้น สรุปได้ว่า ธุรกิจ SMEs นั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวไปสู่ 
Smart Enterprises เนื่องจากในโลกในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นโลกที่นอกจากจะมีระดับของความ
ซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่มากขึ้นแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วง รุนแรง และรวดเร็วที่
เพ่ิมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โครงสร้าง ระบบ และสถาบันต่างๆของโลกในศตวรรษที่ 20 จึงเริ่มไม่
สามารถ “ตอบโจทย์” ประเด็นท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2559) 
เมื่อโลกเปลี่ยนไทยจึงต้องปรับ ให้เหมาะสม อยู่รอด เติบโต ให้ได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ให้เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนผ่านจาก Traditional Services ที่สร้างมูลค่าต่ า ไปสู่การ
ให้บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หรือ High Value Services ให้มีความแข็งแรง เพียงพอที่จะด ารงอยู่และ
เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขัน และอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ขนาดใหญ่ของภาคธุรกิจได้ไป
พร้อมๆกัน หากไม่เช่นนั้นแล้วไซร้ ธุรกิจ SMEs จะไม่สามารถยืนอยู่ได้ในสภาวการณ์ที่ยุคสมัย
เปลี่ยนไป หรืออาจล้มหายตายจากไปจากสารระบบของวงการธุรกิจ เนื่องจากนวัตกรรมเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเติบโตทางธุรกิจ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่องค์กร โดยนวัตกรรมจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงมี
ความสามารถในกระบวนการท างานใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอสินค้า บริการ และให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
อันจะท าให้สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว  
 
ความส าคัญของการจัดการนวัตกรรม Smart Enterprises ในยุคประเทศไทย 4.0 

ความหมายของนวัตกรรม รากศัพท์ของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) นั้นมาจากภาษา 
ลาตินค าว่า “Innovare” แปลว่า “ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา” (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ [สนช.], 2550)
ส่วนการจัดการนวัตกรรม เป็นวิธีการคิด วิธีการ การกระท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม หรือน ามาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม แม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท า 
หรือสิ่งใหม่ ๆ นั้นจะเคยใช้ในสังคมอ่ืนมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
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อีกแห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม (Roger & Shoemaker, 1971) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  
ธนพล ก่อฐาน (2556) ที่กล่าวว่า การจัดการนวัตกรรม เป็นงานบริหารไม่ใช่แค่ตัวสินค้าที่ใหม่ แต่
เป็นระบบการท างานใหม่ วิธีการท างานใหม่ การผสมผสานการท างานใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ใน
การบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ดี Drucker (1985) ได้ให้ค า
นิยามนวัตกรรมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการว่า นวัตกรรม คือ เครื่องมือส าคัญส าหรับ
ผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจ
และบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน นวัตกรรมเป็นความสามารถท่ีถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการ
เรียนรู้ ฝึกฝน และน าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับ พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (2557) ที่กล่าวว่า  
“การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิม ที่เกิดจากการน าความรู้ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร ต่อสังคมและประเทศชาติ” หรือ หมายถึง 
“การท าสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม” ทั้งนี้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่จ าเป็นต้องขจัดสิ่งที่มีอยู่เดิมออกไป
ทั้งหมด แต่อาจเป็นการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโอกาส
และสภาวการณ์ เพ่ือให้ได้สินค้าใหม่ การบริการใหม่ กระบวนการท างานใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจ
ใหม่ ที่สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมขึ้น จากความหมายของนวัตกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหลายท่าน จะเห็นได้ว่าความหมายหลัก คือ ความใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป
ของแนวความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ วิธีการใหม่ การบริหารจัดการแบบใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือถูกพัฒนาปรับปรุงต่อยอดจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งที่ใหม่กว่า ในบทความนี้จะขอน าเสนอนวัตกรรม 3 
ประเภท คือ (David Smith,2006) 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดที่สร้างความแตกต่าง เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product) และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แบบต่อเนื่อง โดยกการขยายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product) 
 2. นวัตกรรมด้านบริการ (Service Innovation) คือ การคิดค้นบริการที่จะอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้นจากความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์การ  

3. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) คือ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการที่มีผลต่อกระบวนการผลิตในรูปแบบเดิมเพ่ือให้ต้นทุนต่ าลง คุณภาพสูงขึ้น หรือใช้เวลาน้อย
ที่สุด คุ้มค่าที่สุด เช่น กระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)  

ซึ่งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการและนวัตกรรมด้านกระบวนการนั้นสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจได้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรจะเลือกแบบไหน องค์กร
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จะมุ่งที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือจะเน้นที่กระบวนการ ซึ่งทั้ง 3 ประเภทล้วนมีส่วนเกื้อกูลเชื่อมโยง
กันและกัน 
 
 
กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม (Creating Innovation Process) 

 
 

ภาพที่ 1กระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรม 
ที่มา: Lurcke, R. (2012). คัมภีร์นักนวัตกรรม: The Innovation’s Toolkit. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
 

 การน าหลักการจัดการนวัตกรรมมาปรับใช้ใน Smart Enterprises เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการที่จะอยู่รอด เติบโตอย่างม่ันคงได้ ในยุคโมเดลประเทศไทย 4.0 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่ เรี ยกว่ า  SMEs (Small and Medium 
Enterprises) ในยุคที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าเอานวัตกรรม
เข้ามาบริหารจัดการในองค์การมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต หรือ
บริการ ให้สามารถแข่งขันได้ จาก SMEs สู่ Smart Enterprise โดยสร้างนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) ขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างจากเดิม หรือสร้างความหลากหลายให้มากขึ้น ซึ่งความ
หลากหลายนั้นจะต้องท าให้ลูกค้าเห็นว่ามีคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการได้ ดังที่ 
Peter Skarzynski & Rowen Gibson (2008) กล่าวไว้ว่า รูปแบบธุรกิจ คือ กรอบแนวคิดที่ใช้เพ่ือ
ระบุว่าบริษัทจะท าอะไรเพ่ือสร้างมูลค่า ส่งมอบให้กับลูกค้า และดึงเอามูลค่าออกมา โดยทั่วไป
รูปแบบธุรกิจจะเป็นการรวมกันขององค์ประกอบแต่ละส่วน ซึ่งเป็นที่มาของโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมและความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

 
การแยกองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจ มีดังนี้ 

 1. เราจะตอบสนองความต้องการของใคร 
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 2. เราจะเสนออะไรให้กับลูกค้า 
 3. เราจะขายสินค้าและบริการกับลูกค้าอย่างไร 
 4. เราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีใด 
 5. เราจะท าอย่างไรเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขันและรักษาความได้เปรียบในระยะยาว 

  โดยน าองค์ประกอบของรูปธุรกิจมาสร้างเป็นกระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ ใน
จัดการนวัตกรรมในองค์การ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการน าองค์ประกอบของรูปธุรกิจมาสร้างเป็นกระบวนการแห่งการสร้าง

นวัตกรรม 
การแยกองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจ กระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรม 

1. เราจะตอบสนองความต้องการของใคร 1. การรับรู้โอกาส 
2. เราจะเสนออะไรให้กับลูกค้า 
3. เราจะขายสินค้าและบริการกับลูกค้าอย่างไร 
4. เราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีใด 

2. การพัฒนาแนวคิด 
3. การแก้ปัญหา 

5. เราจะท าอย่างไรเพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน
และรักษาความได้เปรียบในระยะยาว 

4. การพัฒนาต้นแบบ 
5. แก้ไขจุดบกพร่อง 

 
เราสามารถน าองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจ มาพิจารณาสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรม 

โดยสิ่งแรกที่ธุรกิจจะต้องวิเคราะห์และวางแผนคือ เราจะตอบสนองความต้องการของใคร โดย
สอดคล้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมในขั้นที่ 1 คือ ขั้นรับรู้โอกาส รับรู้ตลาดว่าต้องการอะไร ยัง
ขาดอะไร จากนั้นพิจารณาหาทางเลือกว่าเราจะเสนออะไรให้กับลูกค้าเราจะขายสินค้าและบริการ
กับลูกค้าอย่างไรและเราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีใด จะสอดคล้องกับกระบวนการที่ 2 และ 3 ของการ
สร้างนวัตกรรม คือ เป็นกระบวนการพัฒนาแนวคิด และการแก้ปัญหา และสิ่งส าคัญท่ีสุด คือ  เราจะ
ท าอย่างไรเพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่งขันและรักษาความได้เปรียบในระยะยาว จะสอดคล้องกับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมขั้นที่ 4 และ 5 คือ การพัฒนาต้นแบบ รวมไปถึงการแก้ไขจุดบกพร่องให้
สินค้า หรือบริการ และกระบวนการให้แก่ธุรกิจ  

สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้องต้องพิจารณา คือ การท าอย่างไรให้ “ท าน้อย แต่ได้มาก” โดยการ
น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบริหารจัดการธุรกิจ รวมไปถึงสร้างความ
แตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  ซึ่งกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น 
ธุรกิจสามารถเลือกที่จะสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  นวัตกรรมด้าน
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บริการ (Service Innovation) หรือ นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) ได้ 
ตัวอย่างธุรกิจ SMEs ที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการแล้วประสบความส าเร็จก้าวไปสู่การเป็น 
Smart SMEs ตัวอย่างเช่นธุรกิจซูกาเวีย ที่สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation) โดยที่ ธุรกิจซูกาเวีย น าสารให้ความหวานจากธรรมชาติมาสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ที่น าเอาหลักการองค์ประกอบของธุรกิจขั้นที่ 1 มาพิจารณาว่า เราจะตอบสนองความ
ต้องการของใคร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจนี้คือ กลุ่มผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศ กลุ่มคนที่ มี
น้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยต่าง ๆ หลายโรคตามมา และสุดท้ายคือกลุ่ม
คนรักสุขภาพ-รักความงามของทรวดทรง ซึ่งมีมากที่สุด จากกลุ่มเป้าหมายก็น ามาสู่องค์ประกอบขั้น
ที่2-4 คือพิจารณาว่าเราจะเสนออะไรให้กับลูกค้า เราจะขายสินค้าและบริการกับลูกค้าอย่างไร นั่น
น ามาสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรม คือ พัฒนาแนวความคิดและแก้ไขปัญหาจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ซูกาเวีย ที่มีสารให้ความหวานจากธรรมชาติ คือ หญ้าหวาน เนื่องจากเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
ไม่มีแคลอรี่ และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ จึงไม่มีปัญหาต่อสุขภาพของคนที่บริโภค โดยเฉพาะคนที่เป็น
เบาหวาน (วิชัย, 2558) จนน าไปสู่การตอบโจทย์ในเรื่องการที่ เราจะท าอย่างไรเพื่อให้แตกต่างจากคู่
แข่งขันและรักษาความได้เปรียบในระยะยาว โดยกระบวนการสร้างนวัตกรรมขั้นที่ 4 และ 5 คือ 
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และแก้ไขจุดบกพร่อง จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้และยังสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ส่งผล
ให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีศักยภาพทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น  โดยติดอันดับ “10 สุดยอดธุรกิจ
นวัตกรรม ประจ าปี 2556 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2013)” จากส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. นั่นก็เป็นผลมาจากการที่ธุรกิจได้น าเอาหลักการบริหาร
จัดการนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 
บทสรุป 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง หลาย ๆ ธุรกิจจ าต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด
เติบโตได้อย่างสง่างาม และมีศักยภาพทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่โมเดล
ประเทศไทย 4.0 นั้น จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาน าความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรมมาใช้เพ่ือสอดรับ
กับโมเดลดังกล่าวที่ได้มุ่งเน้นเรื่อง “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “Value base 
economy” โดยมีฐานคิด คือ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small 
and Medium Enterprises) ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญแก่ธุรกิจ SMEs โดยกระทรวง
พาณิชย์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart SMEs หรือ Smart 
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Enterprises โดยใช้ การจัดการนวัตกรรม มาเป็นแนวทางในการสร้าง New Business Model ที่จะ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วย หากธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถอยู่รอดในยุค
ประเทศไทย 4.0 นี้ได้อย่างยั่งยืน 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2559). ปัญหาหลัก ฉุดการพัฒนา SMEs-Start Up. [ออนไลน์]. สืบค้น 

จากhttp://www.manager.co.th/iBizChannel [17พฤศจิกายน 2559] 
ธนพล ก่อฐาน. (2556). Innovative Management นวัตกรรมการจัดการ. [ออนไลน์]. สืบค้น

จากhttps://www.gotoknow.org/posts/506666 [17พฤศจิกายน 2559] 
ธนิต โสรัตน์. (2559). บทความพิเศษการปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 

4.0Industries 4.0 Value Chain. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก www.tanitsorat.com [17 
พฤศจิกายน 2559] 

ธนิต โสรัตน์. (2559). อุตสาหกรรม 4.0 การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต THE NEXT 
INDUSTRIAL REVOLUTION. [อ อ น ไล น์ ].  สื บ ค้ น จ าก www.tanitsorat.com/file/
อุตสาหกรรม%204.0...การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต [17 พฤศจิกายน 2559] 

พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์.(2557). B 2 B เคล็ดลับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับ SMEs 
 ไทย. [ออนไลน์]. สืบค้นจากhttp://www.cpall.co.th/Blog/Detail/Poonsawat/b-2-b 
[20พฤศจิกายน 2559] 

วรวุฒิ อุ่นใจ. (2557). จุดอ่อน SME ไทย. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก 
          http://www.smethailandclub.com/knowledges-view.php?id=472&page=12 [12 

พฤศจิกายน 2559] 
วิชัย. (2558). ซูกาเวียทุ่ม 350 ล้าน ผุดโรงงานสกัดสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน (Stevia). 

[ออนไลน์]. สืบค้นจากhttp://www.siamrath.co.th/web/“ซูกาเวีย”ทุ่ม-350-ล้าน-ผุด
โรงงานสกัดสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน-stevia [12 พฤศจิกายน 2559] 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2550). ความหมายนวัตกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www. 
   nia.or.th [20 พฤศจิกายน 2559] 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2559). แผนการส่งเสริมขนาดกลางและขนาด    
            ย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.sme.go. 

http://www.manager.co.th/iBizChannel%20%5b17
https://www.gotoknow.org/posts/506666%20%5b17
http://www.tanitsorat.com/
http://www.tanitsorat.com/file/อุตสาหกรรม%204.0...การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต
http://www.tanitsorat.com/file/อุตสาหกรรม%204.0...การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต
http://www.cpall.co.th/Blog/Detail/Poonsawat/b-2-b
http://www.smethailandclub/
http://www.siamrath.co.th/web/
http://www.siamrath.co.th/web/
http://www/
http://www.sme/


230 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

th/SiteCollectionDocuments/แผนการส่งเสริมSMEs/03/แผนแม่บทฯ%20ฉบับที่%203.pdf 
[20 พฤศจิกายน 2559] 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม . (2555). ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ปี 2555-
 2559. [อ อ น ไ ล น์ ].  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/ 
          งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/2555/N3.PDF [20 พฤศจิกายน 2559] 

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2558). โลกเปลี่ยน ไทยปรับ เอกชนต้องขยับ: ทิศทางธุรกิจไทยในศตวรรษที่  
          21. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.tfpta.com/?page_id=1998 
[20พฤศจิกายน 2559] 

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ . 
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/140075412 

31316 [20พฤศจิกายน 2559] 
เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์. (2558). INNOVATION-DRIVEN ENTREPRENEURSHIP (IDE): การสร้าง

ผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก 
          http://www/thaichamber.org/userfiles/file/5_Presentation%20รศ_ดร_เสาวณีย์%

20ไทยรุ่งโรจน์.pdf [17 พฤศจิกายน 2559] 
Adams, R., Bessant, J and Phelps, R. (2006). Innovation management measurement:  

A review. International Journal of Management Reviews, 8(8), 21-47. 
Borin, S. (2000). Loose cannons and rule breaker, or enterprising leaders, Some 

evidence about innovative public managers. Public Administration review, 
60(6), 498-508. 

Drucker, P.F. (1985). Innovation and Enterpreneurship. New York: Harper and Row 
Publisher. 

Gibson, R. and Skarzynski, P. (2011). การสร้างน วัตกรรมให้ เป็น  Core Competency.  
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

Gormen, C. O. and Robins, P. (2016). Innovation Process: Do They Help or Hinder 
New Product Development Outcome in Irish SMEs. Iris Journal of 
Management, 35(1), 88-103. 

http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20งบประมาณรายจ่ายประจำปี/2555/N3.PDF
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20งบประมาณรายจ่ายประจำปี/2555/N3.PDF
http://www.tfpta.com/?page_id=1998
https://www.facebook.com/drsuvitpage/


231 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

Lee, C., Lee, K. and Penning, J. (2001). Internal capability, External network, and 
performance: A study on technology-based ventures. Strategic Management 
Journal, 22(6), 615. 

Luecke, R. (2012). คัมภีร์นักนวัตกรรม: The Innovation’s Toolkit. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ 
เน็ท. 

Porter, M.E. (1990). The competitive Advantage of Nation. Harvard Business Review, 
68, 73-93. 

Roger, E. M. and Shoemaker, F. F. (1971). Communication of Innovations. New York: 
Free Press. 

Smith, D. (2 0 0 6 ). ExployringInnovation, (2nd ed.). New York: Mc Graw-hill Higher 
Education. 

 

 



232 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะการขายของตัวแทนขายประกัน และการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
A Study of Personal Characteristic, Salesperson Skills and Integrated 

Marketing Communications Factor Affecting the Life Insurance 
Buying Decision Making of Employees in Bangkok Metropolitan 

Area. 
 

เบญจอร งามอ่ิมทรัพย์1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 สาธิต วิทยากร3 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกท่ีสังกัด รายได้ ที่มีต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถทักษะ
การขายของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ  
(3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ของบริษัทประกันชีวิตมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานเอกชนในกรุงเทพฯ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัยเพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คน ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาแผนก/สังกัด
ที่ท างาน และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่วนอิทธิพลของปัจจัยทักษะการขายของพนักงานขายที่มีความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ และ บุคลิกของตัวแทนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน  
และอิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร ( IMC) ทุกด้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ทักษะของพนักงานขาย การสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) การตัดสินใจซื้อประกัน    

                                                           
1 นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 E-mail: benjaon.ngam@bumail.net 
2 รองศาสตราจารย ์ดร., บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 E-mail: suthinan.p@bu.ac.th 
3 ดร., บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
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              ชีวิต ประกันชีวิต 
 
Abstract 

  
 The objectives of study were to: (1) study personal characteristic factor 
affecting the life insurance buying decision making of employees in Bangkok 
Metropolitan Area (2) study salesperson skills affecting the life insurance buying 
decision making of employees in Bangkok Metropolitan Area; and (3) study the 
Integrated Marketing Communications (IMC) affecting the life insurance buying 
decision making of employees in Bangkok Metropolitan Area. The questionnaire set 
was used to be an instrument in order to collect the data from 400 respondents in 
Bangkok Metropolitan Area. It was found that the differences of personal 
characteristic factor including genders, age, status, education, department / 
workplace, and income affected the life Insurance buying decision making of 
employees in Bangkok Metropolitan Area. The salesperson skills factor on 
knowledge of the products and the personality of the different agents affected 
decision to buy life Insurance buying decision making of employees in Bangkok 
Metropolitan Area; and the Integrated Marketing Communications (IMC) factor 
affected the decision to buy life Insurance buying decision making of employees in 
Bangkok Metropolitan Area at the 0.05 level of statistics significantly. 
 
Keywords: Salesperson Skills, Integrated Marketing Communications (IMC), decisions     
               buying life insurance, life insurance 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 

ปัจจุบันการท าประกันชีวิตเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เนื่องจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันย่อมมีอัตราเสี่ยงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการด าเนินชีวิต สุขภาพความเป็นอยู่
ที่มีโรคภัยมากขึ้น การท าประกันชีวิตก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เมื่อยามจ า เป็น และการท า
ประกันชีวิตยังสามารถน ามาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีตามที่รัฐบาลได้ให้สิทธิน าเบี้ยประกันชีวิตไป
หักลดหย่อนภาษีได้ และการท าประกันชีวิตสามารถใช้เป็นเงินออมเม่ือยามเกษียณได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
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ส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าจะท าประกันชีวิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านใดบ้าง 
เมื่อมีการตัดสินใจท าประกันชีวิตแล้วแต่ไม่ทราบถึงรูปแบบประกันชีวิตว่ามีแบบไหนบ้างเพราะมี
แบบประกันหลากหลายแบบ การท าความเข้าใจเองก็ยาก ไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของแบบ
ประกัน มีตัวแทนประกันมาแนะน าสินค้าหรือบริการก็อธิบายไม่เข้าใจเนื่องจากไม่มีทักษะในการขาย
เพียงพอ ซึ่งทักษะการขายหรือศิลปะการขาย หมายถึงการที่สามารถใช้หลักการหรือวิธีการใดๆใน
การสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้บริโภคหรือลูกค้าซื้อสินค้าที่ผู้ขายเสนอขายโดยมีแรงจูงใจ ผู้ขายจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากพอที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเหล่านั้น ( สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 2551)  

ส่วนการจะเลือกบริษัทประกันชีวิตที่จะท าประกันด้วยก็มีหลากหลายบริษัทซึ่งผู้บริโภค
อาจจะไม่สามารถจดจ าชื่อบริษัทที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในส่วนของชื่อและสโลแกนต่างๆ ที่บริษัท
โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการใช้บริการของบริษัทประกันเหล่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารที่
ไม่ชัดเจนหรือการสื่อสารที่มีความคลุมเครือ ท าให้ผู้บริโภคมีความสับสนและเป็นประเด็นที่ท าให้
ผู้บริโภคขาดการรับรู้ที่ดีในการตัดสินใจซื้อประกันกับบริษัท และไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจซื้อประกันอีกด้วย ดังนั้นการสื่อสารต้องมีความครอบคลุมครบวงจรที่จะท าให้ผู้บริโภคไม่
เกิดความสับสนหรือความเบื่อหน่ายที่จะตัดสินใจซื้อประกัน ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือลดปัญหาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการสร้างยอดขายให้ได้ตามที่วางไว้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจรที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย  ด้านโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้าน
การตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของส่วนประสมทางการตลาด (เสรี วงษ์มนฑา 2540) 

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องพัฒนาส าหรับการสร้างการรับรู้การสื่อสารอย่างครบวงจร
ของบริษัทประกันให้กับประชาชน และพัฒนาทักษะการขายของตัวแทนให้มีความช านาญในแบบ
ประกันชีวิตหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ท าประกันจะได้รับ การเอาใจใสในตัวผู้เอาประกัน แม้กระทั้ง
การแต่งตัวของตัวแทนก็ต้องเหมาะสมถูกกาละเทสะเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และยังต้องค านึงถึง
ปัจจัยส่วนบุคคลที่จะมีส่วนท าให้เกิดการตัดสินใจในการท าประกันชีวิต 

จากประเด็นปัญหาและเหตุผลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็น
หัวข้อวิจัยดังนี้การศึกษาทักษะการขายของตัวแทนขายประกัน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
และปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์การท าวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา แผนกที่สังกัด รายได้ ที่มีต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถทักษะการขายของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ของบริษัทประกันชีวิตมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานเอกชนในกรุงเทพฯ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครหลายบริษัท ในเขตบางขุนเทียน เขตสาทร เขตสีลม 
และเขตคลองเตย ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเขตละ 100 คนจากจ านวน 4 เขตในกรุงเทพมหานคร และจะท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 400 คน  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F–test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One–way Analysis of Variance: One–way ANOVA) และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ

ข้อมูลสถิติ เชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ดังนี้  ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)พบว่า ผู้ตอบแบบส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35  ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานฝ่ายบัญชี/การเงิน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-
30,000 บาท ผลการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่ งได้แก่การ
วิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
 - ด้านทักษะการขายของตัวแทนประกัน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ 2) บุคลิกของ

ตัวแทนประกันชีวิต 3) ศิลปะการโน้นน้าวใจ 4) ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ปัจจัยดา้นทักษะการขายของพนักงานขาย 
1.มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 2.บุคลิกของตัวแทนประกันชวีิต 
3มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ 4มีความเข้าใจความตอ้งการของลุกค้า 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาด (IMC) 
1.การโฆษณา   2.การประชาสัมพันธ์  
3.การส่งเสริมการขาย  4.การขายโดยพนกังาน  
5.การตลาดทางตรง   6.การตลาดเชิงกิจกรรม    
 

ปัจจัยดา้นส่วนบุคคล 
1.เพศ   2.อาย ุ
3.สถานภาพ  4.ระดับการศึกษา  
5.แผนก/สังกัดที่ท างาน 6.รายได้    

 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือ
ประกันชีวิตของ

พนักงาน
บริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
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 - ด้านเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ได้แก่ 1) โฆษณา 2) ประชาสัมพันธ์ 
3) การส่งเสริมการขาย 4) การขายโดยใช้พนักงาน 5) การตลาดทางตรง  6) การตลาดเชิง
กิจกรรม - ด้านการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

  
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ความหมาย 

1. ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ 3.62 0.865 มาก 
2. บุคลิกของตัวแทนประกันชีวิต 3.70 0.794 มาก 
3. ศิลปะการโน้มน้าวใจ 3.73 0.905 มาก 
4. ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 3.50 0.769 มาก 
5. โฆษณา 3.32 0.801 ปานกลาง 
6. ประชาสัมพันธ์ 3.39 0.978 ปานกลาง 
7. การส่งเสริมการขาย 3.73 0.731 มาก 
8. การขายโดยใช้พนักงาน 4.04 0.863 มาก 
9. การตลาดทางตรง 3.46 1.000 มาก 
10. การตลาดเชิงกิจกรรม 3.31 0.913 ปานกลาง 
11. การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 3.88 0.693 มาก 
  
ส่วนที่  2 ความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันชี วิตของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
เพศชาย เพศหญิง t P 

N x̄  S.D N x̄  S.D 
-2.645 0.011* 

รวม 133 3.75 0.64 267 3.94 0.71 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจ าแนก

ตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ  พบว่า เพศ ชายและเพศ
หญิง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานเอกชนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่  3 แสดงสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อกันชีวิตของพนักงาน

บริษัทเอกชน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
แผนก/สังกัดที่ท างาน และรายได ้

 
ข้อมูลส่วนบุคคล df F นัยส าคัญสถิติ 

1. อายุ 3 7.818 0.000* 
2. สถานภาพ 2 24.621 0.000* 
3. ระดับการศึกษา 2 6.536 0.002* 
4. แผนก/สังกัดที่ท างาน 5 2.893 0.014* 
5. รายได ้ 4 14.843 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษา แผนก/สังกัดที่ท างาน และรายได้ ที่

แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจ าแนกตาม

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนก/สังกัดที่ท างานและ
รายได้ เป็นรายคู่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นัยส าคัญสถิติ คู่ที่ต่างกัน 
1. อายุ 0.000* อายุ 25-30ปีและ 31-40 ปี 

2. สถานภาพ 0.000* 
0.001* 

สถานภาพโสดและสมรส 
สถานภาพสมรสและหย่าร้าง 

3. ระดับการศึกษา 0.016* ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 

  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจ าแนกตาม
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนก/สังกัดที่ท างานและ
รายได้ เป็นรายคู่ 

 
 0.023* ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
4. แผนก/สังกัดที่ท างาน 0.014* บัญชี/การเงินและจัดซื้อ 

บัญชี/การเงินและบุคคล 
บุคคลและอ่ืนๆ 

5. รายได ้ 0.000* 
 

0.000* 
 

0.000* 
0.001* 
 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000และ10,001-30,000 
บาท 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000และ30,001-50,000 
บาท 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000และ50,001-
100,000 บาท 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000และมากกว่า 
100,000 บาท 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  
 

ส่วนที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านทักษะการขายของตัวแทนประกันชีวิต อิทธิพลของปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาด (IMC) มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรอิทธิพลของปัจจัยด้านทักษะการขายของ
ตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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ทักษะการขายของตัวแทน สัมประสิทธิ์การถดถอย(Beta) ค่า t Sig (P-Value) 

ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ 0.248 3.939 0.000* 
ด้านบุคลิกภาพของตัวแทน 0.264 4.021 0.000* 
ด้านศิลปะการโน้มน้าวใจ 0.109 1.550 0.122 
ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 0.078 1.453 0.147 
R2 =0.377 , F-Value = 59.853 , n = 400 , P-Value ≤ 0.05* 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะการขายของตัวแทนประกันชีวิตด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ

24.8 และบุคลิกภาพของตัวแทน ร้อยละ 26.4 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงาน
บริษัทเอกชนยกเว้นด้านศิลปะการโน้มน้าวใจและความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

 
ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรอิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด 

(IMC) มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 

การสื่อสารการตลาดครบวงจร สัมประสิทธิ์การถดถอย(Beta) ค่า t Sig (P-Value) 
ด้านการโฆษณา -0.286 -5.399 0.000* 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.267 4.395 0.000* 
ด้านส่งเสริมการขาย -0.167 -3.227 0.001* 
ด้านการขายโดยพนักงานขาย 0.627 14.509 0.000* 
ด้านการตลาดทางตรง 0.150 2.273 0.024* 
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม 0.237 3.693 0.000* 
R2 =0.532 , F-Value = 74.360 , n = 400 , P-Value ≤ 0.05* 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าการสื่อสารการตลาดครบวงจรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาแผนก/สังกัดที่

ท างาน และรายได้ มีความแตกต่างกันทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Belch & Belch (2005) 
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ที่กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะเพศหญิงที่มีความ
ละเอียดอ่อน ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าเพศชาย รวมถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ Engel  Kollat & Blackwell (1968)  ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็น
การกระท าของบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึง
กระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว ซึ่งแต่ละคนมี
ลักษณะและพฤติกรรมต่างกันในการแสดงทัศนะคติต่อสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับลักษณะและ
พฤติกรรมเหล่านั้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ธร  รุ่งศุภกิจ (2558) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อ และปัจจัยการตลาดบริการ 7P ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ใน เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ 
ศรัณย หวังชิงชัย (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติสวนบุคคล ปัจจัยด้านความสามารถของ
ผู้ประกอบการ บรรยากาศภายในร้าน และกระบวนการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ : 
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร ปทุมวัน และวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และความถี่ในการเลือกใช้
บริการที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟของพนักงานบริษัทเอกชน 
 อิทธิพลของทักษะการขายของพนักงานขายที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และ บุคลิกของตัว
แทนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Stong (1925) ทฤษฎีไอดาโมเดล (AIDA Model) ที่ว่าพนักงานขาย
จะต้องจูงใจลูกค้าให้ได้ตั้งแต่แรกจนถึงปิดการขาย โดยพนักงานขายจะต้องท าต้องตั้งใจน าเสนอ
สินค้าเพ่ือให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าสนใจ เกิดความยากได้ และตัดสินใจซื้อให้ได้ เพราะสิ่ งแวดล้อมรอบ
ข้างมีสิ่งรบกวนเยอะอาจจะท าให้ลูกค้าไปสนใจอย่างอ่ืนได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรี ว่อง
อรุณ (2553) ที่ว่าการขายทักษะการขายเฉพาะตัว หากพนักงานขายไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้
ในตัวสินค้ามากเพียงพอ ก็อาจท าให้ลูกค้าเบื่อและไม่สนใจในการน าเสนอและท าให้ปิดการขายไม่ได้ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมน โรจนกนันท์  (2558) ศึกษาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
กระบวนการท างาน และบุคลิกภาพของพนักงาน ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ การช าระ
เงินแก่คู่ค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผู้ รับบริการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า บุคลิกภาพของพนักงานมีอิทธิพลต่อความ เชื่อมั่นในการใช้บริการที่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับจุฑามาส เอกภูมิ (2558) ท าการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพ 
และการติดต่อสื่อสารของผู้น าเสนอสินค้าในงานแสดงสินค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์ กร: 
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กรณีศึกษาผู้เข้าชมงานแสดงสินค้ามอเตอร์โชว์ในกรุงเทพมหานคร พบว่าอิทธิพลของลักษณะ
บุคลิกภาพและการติดต่อสื่อสารส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษาผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า
มอเตอร์โชว์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มีความ
แตกต่างกันทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ที่กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด
เป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ผู้ส่งข่าวสารเป็นผู้ผลิตสินค้า ผู้จ าหน่าย พนักงานขาย ส่งข่าวสาร ไปยัง
ผู้รับสาร โดยผ่านการช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองไป
ในทิศทางที่ต้องการ หากท าการสื่อสารออกมาไม่ดีกลุ่มเป้าหมายตีความหมายที่บริษัทต้องการสื่อไม่
ถูกต้อง ไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท ก็จะไม่เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึง 
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication 
: IMC) เป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายๆรูปแบบ
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts) 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าที่จะไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและเชื่อมั่น เพราะการรับรู้ และความ
ต้องการของแต่ละบุคคลจะเกิดจากแรงกระตุ้น และสิ่งจูงใจใหม่เสมอ ดังนั้นควรมีการน าเสนอการ
สื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการจ าได้ขึ้นใจและท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอินท์อร ไตรศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในส านักงานการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และด้านการติดต่อสื่อสารทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อส านักงานการ
อาชีวศึกษา ของนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และยังสอดคล้องกับ ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) 
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และ
ความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
ขณะที่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายและ
ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สรุปผล 
การวิเคราะห์ภาพรวมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาแผนก/สังกัดที่ท างาน และรายได้ ปัจจัยด้านทักษะการขายของพนักงานขายที่มี
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และ บุคลิกของตัวแทน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ทุกด้าน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามงานวิจัยพบว่าปัจจัยทักษะการขายด้านศิลปะการโน้มน้าวใจ  และด้านความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการตัดสินใจของ Shull F.A. & 
others (1970) และทฤษฏีการตัดสินใจซื้อของ Kotler (2000) ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าขั้นตอนกัน
ตัดสินใจโดยทั่วๆ ไปจะมี 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความต้องการ การเล็งเห็นคุณลักษณะ
ทางเลือก การประเมินผลของทางเลือกที่มีอยู่ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ เมื่อมีการ
ตัดสินใจแล้วจะใช้ความคิดต่างๆ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสิ่งที่
ต้องการ ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตและประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ทางบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะการขายของ
พนักงานให้มีช านาญมากขึ้นอยู่สม่ าเสมอเพ่ือสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นทั้งกับตนเองและบริษัท 
เพ่ือให้การขายประสบผลส าเร็จให้ได้ และการท าการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ในทุกๆ ด้าน 
ควรเสนอข้อมูลทุกเหมือนกันทุกสื่อ ครอบคลุม และเข้าใจง่าย ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าการตลาดผ่านการสื่อสารด้านต่างๆ ควรรวมมือปฏิบัติให้
สอดคล้องกันมีการประชุมพูดคุยกันเพ่ือให้สื่อสารออกมาตรงจุดตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ หากมี
การก าหนดนโยบายขึ้นมาแล้วควรมีการปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่อง และจริงจังเพ่ือให้ผลงานออกมาได้
อย่างมีประสิทธิผล ช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานเพ่ือการปิดยอดขายให้
ได ้
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 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังในการให้บริการ เป็นต้น 
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่จะน าสู่การพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มีการปรับปรุง
พัฒนาการน าเสนอการประกันชีวิตให้คุณภาพเพ่ือให้ เกิดทัศนคติที่ดียิ่ งขึ้นต่อไป  และควร
ท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพนักงานบริษัทเอกชน เช่นอาชีพอ่ืนๆ หรือ
เจ้าของกิจการ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interviews) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
มีทัศนคติที่มี และท าให้งานบริการมีประสิทธิภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานครในที่สุด 
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การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและปัจจัยด้านข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน 
A Study of Individual Characteristics, Economic, Social, Environment in 

Organization and Personal Information Factors Affecting the 
Quality of Employees’ Work Life in Private Companies 

 
สมฤดี คุ้มเดช1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 ทิศพล นครศร3ี 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและปัจจัยด้านข้อมูลสถานภาพส่วน
บุคคลที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่ท างานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนและวิธีการ
ทางสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที ( t-test) 
กรณีการเปรียบเทียบของกลุ่มสองกลุ่มที่อิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA ) หรือ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ 
(Scheffe) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา 
พบว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพและการรับรู้คุณค่าในตัวเองมีผลต่อระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ปัจจัยเศรษฐกิจ ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปีไม่มีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชน และด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปีมีผลต่อระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเอกชน ปัจจัยสังคมด้านความสัมพันธ์ ด้านการได้รับการยอมรับและด้านการ
สื่อสารและกิจกรรมทางสังคมมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความเหมาะสมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือใน 
การท างานมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชน และสถานะภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผล
ต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ค าส าคัญ: ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตการท างาน 
 
Abstract 
 The study aims to examine the individual characteristics, economic, social, 
environment in the organization, and personal information factors affecting the 
quality of employees’ work life in private companies. The questionnaire too was 
used in collecting data from 400 operational employees. The statistics, which was 
used to report the data, was the descriptive statistics: frequencies, percentages, 
means and standard deviations: and the inferential statistics: independent sample t-
tests, One-Way ANOVA and F-Test with Scheffe’s mean comparisons as well as 
multiple regression analyses were also used in this study. It was found that 
individual characteristics factors: personality and self-esteem value factors affected 
the quality of employees’ work life in private companies: economics factors: salary 
and annual salary adjustment factor were not affected to the quality of employees’ 
work life in private companies but welfare and bonus factors affected to the quality 
of employees’ work life in private companies. Social: corporate relationships, 
acceptance and communication & social activities were affected to the quality of 
employees’ work life in private companies. Economic factors: appropriate 
environment for work and the availability of equipment and tools to work affected 
to the quality of employees’ work life in private companies. Moreover the 
differences of marital status affected to the quality of employees’ work life in 
private companies at .05 significance level. 
 
Keywords: Characteristics, Economics, Socials, Environments, Workplace Satisfaction 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 
 ทรัพยากรบุคคลหรือพนักงาน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการท างานในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรนั้นๆ ได้ตั้งไว้ ในปัจจุบันมีการยอมรับ
ว่าบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพด้านความสามารถ ด้านทัศนคติ และสภาพจิตใจที่ดีและพร้อมจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ดีกว่าคู่แข่ง เห็นได้จากองค์กรใหญ่ๆที่มีนโยบายเน้นการ



248 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดที่ว่าหากพนักงานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
แล้วนั้น จะส่งต่องานที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่องค์กรและส่งผลต่อการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าขององค์กร
อีกด้วย ดังนั้นองค์กรควรให้ความสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากหากพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานที่ดีด้วย  เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะ
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบางปัจจัยเกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่ควรสังเกตและประเมินสภาพแวดล้อม เพ่ือตอบสนองปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและเพ่ิมปัจจัยเหล่านั้นไปในสวัสดิการพนักงาน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554)  
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานยังหมายรวมถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
ความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ความต้องการให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า 
การได้รับเกียรติจากคนรอบข้าง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในองค์กร ได้รับสวัสดิการที่น่าพอใจ เป็นต้น       
(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการภายในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจ
ของชาติในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกอีก 
20 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่าทุนทั้ง 6 ที่รัฐบาลให้ความส าคัญนี้ใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของมนุษย์มากท่ีสุด ดังนั้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนท างานจึงเป็นเป้าหมายส าคัญที่
ต้องส่งเสริมให้คนงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2559)  
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานแต่
ละบุคคล คือ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลโดยกล่าวรวมถึงคุณลักษณะทางกายภาพ สังคมและจิตใจ ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยกล่าวรวมถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
รวมทั้งระบบการเมืองการปกครองและการบริการด้านสุขภาพ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและบุคคลทั่วไปทั้งสิ้น หากผู้บริหารให้ความใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของ
พนักงาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและความต้องการของพนักงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้ พนักงานก็จะท างานด้วยความตั้งใจ มีเป้าหมายร่วมกันกับ
องค์กรเพื่อความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ดีของตนเองและองค์กร (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544) 
 ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการพัฒนารูปแบบการท างานหรือสวัสดิการให้ตรงกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานควรมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น
ข้อมูลว่าปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานมากที่สุด และปัจจัยใดมีผลกระทบ
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รองลงมา เนื่องจากแม้ว่าจะมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของคนไทยมานาน แต่ยัง
พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงมีความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ค่อนข้างสูง 
หนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั่วโมงการท างานของคนไทยต่อสัปดาห์อยู่ในอัตราที่สูง
กว่า 40 ชั่วโมง อีกท้ังยังมีความเครียดจากปัญหารถติด ส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางไปท างานนานขึ้น สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระดับที่ดี โดยสะท้อนให้
เห็นผ่านข่าวต่าง ๆ ที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการทะเลาะโต้แย้งด้วยวาจาที่รุนแรงไม่
สุภาพ ในที่สาธารณะ เป็นต้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2560) 
 จากประเด็นปัญหาและเหตุผลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็น
หัวข้อวิจัย คือ การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและปัจจัยด้านข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพและด้านการรับรู้
คุณค่าในตัวเองที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเศรษฐกิจ ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี และ
ด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปีที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน  
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสังคม ด้านความสัมพันธ์ ด้านการได้รับการยอมรับ และด้าน
การสื่อสารและกิจกรรมทางสังคมที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน  
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในบริษัทเอกชน 
 5. เพ่ือศึกษาสถานะภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
บริษัทเอกชนที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพนักงานในบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะ
ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานเอกชนที่ท างานในย่านศูนย์รวมธุรกิจ โดยแบ่งการส ารวจ
ออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร เขตปทุมวันและเขตพญาไท ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่ม
ประชากรมีจ านวนไม่จ ากัดจ านวน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ
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ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแห่งละ 100 คนจากจ านวนเขตทั้งหมด โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 400 คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
และ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้
สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F–test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–
way Analysis of Variance: One–way ANOVA)  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ผลการวิจัย 
  

ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ท างานฝ่าย

ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables) 

ปัจจัยด้านข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 
1.สถานภาพโสด   2.สถานภาพสมรส 

 
  

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
1. บุคลิกภาพ   2. การรับรู้คณุค่าในตัวเอง 

 
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน

บริษัทเอกชน 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจองค์กร 
1. เงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าป ี
2. สวัสดิการและโบนัสประจ าป ี

 ปัจจัยด้านสังคมในองค์กร 
1. ความสัมพันธ์ในองค์กร 2. การได้รับการยอมรับ 
3. การสื่อสารและกิจกรรมทางสังคม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
1.ความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 

 
  

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variable) 
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ขายและการตลาด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การ
วิเคราะห์สมมติฐานทั้งห้าข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
 - ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 1) บุคลิกภาพ 2) การรับรู้คุณค่าในตัวเอง 
 - เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) เงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี 2) สวัสดิการและโบนัส

ประจ าปี 
 - สังคม ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ 2) การได้รับการยอมรับ 3) การสื่อสารและกิจกรรมทาง

สังคม 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 2) ความ

พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 
 
ตารางที่  1. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามแบ่งเป็นรายด้าน 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน   S.D.  ความหมาย 

1. ด้านบุคลิกภาพ 3.89 0.607 ระดับมาก 
2. ด้านการรับรู้คุณค่าในตัวเอง 4.01 0.625 ระดับมาก 
3. ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี 3.11 0.966 ระดับปานกลาง 
4. ด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปี 3.12 1.001 ระดับปานกลาง 
5. ด้านความสัมพันธ์ 3.78 0.636 ระดับมาก 
6. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.82 0.898 ระดับมาก 
7. ด้านการสื่อสารและกิจกรรมทางสังคม 3.84 0.822 ระดับมาก 
8. ด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์กร 3.66 0.981 ระดับมาก 
9. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 3.86 0.789 ระดับมาก 
 
ส่วนที่ 2 แสดงลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรมีอิทธิพลต่อระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน 
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ตารางที่ 2. แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน   

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล สัมประสิทธิ์การถดถอย  ค่า t Sig (P- Value) 
1. ด้านบุคลิกภาพ 0.231 3.767 0.000* 
2. ด้านการรับรู้คุณค่าในตัวเอง 0.484 7.886 0.000* 
  R2 = 0.681, F-Value =162.049, n = 400, P-Value ≤ 0.05*  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลด้านบุคลิกภาพและด้านการรับรู้คุณค่า
ในตัวเองมีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3. แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรเศรษฐกิจองค์กรมีอิทธิพลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน  

ปัจจัยเศรษฐกิจองค์กร สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย  

ค่า t Sig  
(P- Value) 

1. ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี 0.038 0.551 0.582 
2. ด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปี 0.693 10.048 0.000* 
  R2 = 0.726, F-Value =209.687, n = 400, P-Value ≤ 0.05*  

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยเศรษฐกิจองค์กรด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปี มีอิทธิพลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ร้อยละ 72.6 แต่ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี ไม่มีผล
ต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4. แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรปัจจัยสังคมองค์กร มีอิทธิพลต่อ

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน 
ปัจจัยสังคมในองค์กร สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย  
ค่า t Sig 

 (P- Value) 
1. ด้านความสัมพันธ์ 0.540 12.291 0.000* 
2. ด้านการได้รับการยอมรับ 0.241 5.312 0.000* 
3. ด้านการสื่อสารและกิจกรรมทางสังคม 0.107 2.388 0.017* 
  R2 = 0.805, F-Value =235.971, n = 400, P-Value ≤ 0.05*  
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 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยสังคมองค์กร ด้านความสัมพันธ์ ด้านการได้รับการยอมรับและ
ด้านการสื่อสารและกิจกรรมทางสังคมมีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5. แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สัมประสิทธิ์
การ
ถด
ถอ
ย  

ค่า t Sig 
(P- Value) 

1. ด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์กร 0.305 6.328 0.000* 
2. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 0.460 9.544 0.000* 
  R2 = 0.695, F-Value =175.776, n = 400, P-Value ≤ 0.05*  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
องค์กรและด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานมีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานในบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ส่วนที่ 3 ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตพนักงานเอกชนจ าแนกตามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของพนักงานจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

คุณภาพชีวิต โสด สมรส t p 

  S.D.   S.D. 
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานใน

บริษัทเอกชน 
3.62 0.693 3.37 0.709 2.918 0.004* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชนที่มีสถานภาพโสด
และสถานภาพสมรสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
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ของพนักงานเอกชนที่มีสถานภาพโสดมีระดับคุณภาพชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานเอกชนที่มี
สถานภาพสมรส 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลด้านบุคลิกภาพ และการรับรู้คุณค่าในตัวเองที่
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชนที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1964) และทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1972) ซึ่ง
กล่าวโดยสรุปว่ามนุษย์มีความต้องการการยอมรับนับถือจากตัวเองและสังคมภายนอก รวมไปถึง
ความเคารพในความต้องการของตัวเองและการท าให้สิ่งที่ตนเองต้องการให้เป็นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
กระตุ้นให้บุคคลสร้างผลงานที่มีคุณภาพและต้องการพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ือให้งานมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของช าเลือง สุขประวิทย์ (2557) และ 
ชุมพร ฉ่ าแสงและคณะ (2555) ซ่ึงมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันคือ การที่พนักงานรู้สึกพึงพอใจด้าน
ลักษณะบุคคลของตนและความสัมพันธ์ต่อการอยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นมีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการที่พนักงานมีความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีผลอย่างมากต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเช่นกัน  
 ปัจจัยเศรษฐกิจองค์กรด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปี มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน แต่ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปี ไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของ Porter & Lawler (1968) และ
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของ Herzberg (1959) ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความพึง
พอใจในการท างานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงที่จูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานและเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้คนขยันท างาน โดยเรียกปัจจัยนี้ว่า ปัจจัยจูงใจ ซึ่งได้แก่
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งเพ่ือเงินเดือน 
โบนัสและสวัสดิการที่มากข้ึนซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลในการท างาน โดยแต่ละบุคคลจะมองเห็นรางวัล
ที่เหมาะสมกับความพยายามที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของตน ตลอดจนมูลค่าของรางวัลที่
แท้จริงจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานคนนั้นด้วย ซึ่งพนักงานมองว่า เงินเดือนและการ
ปรับเงินเดือนประจ าเป็นสิ่งที่ตนควรจะได้รับเพ่ือแลกกับการท างานในแต่ละวันและประสบการณ์
การท างานที่มากขึ้น แต่ไม่ได้มองเป็นรางวัลพิเศษที่จะสร้างแรงจูงใจและมีผลต่อการส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้นกว่าปกติที่ควรจะเป็น แต่พนักงานมองว่าโบนัสและสวัสดิการที่ตนได้คือ
รางวัลพิเศษจากการขยันท างานและสร้างผลงานที่ดี เพ่ือช่วยให้ตนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี หล้าแหล่ง (2556) และงานวิจัยของอนันต์ แม่กอง 
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(2558) ซึ่งมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันคือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลกรที่แตกต่างกัน 
 ปัจจัยสังคมในองค์กร ด้านความสัมพันธ์ ด้านการได้รับการยอมรับ และ ด้านการสื่อสาร
และกิจกรรมทางสังคม มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Moos (1986) และทฤษฎีการจูงใจของแม็คเคลแลนด์ โดย McClelland (1953) ซึ่งกล่าวโดย
สรุปว่าความต้องการของคนที่จะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมี 3 ประการ คือ ความต้องการประสบ
ความส าเร็จ ความต้องการความรักความผูกพัน และความต้องการอ านาจบารมี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยพนักงานจะรู้สึกมีความสุขและ
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีได้หากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาวิณี แสนวัน (2557) และงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ซึ่งมีข้อสรุปไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ปัจจัยการท างานและปัจจัยด้านสังคมโดยภาพรวมมีผลต่อระดับความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน และระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งรวมถึงความภูมิใจในองค์กร 
การมีอิสระในการท างาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน  
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์กร และ ด้านความ
พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer (1967) และแนวคิดของ Taylor (1998) ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า 
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยดัง
กล่าวคือ ความพึงพอใจต่อสถานที่ที่ปฏิบัติงานโดยรวม ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ดีในการ
ท างาน ทั้งอุปกรณ์การท างานที่เพียงพอและเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและตั้งใจท างานให้ได้ผลดีที่สุด นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล กฤษวงศ์และ   
ณกมล  จันทร์สม (2556) และงานวิจัยของวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2558) ซึ่งมีข้อสรุปไปในทิศทาง
เดียวกันคือ สิ่งแวดล้อมในองค์กร มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนักงานเอกชน 
ที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของแนวคิด
ของ Harper (1987) และ Werther & Davis (1982) ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต 
ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ บรรยากาศในองค์การ การบริหารจัดการ (Harper, 1987) จุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์และการบริหารจัดการองค์การ  (Werther & Davis ,1982) ปัจจัยด้ านบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ การศึกษาต่อเนื่อง การอบรม ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง
หน้าที่ ลักษณะสายงาน (Harper, 1987) ความพึงพอใจในการท างาน ความต้องการของบุคคลและ
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แรงจูงใจในการท างาน (Werther & Davis, 1982) ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย งานที่รับผิดชอบ 
(Harper, 1987) ลักษณะงานและกิจกรรมการท างาน (Werther & Davis, 1982) นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและปรียา พลอยระย้า (2556) และงานวิจัยของ  
ปฐมพงศ์  ชูสกุลพัฒนา (2557) ซึ่งมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันคือ พนักงานที่มีสถานภาพโสดและ
สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
และด้านความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมและความสุขในชีวิตที่
แตกต่างกัน 
 
สรุปผลงานวิจัย 
 การวิเคราะห์ภาพรวมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในบริษัทเอกชนพบว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพ ด้านการรับรู้คุณค่าใน
ตัวเอง ปัจจัยเศรษฐกิจด้านสวัสดิการและโบนัสประจ าปี ปัจจัยสังคมด้านความสัมพันธ์ ด้านการ
ได้รับการยอมรับ ด้านการสื่อสารและกิจกรรมทางสังคม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านความเหมาะสม
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน และ
สถานะภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามงานวิจัยพบว่าปัจจัยเศรษฐกิจ ด้านเงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจ าปีไม่มีผลต่อระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ Zhan (1992) และทฤษฎีของ Walton (1974) ซึ่ง
กล่าวโดยสรุปว่าปัจจัยที่มีส่วนสร้างให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามท่ีตนปรารถนานั้น มาจากการรับรู้
ว่าตนมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากสังคม ได้รับรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมกับความทุ่มเทในการ
ท างาน ทั้งรางวัลทางจิตใจและวัตถุเช่น โบนัสประจ าปี ฯลฯ มองเห็นโอกาสก้าวหน้าในงานและ
ความม่ันคงในการท างาน สามารถแสดงศักยภาพและความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การได้ท างานสถาพ
แวดล้อมที่ตนรู้สึกมีความปลอดภัย รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อิงอร ตั้นพันธ์ (2556) และงานวิจัยของทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ซึ่งมีข้อสรุปเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในบริษัทเอกชนไปในทิศทางเดียวกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ควรร่วมมือกัน
ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารออกไปให้
พนักงานทุกคนในองค์กรมีการรับรู้ถึงนโยบายเหล่านั้น รวมทั้งมีการด าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
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และจริงจังเพ่ือให้การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรมีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิผล 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน เช่น 
ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่านิยม เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ครอบคลุมเพ่ือน ามาพัฒนาด้านสวัสดิการให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานและ
ช่วยลดความเครียดของพนักงานจากปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Problem and Entrepreneurship Development of Community 
Enterprises in Nakhon Si Thammarat Province towards the AEC  

 
โพยมพร  รักษาชล1 วิไลลักษณ์  วงสุวรรณ์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และปัญหา
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ 2) เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวนโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับรวม 1-5 ดาว จ านวน 163 กลุ่ม                 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 4 คน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน   คน และส านักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 คน โดยการใช้สถิติวิธีแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจัด
เรียงล าดับของสภาพปัญหาทั้ง 4 ด้าน สามารถเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากระดับมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 ด้านเงินทุนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.03 ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.9  และด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91  

 
 
 

______________________________________ 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Management 
Technology Faculty.  Rajamangala University of technology Srivijaya. E-mail: payomphon13@gmail.com 
2นักวิจยั กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจยัและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Research Support Office.  University of 
the Thai Chamber of Commerce 
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ส่วนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพัฒนา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อจัดเรียงล าดับความต้องการพัฒนาทั้ง   ด้าน สามารถเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมจากระดับมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านนโยบายและการส่งเสริมของรัฐบาล มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4. 0 ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านข้อมูลเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.39 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ด้านความสามารถการ
บริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 และด้านการจัดการการผลิต มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
Abstract 

This research aims: 1) to study problems of community enterprises in 
Nakhon Si Thammarat province, 2) to study the needs of entrepreneurship 
development of community enterprises in the province. Additionally, this research 
can be technologically transferred or academically serviced to community 
enterprises in the province, as well as support the AEC in the future. The population 
consists of two main groups: 1) 163 community enterprises in Nakhon Si Thammarat, 
and 2) twelve authorities from involved agencies including Nakhon Si Thammarat 
Community Development Office (4), Nakhon Si Thammarat Industry Office (5), and 
Nakhon Si Thammarat Agricultural Office (3). Descriptive data were statistically 
analysed with frequency, percentage, mean, and standard deviations. 

The results were found that opinions of the entrepreneurs and the 
authorities on the problem issues were totally at high level. Regarding four problem 
issues of the community enterprise operation, the highest issue was marketing (   = 
4.28), followed by capital (   = 4.03), management (  = 3.95), and production (  
= 3.91). With regard to the entrepreneurship development to support the AEC, the 
entrepreneurs’ need to be skilled up was at high level. As for five problem issues of 
the entrepreneurship development, the highest level of the issues was the 
government policy and support (   = 4.50), followed by the information consultant 
and advice to improve their business (   = 4.39), the strategic management and 
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marketing (  = 4.30), the financial, accounting and investment (   = 4.27), and the 
production management (   = 3.98). 

 

Keywords: Entrepreneurship Development, Community Enterprises, ASEAN     

                Economic Community 

 
บทน า  

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่ เสรีมากขึ้นภายในปี  พ.ศ. 2  8 กลายเป็นความท้าทายที่ ผลักดันให้
ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจส่งออก น าเข้า หรือผู้ที่ท าธุรกิจ
ภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชน 
ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจาก AEC ที่จะมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจที่ท้าท้ายความส าเร็จ  
 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2   ) พบว่า สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าได้ 
เนื่องจากสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ล้วนหันมาให้ความส าคัญ
กับการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา 
เพ่ือเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมาก
ยิ่ งขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์  (OTOP) โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน อาจจะได้รับผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพ่ิมสูงขึ้น  อัน
เนื่องมาจากสินค้าที่มีคุณภาพต่ า ราคาต้นทุนต่ า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวาง
จ าหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอ านาจใน
การต่อรองสูง ซึ่งน าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่
เข้มข้นขึ้นและเกิดต้นทุนในการปรับตัว ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ก าลังอยู่ในกระแสบริโภค
นิยมสินค้าที่เป็นธรรมชาติ สินค้าที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่ งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเซีย ดังนั้น 
สินค้า OTOP สามารถได้รับประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจาก
การที่มีประชากรรวมกว่า  90 ล้านคน รวมถึงมีโอกาสในการขยายช่องทางตลาดไปยัง ASEAN+3 
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ ASEAN+6(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกรวมถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค 
โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการน าเสนอความ
โดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถ
เพ่ิมมูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคาให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ผู้ผลิตจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินค้าและลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค  และผลิตสินค้าให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ผลิตที่ยังไม่มีความช านาญจะต้องมีการพัฒนาการประกอบการ 
พัฒนาตนเองจากผู้ผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ให้ยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล และสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ผลิต OTOP 
คือ การพัฒนาศักยภาพใน การด าเนินธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า คู่สัญญา หรือแม้กระทั่ง
สถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและเป็นระบบ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและเพ่ิมช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความสามารถในการรองรับค าสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ผลิตทั้งในรูปแบบกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน และกลุ่มที่ผลิตสินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่
อุปทาน นอกจากนี้ อาจเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและเป็นช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือข่ายผู้
ส่งออกสนิค้าสมาคมการค้าต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พนิดา สัตโยภาส (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ตอนบน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านศักยภาพผู้ประกอบการ 
นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการแข่งขัน 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 30-45 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นธุรกิจ
บริการ เวลาในการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 10-15 ปี เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินส่วนของผู้เป็น
เจ้าของ ความคิดเห็นด้านศักยภาพผู้ประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านนวัตกรรมองค์การระดับ
ปานกลาง และด้านความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนผลสมการโครงสร้างพบว่า ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน รองลงมาศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถการแข่งขัน ล าดับสุดท้ายนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ศิริอมร  กาวีระ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบ
ความส าเร็จในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จได้น าแนวความคิดนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงกิจการของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  สถานภาพแต่ง งาน  วุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อปี1,000,000 บาทขึ้นไป เป็นธุรกิจที่ด าเนินการประเภท
กลุ่มภาคอุตสาหกรรม ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 7-10 ปี ไม่มีผู้ร่วมประกอบธุรกิจ และมี
หลักการด าเนินธุรกิจเน้นความซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอันดับแรก คือ ผู้ประกอบการมีความมานะ 
อดทนในการท างานมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบ และน้อยที่สุด คือ
ผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ 

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ (2555) การศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จในภาคใต้ : ภาคบริการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการในภาคใต้ที่ประสบความส าเร็จ 2) หาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะ
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ส าคัญทั่วไปของผู้ประกอบการกับการประสบความส าเร็จ 3) ก าหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม หรือการให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจบริการ มีลักษณะวิสาหกิจเป็นแบบเจ้าของคนเดียว มีระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี ผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นลูกค้าเดิม ผลก าไรต่อเนื่อง การ
แสวงหา แหล่งเงินและการควบคุมภายในผู้ประกอบการมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส เริ่มท าธุรกิจของตนเองระหว่างช่วงอายุ 20-
30 ปี มีประสบการณ์ก่อนท าธุรกิจของตนเอง 1-3 ปี มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจของตนเอง
มากกว่า 10 ปี ไม่เคยประสบความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ  2) ในการประกอบธุรกิจมีความ
ต้องการเป็นอิสระและบริหารงานเองในการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
ลักษณะวิสาหกิจ ลักษณะผู้ประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการ และความสามารถทางการ
จัดการพบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการเป็นผลมาจากลักษณะวิสาหกิจ ลักษณะผู้ประกอบการ และ
ความสามารถทางการจัดการ นอกจากนี้ ลักษณะวิสาหกิจยังสัมพันธ์กับลักษณะผู้ประกอบการด้วย 
ส่วนความสามารถทางการจัดการนั้นสัมพันธ์กับลักษณะผู้ประกอบการ 3) ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้านคือ (1) ตัวผู้ประกอบการควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจการหา
แหล่งเงินทุน การหาเครือข่ายธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผนทางการเงิน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการ
ควบคุมที่เป็นระบบมากขึ้น (2) หน่วยงานของรัฐ ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนสารสนเทศที่
จ าเป็นต่อผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ในด้าน การแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการและให้การพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรมและมีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในพ้ืนที่ต่างๆ (3) ในการประกอบธุรกิจควรท า
ความเข้าใจในวิสาหกิจให้ลึกซึ้งและสร้างหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องโดยเฉพาะใน
การจัดการทุกด้านของธุรกิจให้กับวิสาหกิจพร้อมทั้งเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่วิสาหกิจด้วย 

ฝนทิพย์  ฆารไสว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการที่จะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จได้นั้นจะเกิดจากความตั้งใจ และต้องกล้าลงมือท า มีการมองแบบมุมกว้าง 
มีการพิจารณาความเหมาะสมในการท าธุรกิจมองดูคู่แข่งและมีการมองหาตลาดใหม่ ต้องพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกค้า มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการจัดการธุรกิจที่ดี เลือกวิธีการที่
เหมาะสม มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีการเตรียมการตลอดเวลา จับโอกาสทางธุรกิจได้
ก่อนผู้อ่ืน และสามารถท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วนเครื่องมือวัดความส าเร็จคือ อัตราการ
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เข้าพัก ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ การมีลูกค้ากลุ่มใหม่เพ่ิมมากขึ้นโดยที่จ านวนลูกค้าเก่าไม่
ลดจ านวนลง การเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ และมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงแรม ส่วน
ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ พบว่า ปัจจัยภายในองค์การ เช่น บุคลากร แนวทางการ
บริหารงาน และท าเลที่ตั้ง ส่วนปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และการมีพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลเบื้องต้นมาพัฒนาข้อค าถามให้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดของ
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีบัญชีรายชื่อ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2555 ระดับ1-5 ดาว 
จ านวน 163 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับ   ดาว จ านวน 37 คน, ระดับ 4 ดาว จ านวน 68 คน, ระดับ 3 
ดาว จ านวน 46 คน, ระดับ 2 ดาว จ านวน 12 คน และไม่มีผลิตภัณฑ์ในระดับ 1 ดาว ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มผ้า เครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ กลุ่มเครื่องดื่ม และกลุ่ม
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 หน่วยงาน คือ 1) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยสัมภาษณ์จากบุคลากรฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน 2) ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสัมภาษณ์จากพัฒนาการจังหวัด  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน  รวมจ านวน 4 คน และ3) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสัมภาษณ์จาก
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร รวมจ านวน 3 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ตอนประกอบด้วย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของธุรกิจ เป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด (Close-ended 
and Open-ended) ได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน ประเภทของวิสาหกิจ ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ระดับดาว ระยะเวลาของการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียน  จ านวนสมาชิกภายในวิสาหกิจ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปัญหาทางด้าน
การตลาด  ด้านการผลิต ด้านเงินทุน และด้านการบริหารจัดการ ลักษณะของค าถามในแต่ละข้อมีให้
เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ลักษณะของค าถามในแต่ละข้อมีให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการสอบถามจากประชากร คือ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มี
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฉบับรวม 1-5 ดาว)  จ านวน 163 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 
ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่วนข้อมูลทีได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เก็บรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ต าราวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาประกอบการสร้าง
กรอบแนวคดิในการวิจัย ตลอดจนวิธีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
น าข้อมูลที่ได้จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปของตารางประกอบ 
 
ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ข้อมูลคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจ านวน 163 คน ร้อยละ 93.14 และหน่วยงานราชการ จ านวน 12 คนร้อยละ 6.86 
เป็นวิสาหกิจประกอบการเดี่ยว จ านวน  4 ธุรกิจ ร้อยละ 33.13 และเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน 
จ านวน 109 กลุ่ม ร้อยละ 66.87 ประเภทผลิตภัรพ์ลักษณะของใช้มากที่สุด จ านวน 63 คน ร้อยละ 
38.6  รองลงมาคือประเทภอาหาร จ านวน 38 คน ร้อยละ 23.31 อยู่ระดับ 4 ดาวมากท่ีสุด จ านวน 
68 คน ร้อยละ 41.72 รองลงมาคือ ระดับ 3 ดาว จ านวน 46 คน ร้อยละ 28.22 มีระยะเวลาของ
การด าเนินงาน  -10 ปีมากที่สุด จ านวน 2  คน ร้อยละ  4.60 รองลงมาคือ น้อยกว่า   ปี จ านวน 
32 คน ร้อยละ 19.63มีทุนจดทะเบียน 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 73 ร้อย 44.79 รองลงมาคือ 
10,000-20,000 บาท จ านวน 43 ร้อยละ 26.38 และมีจ านวนสมาชิก 10- 20 คน มากท่ีสุด จ านวน 
68 คน ร้อยละ 41.72 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10 คน จ ำนวน 54 คน ร้อยละ 33.13 

ส่วนที่ 2 ระดับปัญหาของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจัดเรียงล าดับของสภาพปัญหาทั้ง 4 ด้าน สามารถ
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  ล าดับที่ 1 คือ ปัญหา
ด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 ล าดับที่ 2 คือ ปัญหาด้านเงินทุน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.0 ล าดับที่ 3 8nv ปัญหาด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 และล าดับที่ 4 คือ 
ปัญหาด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91 
 ส่วนที่  3 ระดับความต้องการพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิ จชุมชน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 คณะผู้วิจัย ได้ท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การตลาด 2) ด้านการจัดการการผลิต 3) ด้านความสามารถการบริหารการเงิน ด้านการบัญชีและ
การลงทุน 4) ด้านนโยบายและการส่งเสริมของรัฐบาล และ 5) ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน
ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ
ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อจัดเรียงล าดับความต้องการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านนโยบายและการ
ส่งเสริมของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 ล าดับที่ 2 ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.39 ล าดับที่ 3 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.30 ล าดับที่ 4 ด้านความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  
4.27 และล าดับที่ 5 ด้านการจัดการการผลิต มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 
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อภิปรายผลการวิจัย  

ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด พบว่า วิสาหกิจชุมชน มีความต้องการพัฒนา
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการด้านการแข่งขัน 
และการเปิดเขตการค้าเสรี ท าให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนิดา สัต
โยภาส (2   )  กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันนี้การด าเนินธุรกิจจ าเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันและการ
คาดการณ์คู่แข่งขันในอนาคต การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่อพัฒนาธุรกิจ  ด้านการวิจัยตลาด ซึ่งต้อง
ศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนในการด าเนินกิจการ กิจการต้องการ
แหล่งข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลคู่แข่งขัน แนวโน้นทางการตลาด เทคนิคการขาย การกระจาย
สินค้า การขายสินค้าด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 

ด้านการจัดการการผลิต พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพัฒนาด้านการจัดการการ
ผลิต อยู่ในระดับมาก นั่นแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นนการพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต รวมทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฝนทิพย์ ฆารไสว 
(2   ) กล่าวไว้ว่า การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุง
เครื่องจักรให้สามารถเพ่ิมผลผลิต การจดมาตรฐานสินค้าของตนเอง การควบคุมกระบวนการผลิตให้
ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา ต้องการได้แหล่งวัตถุดิบราคาถูก คุณภาพดีเทียบเทียบเท่าสินค้า
ต่างประเทศ ต้องการข้อมูลในการผลิต ต้องการความช่วยเหลือด้านการดูแลมาตรฐานสินค้า  

ด้านความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน พบว่า วิสาหกิจชุมชนมี
ความต้องการพัฒนาด้านความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความต้องการไปพัฒนาให้วิสาหกิจชุมนให้มีการบริหาร
การเงิน การท าบัญชีที่ถูกต้องตามระบบบัญชี รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านการลงทุนเพ่ือให้ได้ก าไรอัน
พึงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ (2   ) กล่าวไว้ว่า ในการ
ด าเนินธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงิน การบัญชีและการ
ลงทุน นั่นหมายถึง สถาบันการเงินและรัฐบาลควรให้ความสนใจนักธุรกิจรายใหม่มากข้ึน และอบรม
ความรู้ทางด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการให้มี
สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนหมุนเวียนด้วย 

ด้านนโยบายและการส่งเสริมของรัฐบาล พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพัฒนาด้าน
นโยบายและการส่งเสริมของรัฐบาล อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนเสนอให้มีการจัดท า
ผลกระทบและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชน และเสนอให้มีการเปิด
บริการติดต่อกับทางราชการในการบริการข้อมูล กฎระเบียบ และการยื่นเอกสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ (2   ) กล่าวไว้ว่า 
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หน่วยงานของรัฐ ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนสารสนเทศที่จ าเป็นต่อผู้ประกอบการ สร้างการ
รับรู้ในด้าน การแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการและให้การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมและมี
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งในการประกอบธุรกิจควรท าความเข้าใจในวิสาหกิจให้
ลึกซึ้งและสร้างหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องโดยเฉพาะในการจัดการทุกด้านของ
ธุรกิจให้กับวิสาหกิจพร้อมทั้งเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่วิสาหกิจด้วย 

ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจ พบว่า วิสาหกิจชุมชน มีความ
ต้องการพัฒนาด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านข้อมูลเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ อยู่ในระดับมาก โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการแนะน าข้อมูลส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ทันสมัย มีการจัดท าเวบไซต์ 
หรือแฟนเพจให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริอมร กาวีระ (2   ) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ควรมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ด้าน
การตลาด การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและบริการ และปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับการค้าแบบ 
E-Commerce ด้วย 

  
สรุปผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ควรมีการพิจารณาถึงการพัฒนาทางด้านธุรกิจที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด การพัฒนาขีดความสามารถในด้านของการจัดหาตลาดต่างประเทศ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาทักษะในด้านการบริหารเงินทุน รวมทั้งการพัฒนา และฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมทักษะให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการพิจารณาปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือหามาตรการหรือแนวทางป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อการธุรกิจที่
ด าเนินการอยู ่

2. ด้านผู้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานใน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง และทันกับเวลาใน
การด าเนินการของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นข้อมูลในด้านการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา และการ
ก าหนดแนวทางการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงักได้ กรอบกับส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถท าตลาดได้ในต่างประเทศ เพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากบางค าถามไม่สามารถอธิบายได้
อย่างเด่นชัด เพราะวุฒิภาวะของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันไป อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ 
เพราะพ้ืนฐานการประกอบธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน ควรจะมีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะได้
ข้อมูลที่เหมาะสมในเชิงลึกมากกว่า อาจจะส่งผลให้การเก็บข้อมูลสมบูรณ์ได้มากขึ้น 

2. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการประกอบธุรกิจ
ประเภทวิสาหกิจมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ควรจะท าการวิจัยในเชิงเปรียบ เทียบถึงความ
ต้องการพัฒนาและปัญหาของผู้ประกอบการ เพ่ือให้เห็นถึงข้อแตกต่างของผู้ประกอบการแต่ละ
ภูมิภาค และจะได้รับประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการท างานของธุรกิจส่งออก
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

The organizational environment affecting the performance of the 
garment export business in Bangkok. 

 
สายพิณ  ปั้นทอง1 , อนุพงษ์  อินฟ้าแสง2  

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมองค์การที่มีผล
ต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร และ  
3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระยะเวลาในการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของสินค้าที่ผลิต ขนาดของสถานประกอบการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารงาน ธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าส า เร็จรูปใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 157 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 6-15 ปี ประเภทของสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือ
การส่งออกเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่จ านวน 77 แห่ง ขนาดของสถานประกอบการมีขนาดใหญ่จ านวน 99 
แห่ง 

กิจกรรมองค์การประกอบด้วย กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่ส่งผลต่อธุรกิจส่งออก
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร พบว่าภาพรวมกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การอยู่ในระดับมากและ ภาพรวมกิจกรรมสนับสนุนที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การอยู่ในระดับมาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครพบว่า ภาพรวมสภาพแวดล้อมด้านจากองค์การอยู่ในระดับมาก ด้าน
จากตัวพนักงานอยู่ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก 
 
1อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัธนบรุีsaiphin_pom@hotmail.com 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัธนบรุี anupong_in@yahoo.com 
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ค าส าคัญ : สภาพแวดล้อมองค์การ  ประสิทธิภาพการท างาน  ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
Abstracts 

Research objectives. 1)To study the organizational environment that affects the 
performance of the garment export business in Bangkok. 2)To study organizational activities 
affecting organizational environment factors of garment export business in Bangkok. 3) To 
compare organizational factors affecting the export of garment business in Bangkok, 
classified by time to establish a business, he type of product manufactured and the 
size of the establishment. The sample consisted of 157 executives engaged in 
garment manufacturing and export business in Bangkok. The tools used in the 
research were questionnaires. Statistics used in data analysis are arithmetic mean 
percentage and standard deviation. 

General information of garment exporters in Bangkok. The duration of 
business up to the present 6-15 years. The categories of ready-made garments for 
export are 77 adult garments. The size of the establishment is 99 large. 

Organizational activities include: Main activities and supporting activities that 
affect the garment export business in Bangkok. It was found that the main activities 
that affected the environment in the organization were at the high level. An 
overview of the supportive activities affecting the environmental factors within the 
organization was at a high level. 

The organizational environment affecting the performance of the garment export 
business in Bangkok. It was found that the overall environment. The organization level is very 
high. The level of staff is very high. The working environment is at a high level. 
 
Keywords :   Organizational environment , Performance ,Garment export business. 
 
ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 

จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญพบว่า ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการส่งออกสิ่งทอทั้งปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก
4,199.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.54 โดยผ้าผืนส่งออก คิดเป็นมูลค่า 1,265.47 ล้าน
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เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.26 และมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม 2,441.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 9.06 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดหลักปี 2559 ประเทศไทยส่งออกลดลงตาม
ค าสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าหลักในส่วนของ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 
9.82 5.31 และ 2.51 ตามล าดับ โดยสิ่งทอส่งออกได้ลดลงในตลาดญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย ลดลง
ร้อยละ 0.93 5.74 และ 7.11 ตามล าดับ ในส่วนของการรับค าสั่งซื้อสินค้าเครื่องนุ่งห่มจาก
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 11.00 และ 7.58 ตามล าดั บ (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2560) โดยการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปปี 2559 ลดลงทั้งกลุ่มเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้า
ทอ แม้ว่าความต้องการใช้เสื้อผ้าสีด าในประเทศจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม โดยส่วนหนึ่งเป็นการน าสินค้าใน  
สต๊อกออกมาจ าหน่ายรวมทั้งบางส่วนมีการน าเสื้อผ้าเก่ามาย้อมสี ใหม่ ประกอบกับมีการน าเข้า
เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ และฮ่องกงเพ่ิมมากขึ้น (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) รวมถึงการปรับตัวลดลงในกลุ่มสินค้าต้นน้ า  ได้แก่ มูลค่าการส่งออก
เส้นด้าย 890.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.60 และมูลค่าการส่งออกเส้นใย 606.68 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.17 ในขณะที่นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจแฟชั่น และส่งเสริมสถาบันแฟชั่นระดับโลกมาตั้งสาขาและเปิดสอนระดับประปริญญาในไทย 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดตั้ง Thailand Industry Design Center: TIDC เพ่ือ
เป็นศูนย์พัฒนาการออกแบบเผยแพร่ความรู้ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานด้านการออกแบบ
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย รวมถึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบของคลัสเตอร์ ของ BOI ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
เพ่ือเป็นทิศทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย  (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2560) 

หากพิจารณาข้อมูลโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การประกอบกิจการในช่วงไตรมาสที่ 1 
ของปี 2558 พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปิดกิจการไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 15 
โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานเส้นใยและโรงงานปั่นด้าย โรงงานถักผ้าประเภทละ 2 โรงงานโรงงานผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 6 โรงงานโรงงานทอผ้า โรงงานฟอกย้อม โรงงานเคหะสิ่งทอ โรงงานปักลวดลาย 
และโรงงานผลิตมิได้ท าด้วยการถักหรือทอ (ท าจากเส้นใยที่ไม่ใช้แล้ว) ประเภทละ 1 โรงงาน อย่างไร
ก็แล้วตาม พบว่ามีการจดทะเบียนผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้น 8 โรงงาน แบ่งเป็น โรงงานผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 3 โรงงานโรงงานทอผ้า โรงงานพิมพ์ผ้า โรงงานถักผ้า โรงงานผ้าเคลือบ และ โรงงานผลิตที่
มิได้ท าด้วยถักหรือทอ ประเภทละ 1 โรงงาน ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งสิ้น 
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4,840 โรงงาน (ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) ตลาดที่มีการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป
หดตัวประกอบด้วย ตลาดจากสหรัฐอเมริกาญ่ีปุ่นอาเซียน รวมถึงสหภาพยุโรป  

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2560 โดยภาพรวมการผลิต การ
จ าหน่ายในประเทศของกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ คาดว่าจะขยายตัวได้จากความต้องการของตลาดใน
อาเซียนยังมีความต้องการน าเข้าจากไทย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งทอต้นน้ า ส าหรับกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 
โดยเฉพาะเสื้อผ้าชุดด า ยังมีความต้องการของผู้บริโภคในเกือบทุกภาคส่วน ซึ่งในหลายองค์การยังไว้
อาลัยอย่างต่อเนื่อง และหลายโรงงานต้องการเร่งการผลิตเพ่ือให้ทันตามความต้องการของลูกค้า ใน
ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะขยายตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่าน
มา ภาวะเศรษฐกิจในตลาดคู่ค้าหลักๆ ยังชะลอตัวต่อเนื่อง (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) 
จากข้อมูลสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พบว่ามีสมาชิกที่ลงทะเบียนกับสมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทยเป็นจ านวน 371 สมาชิก (โรงงาน) ประกอบไปด้วยสมาชิกในแต่ละจังหวัด ประกอบ
ไปด้วย กรุงเทพมหานคร 261 โรงงาน สมุทรปราการ 24 โรงงาน สมุทรสาคร 22 โรงงาน นนทบุรี 
16 โรงงาน นครปฐม 14 โรงงาน ปทุมธานี 11 โรงงาน เชียงใหม่ 7 โรงงงาน ชลบุรี 3  โรงงาน 
ล าปาง 2 โรงงาน พระนครศรีอยุธยา 2 โรงงาน บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ล าพูน มหาสารคาม 
นครราชสีมา ปราจีนบุรี ตาก และ อุดรธานี จังหวัดละ 1 โรงงาน (สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย, 2560) 

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทย ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเดือน
มีนาคม ปี 2560 มูลค่าการส่งออกของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 ในสินค้าแต่ละประเภท
เครื่องนุ่งห่ม มีการหดตัวอย่างเห็นได้ชัด ในการส่งออกสู่ประเทศคู่ค้าหลักประกอบไปด้วย 
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 12.82 สหภาพยุโรป(27) มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 4.29 
ประเทศจีน มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 14.50 ฮ่องกง มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 11.77 จากข้อมูล  
ท าให้เห็นถึงมูลค่าการค้าที่มีการลดลงในตลาดหลักของประเทศไทย และเมื่อศึกษาถึงประเทศคู่ค้าที่
ทางประเทศไทยได้ท าการส่งออกจะพบว่า 5 ล าดับกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยได้ท าการส่งออก
เครื่องนุ่งห่มไทยประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU 27) ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศอาเซียน และ 
จีนรวมกับฮ่องกง ตามล าดับ (กระทรวงพาณิชย์, 2560) โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วน
ในการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2558 เทียบจากประเทศผู้ส่งออกมายัง
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่  15 หรือสัดส่วนร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้าลดลงร้อยละ 0.94 และ ในปี 2559 มูลค่าอยู่ที่ 1,062.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 12.37  และเมื่อน าข้อมูลการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกาจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 4 โดยมีประเทศเวียดนามอินโดนีเซีย และ 
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กัมพูชา อยู่ในล าดับที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ (ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประจ าสถาน 
เอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, 2560) ขณะที่ประเทศไทยมีการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาลดลง จากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นปัจจัยประการส าคัญที่
ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การจึงมีส่วนความส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึง
ภาพรวมขององค์กรทั้งหมด รวมไปถึงการเปรียบเทียบทรัพยากรและความสามารถที่องค์การมีเพ่ือ
น าไปพัฒนาการบริหารภายในองค์การของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปเทียบเคียงกับคู่แข่งขัน 
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมจากองค์การ สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปจึงต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจส่งออกให้คงอยู่ในตลาดโลก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ท าวิจัยเรื่อง “สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป
ในกรุงเทพมหานคร” 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากิจกรรมองค์การที่มีผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจ
ส่งออกเสือ้ผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร  

3.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร   
 
ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป ในกรุงเทพมหานคร 
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ด้านพื้นที่ในการวิจัย 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยที่เป็นสมาชิกลงทะเบียนกับสมาคม

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในกรุงเทพมหานคร โดยคิดเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 157 สถาน
ประกอบการ 

ด้านเนื้อหา 
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า

ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
ปัจจัยจากองค์การ ประกอบด้วย โอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่ง/หน้าที่การงานลักษณะ

ของงานที่รับผิดชอบลักษณะการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชา การได้รับฝึกอบรมทักษะหรือความรู้ที่เกี่ยวกับงานรายได้/เงินเดือนที่ได้รับ หรือการ
ปรับขึ้นเงินเดือนสวัสดิการขององค์กร กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ  

ปัจจัยจากตัวพนักงาน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน วุฒิการศึกษา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน ทัศนคติที่ดีต่องานที่ปฏิบัติอยู่
ความคาดหวังต่อการท างาน ความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่      

ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในการท างานบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน
ก าลังใจจากหัวหน้างานและผู้ร่วมงานระยะเวลาหรือความสะดวกในการเดินทางมาท างาน 

กิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมท าให้องค์การประสพความส าเร็จประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 
(Primary activities) การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การตลาดและการขาย การบริการและ 
กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) การจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากร
บุคคล โครงสร้างพืน้ฐานองค์การ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยและลักษณะของกิจกรรมองค์การแตกต่างกันผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อ
การส่งออกของธุรกิจส่งออก
เสื้อผา้ส าเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร 

- สภาพแวดล้อมจากตัวองค์การ 
- สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงาน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
- ประเภทสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือ

ส่งออก 
- ขนาดของสถานประกอบการ 

กิจกรรมองค์การ 
- กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมสนับสนุน 

ตัวแปรอิสระ - ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  ประเภทสินค้า
ส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือส่งออก และขนาดของสถานประกอบการ 

 - กิจกรรมองค์การกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
ตัวแปรตาม - สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจส่งออก

เสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมจากตัวองค์การ สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงาน
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การ กิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน เท่ากับ 0.910 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อค าถามเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมจากตัวองค์การ สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงานและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เท่ากับ 0.966 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงสูง สามารถน าไปใช้ได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จริงต่อไปได ้
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ ตามความคิดเห็นของ  Steer, 

Richard. M. Ingron, G.R., &Mowday, R.T. (1985) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานขององค์การพบว่าปัจจัยที่ส าคัญประกอบไปด้วย 

1. ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์กับการ
วิเคราะห์โครงสร้างขององค์การประกอบไปด้วย การรวมอ านาจ ความช านาญงานเฉพาะอย่าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีแบบแผน ช่วงการบังคับบัญชา ขนาดขององค์การ การน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือแปรสภาพตัวป้อนผ่านกระบวนการออกมาเป็นผลผลิตขององค์การ 

2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของงานได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบไปด้วย สภาวะ
การตลาด ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสลับซับซ้อนของทางการเมือง ความไม่แน่นอนในการ
ตัดสินใจ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง บรรยากาศขององค์การ ซึ่งเกี่ยวกับความ
ถูกต้องและแม่นย าของการรับรู้ ความสลับซับซ้อน ความมั่นคง ความไม่แน่นอน ที่ปรากฏอยู่ใน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  

3. ลักษณะของบุคคลในองค์การเป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะรักษาไว้ของความเป็น
สมาชิกในองค์การต่อไป และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างมาก 

4. นโยบายองค์การประกอบไปด้วยเป้าหมายที่แน่นอน การจัดหา การใช้ทรัพยากร การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ท างานกระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การปรับตัว และริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ 

ผลของการศึกษาดังกล่าวจึงสรุป สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ
การท างานประกอบด้วย สภาพแวดล้อมจากองค์การ สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

กิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมท าให้องค์การประสพความส าเร็จประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 
(Primary activities) การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การตลาดและการขาย การบริการและ 
กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) การจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากร
บุคคล โครงสร้างพื้นฐานองค์การ 
  
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 6-15 ปี จ านวน 58 แห่ง (จาก
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กลุ่มตัวอย่าง 157 แห่งคิดเป็นร้อยละ 36.94) ประเภทของสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่จ านวน 77 แห่ง (จากกลุ่มตัวอย่าง 157 แห่งคิดเป็นร้อยละ 49.04) และ
ขนาดของสถานประกอบการมีขนาดใหญ่จ านวน 99 แห่ง (จากกลุ่มตัวอย่าง 157 แห่งคิดเป็นร้อยละ 
63.06) 

ตอนที่ 2   กิจกรรมองค์การประกอบด้วย กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่ส่งผล
ต่อธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครพบว่า 

ภาพรวมกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจส่งออก
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, SD = 0.44) เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้คือ การตลาดและการขาย ( x = 4.08, SD = 0.66) การบริการ ( x = 3.83, SD = 
0.49) การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ( x = 3.79, SD = 0.49) และการน าเข้าวัสดุการผลิต 
( x = 3.57, SD = 0.64)  

ภาพรวมกิจกรรมสนับสนุนที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจ
ส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, SD = 0.49) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
การจัดการทรัพยากรบุคคล ( x = 4.16, SD = 0.64) รองลงมาคือการพัฒนาเทคโนโลยี ( x = 
3.92, SD = 0.75) การจัดซื้อ ( x =3.73, SD = 0.61) และโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การ ( x = 3.50, 
SD = 0.74) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3  สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ในภาพรวมสภาพแวดล้อม ด้านจากองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.55 
และ SD = 0.49)  โดยระดับความคิดเห็นของผู้บริหารใน 3 อันดับแรกได้แก่ ลักษณะของงานที่
รับผิดชอบ ( x = 3.70 และ SD = 0.61)  อันดับที่สองคือ โอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่ง ( x = 
3.64 และ SD = 0.75) และอันดับที่สาม คือ การปรับขึ้นเงินเดือน ( x = 3.61 และ SD = 0.91) 

พบว่า ในภาพรวมสภาพแวดล้อม ด้านจากตัวพนักงานมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.61 และ SD = 0.50) โดยระดับความเห็นของผู้บริหารใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ( x = 3.82 และ SD = 0.61)  อันดับที่สอง ความคาดหวังต่อการท างาน ( x = 
3.74 และ SD = 0.78) และ อันดับที่สาม ความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่  ( x = 3.70 และ SD = 
0.81) 

พบว่าในภาพรวมสภาพแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.59 และ SD = 0.63) โดยระดับความเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยจาก
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สภาพแวดล้อมในการท างาน ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน( x = 3.65 และ SD = 0.70) อันดับที่สอง คือ ก าลังใจจากหัวหน้างาน ( x = 3.62 และ SD 
= 0.84) และอันดับสุดท้าย คือ ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน ( x = 3.50 และ SD = 0.77)      

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรอิสระ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ประเภทของสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือ
การส่งออก และขนาดสถานประกอบการ 

ตัวแปรตาม สภาพแวดล้อมจากตัวองค์การ สภาพแวดล้อมจากตัวพนักงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
  
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตั วแป รที่ ใช้ ใน การทดสอบ

สมมติฐาน 
สภาพแวดล้อม

จ า ก
องค์กา
ร 

สภ าพ แวดล้ อ ม
จ า ก ตั ว
พนักงาน 

สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ * * * 
ป ระ เภ ท ขอ งสิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า

ส าเร็จรูปที่ ผลิต เพ่ือ
การส่งออก 

- - - 

ขนาดสถานประกอบการ - - * 
* หมายถึง พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- หมายถึง พบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 6-15 ปี ประเภทของสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือ
การส่งออกเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ และขนาดของสถานประกอบการมีขนาดใหญ่  

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร   
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ด้านจากองค์การภาพรวมมีระดับความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก
ได้แก่ ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ อันดับที่สองคือโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งและอันดับที่สาม
คือการปรับขึ้นเงินเดือน สอดคล้องกับ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่าการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความส าเร็จอันดับแรกคือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงต้องมอบหมาย
งานให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจของบุคลากร 

ด้านจากตัวพนักงานภาพรวมมีระดับความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  อันดับที่สองคือความคาดหวังต่อการท างาน และ
อันดับที่สามคือความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ สอดคล้องกับการศึกษาของมุจลินท์ สิงห์สาครเดชา 
และปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานและการ
ตั้งเป้าหมายที่พยากรณ์ความร่วมมือในการท างานของพนักงาน พบว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือในการท างานอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงต้อง
ค านึงถึงการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ด้านจากสภาพแวดล้อมในการท างานมีระดับความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 3 
อันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน อันดับที่สองคือก าลังใจจาก
หัวหน้างาน และอันดับสุดท้ายคือความสะดวกในการเดินทางมาท างานสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทวอลิ
ตีเฮาส์จ ากัด พบว่า คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมการออกแบบงานเพ่ือประสิทธิภาพงานอยู่ใน
ระดับมาก ผู้บริหารธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับผลการศึกษา   

ความส าคัญของกิจกรรมองค์การตามความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครพบว่า 

ภาพรวมกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจส่งออก
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ 
การตลาดและการขายการบริการ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และการน าเข้าวัสดุการผลิต 
แสดงว่าผู้บริหารธุรกิจส่งออกเสื้อผาส าเร็จรูปตระหนักถึงกิจกรรมหลักขององค์การด้านการตลาด
เป็นประเด็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด Philip Kotler(2000) ได้กล่าวถึง งานที่ส าคัญของธุรกิจคือ 
งานการตลาดของผู้ขายบริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็นการล าบากท่ีจะสร้าง
ให้เห็นข้อแตกต่างของการบริการอย่างเด่นชัด ในความรู้สึกของลูกค้า การพัฒนาคุณภาพ การ
ให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน การตลาดและการขายจึงมีความส าคัญ 
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ภาพรวมกิจกรรมสนับสนุนที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การของธุรกิจ
ส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดการจัดการทรัพยากร
บุคคล  รองลงมาคือการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซื้อ และโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การ แสดงว่าผู้
บริหารธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครตระหนักกิจกรรมสนับสนุน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแนวคิดของ ชลนิศา พรหมเผือก (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การก าหนด
สมรรถนะเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 
กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะ
เป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศการให้
ความส าคัญต่อทัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจของกิจกรรมสนับสนุนขององค์การ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

การบริหารองค์การเสื้อผ้าส าเร็จรูปเพื่อการส่งออกในกรุงเทพมหานคร 
1. ต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้านการออกแบบคุณลักษณะงานให้

สอดคล้องกับเป็นไปตามความต้องการของพนักงานเพ่ือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานพร้อม
ค านึงถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสุขกับเพ่ือนร่ วมงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมองค์การผู้บริหารควรเน้นการเพ่ิมคุณภาพ กิจกรรมทางการตลาดและ
การขายพร้อมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยแนวคิดที่หลากหลายจะได้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถขององค์การต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ความเข้าใจ และ
ปัจจัยกระบวนการท างาน ที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทย 

เพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
A Study of Personal Characteristics, Perception Process and Work 

Process Affecting Thai Accountant Readiness For Entering the  
Digital Economy 

 
อุมาพร บุญทอง1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 ทิศพล นครศรี3 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร  
(2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร 
และ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักบัญชีไทย
ในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  ผลการศึกษา พบว่าความแตกต่างของปัจจัย
ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อความ
พร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขต
กรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร ที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ 
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                           
1 นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 E-mail: umaporn.boon@bumail.net 
2 รองศาสตราจารย ์ดร., บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 E-mail: suthinan.p@bu.ac.th 
3 ดร., บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10110 
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ค าส าคัญ: กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน นักบัญชีไทย เศรษฐกิจดิจิทัล    
              
Abstract 
 The objectives of study were to : (1)  study personal characteristics factor : 
genders, age, study and work experience affected the readiness for entering the 
digital economy : case study of Thai accountants in business organizations, Bangkok 
Metropolitan Area ( 2)  study perception process factor affected the readiness for 
entering the digital economy :  case study of Thai accountants in business 
organizations, Bangkok Metropolitan Area; and (3) study work process factor affected 
the readiness for entering the digital economy : case study of Thai accountants in 
business organizations, Bangkok Metropolitan Area. The questionnaire set was used 
to be an instrument in order to collect the data from 400 accountants in business 
organizations in Bangkok. It was found that the differences of personal characteristic 
factor including genders, age, study and work experience affected the readiness for 
entering the digital economy:  case study of Thai accountants in business 
organizations, Bangkok Metropolitan Area.  The perception process factor affected 
readiness for entering the digital economy:  case study of Thai accountants in 
business organizations, Bangkok Metropolitan Area. The work process factor affected 
readiness for entering the digital economy:  case study of Thai accountants in 
business organizations, Bangkok Metropolitan Area. 
 
Keywords: Perception Process, Working Process, Thai Accountants, Digital Economy 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 
 ปัจจุบันธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลกจึงต้องก้าว
เข้าสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายและกฎหมายในการ
ก ากับและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2560) เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนที่เป็นก าลังหลักในการเพ่ิมรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้กับประเทศ 
เสริมความแข็งแรงให้เพียงพอในการเข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่หลายๆ ธุรกิจ องค์กรจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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องค์กรที่จะสามารถก้าวข้ามสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นขององค์กร 
ต้องลักษณ์ บุญธรรม (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารทุกองค์กรจ าเป็นต้องตระหนักรู้เท่าทันถึง
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงส าคัญในทุกองค์กร การวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เศรษฐกิจยุคดิจิทัลจะส่งผลต่อโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน
ธุรกิจหลายด้าน ท าให้นักบัญชีจะต้องยกระดับความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ออาชีพของนักบัญชีในโครงสร้าง
องค์กร จะต้องมีการปรับเพ่ิมทักษะความสามารถให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2559) 
 พิธุวรรณ กิติคุณ (2559) กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์
แทบทุกด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึงจ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล  ประเทศไทยจึงต้อง
ปรับตัวเพ่ือเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกันด้วย
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  งานบัญชีจึงมีความเกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจแทบทุก
ขั้นตอน และจะมีความส าคัญมากขึ้น เมื่ออยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงต้องพัฒนาทักษะในหลายๆ 
ด้าน เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะความรู้ความสามารถด้านบัญชี ทักษะความเข้าใจด้านการ
ท าธุรกิจ การให้ความใส่ใจในเรื่องเศรษฐกิจ ท าให้เข้าใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงทีอีกด้วย และควรมีความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบัญชีโดยตรง ก็จะ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้เป็นคนท างานที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ดังนั้นผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีต่อวิชาชีพบัญชีจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน นัก
บัญชีที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีบทบาทส าคัญมากในอนาคต ความท้าทายของนักบัญชี
คือการน าเสนอบริการแบบใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้น การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางธุรกิจ นัก
บัญชีที่มีประสบการณ์และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ธุรกิจได้  จะมีคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้    
 จากประเด็นปัญหาและเหตุผลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็น
หัวข้อวิจัยดังนี้ คือ การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ความเข้าใจ และ
ปัจจัยกระบวนการท างาน ที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy): กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนัก
บัญชีไทยในองค์กรธุรกจิ เขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือ
การรองรับ เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล  (Digital Economy) ของนั กบั ญ ชี ไทย ในองค์ กรธุ รกิ จ  เขต
กรุงเทพมหานคร  
 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร ที่มีต่อความพร้อมเพ่ือ
การรองรับ เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล  (Digital Economy) ของนั กบั ญ ชี ไทย ในองค์ กรธุ รกิ จ  เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร  
โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้จัดท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  
           ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากนักบัญชีที่เข้าร่วมอบรมที่สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก)  จ านวน 400 คน โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 3 วัน ตามตารางการอบรม
สัมมนา ซึ่งมีจ านวนของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละวันมากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างตามวันที่ได้น าเสนอตัวเลขด้าน ดังนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2560 จ านวน   50 คน, 
วันที่ 26 มีนาคม 2560 จ านวน 320 คน, วันที่ 29 มีนาคม 2560 จ านวน   30 คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบ
ด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) และสถิติ
ทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
57.5 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.5  ประสบการณ์ท างาน 15 ปี ขึ้นไป ร้อย
ละ 35.5   ผลการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่ งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการรายงานผลตามตาราง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
  - ด้านกระบวนการท างานในองค์กร 
ตารางที่  1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ความหมาย 

กระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) 

3.41 0.705 มาก 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 
1. เพศ   2. อายุ  3. การศึกษา  4. ประสบการณ์ท างาน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ความเข้าใจดา้นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 

ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร 
1. กระบวนการท างานขององค์การ 

 
ปัจจัยด้านระดับความพร้อม 
1. ด้านวิชาชีพบัญชี 
2. กฎหมาย 
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. องค์กร 
 
 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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ตารางที่  2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านกระบวนการท างานในองค์กร 

กระบวนการท างานในองค์กร ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ความหมาย 

กระบวนการท างานในองค์กร 3.50 0.755 มาก 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพร้อมของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ระดับความพร้อมเพื่อการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 

ความหมาย 

1. ด้านวิชาชีพบัญชี 3.67 0.752 มาก 

2. ด้านกฎหมาย 3.63 0.744 มาก 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.59 0.754 มาก 

4. ด้านองค์กร 3.53 0.756 มาก 

รวม 3.61 0.752 มาก 
 
ส่วนที่ 2 ความแตกต่างของการของความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 
 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy)  ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ด้านเพศ 

ความพร้อมเพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทลั 

(Digital 

Economy)   

เพศชาย เพศหญิง t P 

N x̄  S.D N x̄  S.D   

รวม 60 3.82 0.519 340 3.56 0.699 3.435 0.001* 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy)  จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
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พบว่า เพศชายและเพศหญิง ส่งผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล Df F นัยส าคัญสถิติ 

1. อายุ 2 6.141 0.002* 

2. ระดับการศึกษา 2 3.540 0.030* 
3. ประสบการณ์ท างาน 2 7.525 0.001* 

ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ การศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีผลต่อความพร้อมเพ่ือ
การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุเป็นรายคู่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นัยส าคัญสถิติ คู่ที่ต่างกัน 

1. อายุ 0.003* 20-30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 

2. ระดับการศึกษา 0.029* ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ท างาน 0.001* 10ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 15 ปี และ 15ปีขึ้น
ไป 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กร เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 6 แสดงค่า อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ ที่มีต่อระดับความพร้อม
เพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์การธุรกิจ เขต
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กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) 

กระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 

สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

รวมกระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 

0.589 14.527 0.000* 

R2 =0.345, F-Value = 211.024, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
ผลการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) มีอิทธิผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนัก
บัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกระบวนการ
ความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มีผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรร้อยละ 58.9 

 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร ที่มีต่อความพร้อม
เพ่ือการรองรับ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) 
กระบวนการท างานขององค์กร สัมประสิทธิ์การถดถอย 

(Beta) 
ค่า t Sig (P-Value) 

รวมกระบวนการท างานขององค์กร 0.692 19.145 0.000* 

R2 =0.478, F-Value = 366.542, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร ส่งผลต่อความพร้อมเพ่ือ
การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์การธุรกิจ เขต
กรุงเทพมหานคร นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกระบวนการท างานขององค์กร มีผลต่อระดับ
ความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรร้อยละ 
69.2 

 
อภิปรายผล 
 ความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านด้านเพศ อายุ  การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
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Economy) กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน มีความแตกต่างกันทุก
ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี/แนวคิด Griffeth Hom & Gaertner (2000) มีแนวคิด ว่า ภูมิหลัง
เฉพาะบุคคล (Personal Background) หรือลักษณะชีวประวัติของแต่ละบุคคล (Biographical 
Characteristics) เป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรสและความมีอาวุโส
ในงาน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า 
ปัจจัยส่วน บุคคลเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ เพศ สถานภาพทางครอบครัว รายได้ 
ระดับการศึกษา เป็นข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การ โดยคุณสมบัติ
ทางด้านประชากรศาสตร์จะเป็นตัววัดถึงระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
มีอิทธิพลและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับทฤษฎี/แนวคิดด้านความพร้อมของ 
Good (1973) ให้ค านิยามเกี่ยวกับความพร้อมว่าเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา และ
ความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และ
อารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถท ากิจกรรมนั้น และ Sinclair & Hanks 
(1987) กล่าวว่าความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งได้มีการเตรียมตัวเพ่ือกระท ากิจกรรม
บางอย่างให้ส าเร็จตามเป้าหมาย หรือความเต็มใจ ความกระตือรือร้นที่จะกระท ากิจกรรมบางอย่าง 
และBarrow & Milburn (1990) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึงการที่บุคคลมีความสนใจและเริ่มต้น
ที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมคือ สภาพจิตใจ กายวิภาค และ
สรีรวิทยาท านองเดียวกัน Downing & Thackrey (1971) ได้แบ่ง องค์ประกอบความพร้อม ไว้ 4 
ด้าน คือ1) ทางกาย (Physiological Factors) ได้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะทางด้านร่างกายทั่วไป 2) 
ทางสติปัญญา (Intellectual Factors) ได้แก่ ความพร้อมด้านสติปัญญาโดยทั่วไป ความสามารถใน
การรับรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 3) ทางอารมณ์ แรงจูง ใจและบุคลิกภาพ 
(Emotional Factors) ได้แก่  ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้  4) ทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ
เบญจมาศ วัชโรภาส (2545) ได้แบ่ง องค์ประกอบความพร้อมไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย เช่น 
วุฒิภาวการณ์เจริญเติบโตของอวัยวะในร่างกาย 2) ด้านสติปัญญา เช่น การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน
หรือปฏิบัติ 3) ด้านอารมณ์และสังคม เช่น ความพึงพอใจต่อสิ่งที่มากระตุ้นหรือสิ่งที่เรียนรู้ 4) ด้าน
จิตวิทยาและสิ่งแวดล้อม เช่น ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้หรือปฏิบัติ ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารยา แป๊ะป๋อง (2558)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินองค์กร
แบบสมดุล (Balanced Scorecard)และการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ผลการวิจัยพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการใน
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เขตย่านธุรกิจการค้าสีลมที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
อัตราเงินเดือน ต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกันและงานวิจัยของ ปัทมน โรจนกนันท์  
(2559)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการท างาน และบุคลิกภาพของพนักงาน 
ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ การช าระเงินแก่คู่ค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผู้รับบริการ
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่แตกต่างกัน  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยาภรณ์  อินธิปีก (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 35 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 45 
ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี และส่วนใหญ่ท างาน
หน่วยงานเอกชน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของภชพน เชื่อมทอง (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษา ในคณะแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในด้าน
การเป็นนานาชาติแตกต่างกัน และยังพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีคณะแตกต่างกัน 
มีการเตรียมความพร้อมใน ด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกัน  
 อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมเพ่ือ
การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขต
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีศึกษานัก
บัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ
มาโนช เวชพันธ์  (2532)  ความรู้ หมายถึง  เรื่องของการจ าอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
ความคิดที่ซับซ้อน หรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้  การจ าได้จึงถือว่าเป็น 
กระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550) ได้กล่าวว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจ า
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ได้ ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสาร 
นั้น ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและ Bloom el al. (1956) ได้ให้ความหมาย ความรู้ (Knowledge) 
เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่ องหรือเรื่องทั่วๆไประลึกถึงวิธี กระบวนการหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้น ความจ าและการเกิดความรู้ไม่ว่าระดั บใดย่อมมีความสัมพันธ์กับ 
ความรู้สึก ซึ่งส่งผลให้เชื่อมโยงกับ สภาพจิตใจของบุคคล ความเข้าใจ (Comprehension or 
Understand) หมายถึง บุคคลสามารถท าบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่า ข้อมูลที่ได้รับ สามารถเขียน
เรียบเรียงใหม่พร้อมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แปลความ เปรียบเทียบความเห็นอ่ืนๆ หรือคาดผล
ของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดได้เป็นพฤติกรรมในขั้นที่ต่อจากความรู้ ดังนั้น ความรู้ สามารถกล่าวได้ว่า เป็น
การวัด ความรู้และความ เข้าใจไปด้วยกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของกรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ 
(2558) ทัศนคติความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และ คุณลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการใช้เครื่องช าระค่าโทรศัพท์อัตโนมัติของประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558 
ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยี ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้เครื่องช าระค่า
โทรศัพท์อัตโนมัติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของอรวรรณ เรืองรองกวิน 
(2559)  ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ความเข้าใจและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความภักดีในการเลือกใช้
บริการNetbank ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ความรู้ 
ความเข้าใจและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อในการเลือกใช้บริการNetbank ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยปัจจัยความไว้วางใจส่งผลมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความ
ไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์มีอิทธิพลต่อความภักดีในการเลือกใช้บริการ Netbank มากที่สุด  
 อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานของนักบัญชีไทย ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ 
เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการท างานของนักบัญชีไทย 
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีศึกษานัก
บัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี/แนวคิดวงจร
คุณภาพ วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง Deming (1986) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข  (Act) 
วีระพล บดีรัฐ (2543) กล่าวว่า ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน” 
อย่างรอบคอบ เพ่ือ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น วิธีการ
ปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดท าให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมอง
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หาวิธีปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ท านองเดียวกัน วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545) 
กล่าวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็น
ระบบอัน การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับการสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มต้น
ของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายามตอบค าถามให้ได้ว่าท าอย่างไรจึงจะดีขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ  นิกรพรอุดม (2559)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมการท างาน รูปแบบการ
บริหารงาน และกระบวนการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทข้ามชาติ 
ในเขตพบว่าการศึกษากระบวนการท างาน ในด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันและงานวิจัยพิธิ
วัฒน์ วุฒิเสน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการท างาน กระบวนการท างาน และบรรยากาศการ
ท างานโดยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านระบบการท างานมี
อิทธิพลร้อยละ 35.5 ด้านกระบวนการท างานมีอิทธิพลร้อยละ 36.7 และด้านบรรยากาศการท างาน
มีอิทธิพลร้อยละ 57.9 ที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การศึกษาความพร้อมของหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพบัญชี  รวมถึงการศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานกับความพร้อมของหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือจะ
สามารถวางแผนการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้อย่างสอดคล้องกัน 
 2.  องค์กรควรมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 
 3.  จากการศึกษาการตอบแบบสอบถามท าให้ทราบว่า ยังมีบุคลากรทางบัญชีในองค์กร ยังไม่
ทราบความเคลื่อนไหวและผลกระทบต่อวิชาชีพของตนเอง ควรมี การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางบัญชีให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
 4.  ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในรองรับรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยของแต่ละจังหวัดเพ่ือพัฒนา
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 5.  ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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 6.  ควรศึกษาตัวแปรแทรกอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน และความพร้อม
ในการรองรับรองรับรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เช่นความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ
บัญชี ภาครัฐ ปฏิบัติงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะในการให้ค าปรึกษา 
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การศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร และส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของ

ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of Service Quality, Communication Skills and Service 

Marketing Mix Factors Affecting Thai Air Asia Airline Brand 
Loyalty Toward Thai passengers in Bangkok Metropolitan Area 

 
จุฑามาศ  นาเงิน1 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ2 สาธิต วิทยากร3 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการ 
สื่อสารของพนักงานและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทยในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขตได้แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน 
และเขตสายไหม จ านวน 400 คนและวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย )Simple 
Regression Analysis) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบว่าด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ด้าน ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วยด้าน
การเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการและด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ด้านลักษณะกายภาพ ด้านบุคลากร )พนักงาน)  ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการฟัง การพูดและด้านส่วนประสม 
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การตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร ส่วนประสมการตลาดบริการ   
             ความจงรักภักดี 
 
Abstract  

 This research aims to study service quality, communication skills and service 
marketing mix affecting Thai Air Asia Airline brand loyalty toward Thai passengers in 
Bangkok metropolitan area. The questionnaire set was used to be and instrument in 
order to collect data from Thai passengers in Bangkok metropolitan area; Wattana, 
Khlong Toei, Patumwan and Sai Mai districts with 400 Thai passengers. The statistics, 
which was used to report the data, was the descriptive statistics: frequencies, 
percentages, means and standard deviations, The simple regression analysis and 
multiple regression analysis were used in order to analyze the data. It was found 
that the service quality, communication skills factors; understanding of customer; 
and the service marketing mix factor: physical evidence, people, process, product, 
price and promotion affected Thai Air Asia Airline brand loyalty toward Thai 
passengers in Bangkok Metropolitan Area However, communication skills factor; 
listening, talk; and service marketing mix factor; place were not affected with the 
statistical significance of 0.05.  

Keywords: Service Quality, Communication Skills, Service Marketing Mix, Brand        

                Loyalty 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ธุรกิจสายการบินถือเปนอุตสาหกรรมบริการหนึ่งที่มีความส าคัญและขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องบริการในเรื่องขนสงผูโดยสารจากที่หน่ึงไปยังอีกทึ่หน่ึงท้ึงผ ูโดยสารที่เดินทางเพ่ือธุรกิจการ
ท างานและผูโดยสารท่ึเดินทางเพ่ือการทองเท่ึยวซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว
ประหยัดเวลา อดิเทพ ก าแพงเสรี )2556) กล่าวว่าส าหรับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
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เริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 โดยชาร์ลส แวนเดน บอร์น น าเครื่องบินมาสาธิตที่สนามราชกรีฑา
สโมสร เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักยานพาหนะทางอากาศครั้งแรก ซึ่งในปี พ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสนามบินดอนเมือง โดยสาร
การบินพาณิชย์สายแรกของไทย คือ บริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด  โดยธุรกิจการบินเอกชนที่ตั้งขึ้น
เป็นแห่งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 คือ บริษัทแอร์สยาม ต่อจากนั้นก็มีสายการบินเอกชน
เกิดข้ึนอีกหลายสายการบิน เช่น บริษัท สหกลแอร์ ซึ่งในปัจจุบันคือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจสายการบินของไทยเป็นธุรกิจที่มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
ธุรกิจ Low Cost Airline บริษัทไทยแอร์เอเชีย จ ากัด )Thai Air Asia Co.,Ltd) สโลแกนหลัก 
“ใครๆ ก็บินได้ )Everyone Can Fly)”เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่ไม่เคยเดินทางโดย
เครื่องบิน ได้เดินทางด้วยราคาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นสูง มีการให้บริการหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้โดยสารได้ดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความแปลกใหม่ และเน้นการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก โดยลดต้นทุนจากการใช้งานบุคลากร ให้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี
ความสะดวกรวดเร็วมากกว่า พร้อมทั้งจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดย
การจองที่นั่งผ่านทางระบบออนไลน์ ท าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย เติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

อัมรา อร่ามเรือง )2555) กล่าวว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่มีการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมากเห็นได้จากความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด
จากสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบประกอบกับประเทศไทยมีปัจจัยดึงดูดการลงทุนในการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและมีภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง
อากาศ )Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยิ่งส่งผลให้สายการบินในอาเซียนต้องการเข้ามา
ช่วงชิงและแข่งขันในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ดังนั้นสายการบินของไทยจึงต้องจับตาดูสภาวะธุรกิจและ
ปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย )2557) มี
ความเห็นสอดคล้องกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากข้ึน สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการขยายเส้นทางการ
บินไปต่างประเทศ กว่า 22 ประเทศ ใน 193 เส้นทาง จึงท าให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็น
ตัวเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว สายการบินไทยแอร์เอเชียในปัจจุบันถือว่าเป็นสายการบินราคา
ประหยัดอันดับหนึ่งของโลก โดยผลจากการบริการเป็นเลิส ความพร้อมบนเครื่องบิน และราคาของ
ค่าตั๋วโดยสารนั้นมีราคาประหยัด เพราะในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันผู้โดยสารต้องการ
เดินทางในราคาท่ีประหยัดมากกว่าความสะดวกสบาย 

นภาวรรณ มณีโชค )2555) กล่าวว่าอุตสาหกรรมบริการนี้นับวามีบทบาทตอเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ในโลกเปนอยางมาก เมื่อธุรกิจสายการบินมีความส าคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  
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ตางๆ ดังนั้นการสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเช่นกันส าหรับ
บุคลากรที่ท างานด้านการบริการ ในประเด็นนี้อาจเป็นปัญหาส าหรับคนไทยมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารและยังเป็นภาษาท่ีใช้ใน
การท างานติดต่อกับคนต่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะมีอิทธิพล
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งนั่นหมายถึงการติดต่อค้าขาย การเจรจา การศึกษา แรงงาน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2558 ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือจะก้าวเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทาง
อากาศของอาเซียนทั้งใน ด้านสนามบิน เครื่องมือและองค์ประกอบต่างๆ ในด้านการบิน การบริการ
และบุคลากรด้านธุรกิจการบินซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการน าพาธุรกิจสายการบินและการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวหน้าและทันสมัยเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จากปัญหาที่เกิดข้ึนสิ่งที่ต้องพัฒนาส าหรับธุรกิจสายการบินเรื่องการให้บริการด้านต่าง ๆ  
และบุคลากรจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาพัฒนาโดยเน้นที่ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัญหาและเหตุผลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็นหัวข้อวิจัยดังนี้ คือ
การศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร และส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      การศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร และส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาทักษะการสื่อสารของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของ
ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย     
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขต  เนื่องจากทั้ง 4 เขต เป็น
สถานที่ทีอยู่ทั้งในเขตเมืองและเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย 
เขตปทุมวัน เขตสายไหมทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ100 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดที่มีการใช้บริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย และจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยการแจกแบบสอบถามมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้  วันที่ 1 
มีนาคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 400 คน สถิติทีใช้ส าหรับงานวิจัยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การ
วิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ
ถดถอยอย่างง่าย)Simple Regression Analysis) และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐานวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                          ตัวแปรตาม 

                (Dependent Variables) 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics)  และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน)Inferential Statistics) ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics) 
พบว่าผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คน อายุระหว่าง
21-31ปี จ านวน 202 คน สถานภาพโสดจ านวน 281 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 253 
คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 170คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000-20,000 บาท จ านวน138 คน  

 
การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง
สามข้อโดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้  
 
 

ด้านทักษะการสื่อสาร 

1. ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
2. ด้านทักษะการฟัง การพูด 

 

 

 
 
 
 

ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อ 
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย 

 

ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 

1. ผลิตภัณฑ์ )Product) 
2. ราคา )Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย )Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย )Promotion) 
5. ด้านบุคลากร/พนักงาน )People) 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ )Physical Evidence) 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ )Process) 
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ตารางที่1  ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความจงรัก 
ภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร )Simple Regression 
Analysis) 

ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 
ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ 0.501 11.53

4 
0.000* 

R2=0.251, F-Value=133.023, N=400 ,P-value  0.05* 
พบว่าค่าอิทธิพลของด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ มีผลต่อความจงรักภักดีสาย

การบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 
ตารางที่2  ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านทักษะการสื่อสารที่มีผลต่อความจงรักภักดีสาย

การบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (Multiple  Regression 
Analysis) 

ด้านทักษะการสื่อสาร สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 
1.ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้
ขอรับบริการ 

0.451 7.668 0.000* 

2.ด้านทักษะการฟัง การพูด 0.052 0.883 0.378 

R2=0.238, F-Value=61.927, N=400 ,P-value 0.05*  
พบว่าค่าอิทธิพลของด้านทักษะการสื่อสารเรียงตามล าดับดังนี้ด้านการเข้าใจรับรู้ความ

ต้องการของผู้ขอรับบริการ มีอิทธิพลร้อยละ 45.1 มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตด่้านทักษะ
การฟัง การพูดไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่3  ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความ

จงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (Multiple  
Regression Analysis) 
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ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.209 3.874 0.000* 
2. ด้านราคา 0.168 2.574 0.000* 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.059 -0.910 0.363 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 0.151 2.702 0.007* 
5. ด้านบุคลากร )พนักงาน)  -0.336 -5.510 0.000* 
6. ด้านลักษณะกายภาพ 0.355 6.741 0.000* 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 0.280 4.463 0.000* 

R2=0.498, F-Value=55.483, N=400 ,P-value  0.05* 
 

พบว่าค่าอิทธิพลของด้านส่วนประสมการตลาดบริการเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านลักษณะ
กายภาพ มีอิทธิพลร้อยละ 35.5 ด้านบุคลากร )พนักงาน)  มีอิทธิพลร้อยละ -33.6 ด้านกระบวน การ
ให้บริการ มีอทิธพิลร้อยละ 28 ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลร้อยละ 20.9 ด้านราคา มีอิทธิพลร้อยละ 
16.8 ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลร้อยละ 15.1 มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าผู้โดยสาร
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คน อายุระหว่าง 21-31 ปี 
จ านวน 202 คน สถานภาพโสดจ านวน 281 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 253 คน  
อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 170 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทจ านวน138 คน  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ของผู้โดยสารชาวไทยในกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านทักษะการสื่อสารของพนักงาน ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการและ
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ด้านทักษะการฟัง การพูดที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการและด้านทักษะการฟัง ซึ่งการพูดมี
ระดับความคิดเห็นด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการมีระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านทักษะการฟัง การพูดมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
และผลรวมด้านทักษะการสื่อสารของพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวน การให้บริการที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านส่วนประสมการตลาดบริการประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะกายภาพและ
กระบวนการให้บริการ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากล าดับที่1คือ ด้านบุคลากร )พนักงาน)  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 รองลงมาตามล าดับคือด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้าน
ผลิตภัณฑ์มรีะดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการส่งเสริมการขายมีระดับความ
คิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านราคามรีะดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้าน
กายภาพมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07และผลรวมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านระดับความจงรักภักดีของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความจงรักภักดีของผู้โดยสารชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่มตี่อสายการบินไทยแอร์เอเชียมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

พบว่าด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2006)  กล่าวว่าคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการหมายถึง 
เครื่องมือประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่ได้รับจริง ผลลัพธ์ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการยังสอดคล้องกับแนวคิดของค านาย 
อภิปรัชญาสกุล )2557) กล่าวว่าคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการหมายถึง กระบวนการอย่างใด
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อย่างหนึ่งของบุคคลอ่ืนที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผลจากการกระท านั้นการบริการที่ดีจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นที่คาดหวังในการได้รับบริการ และคุณภาพและเอกลักษณ์
การบริการยังสอดคล้องกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) กล่าวว่าคุณภาพและ
เอกลักษณ์การบริการหมายถึง การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของ
ลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจและเกิดความจงรักภักดี นอกจากนี้ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์
การบริการยังสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 

ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย เลิศวรรณวิทย์และ 
ณักษ์  กุลิสร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการและความภักดีด้านพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลที่ใช้ในครั้งนี้จ านวน 8 อันดับ อันดับแรกผู้รับบริการใช้ในการตัดสินใจใช้บริการ คือ 
คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์คุณค่างานบริการ พบว่าคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีผลต่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางการ
แทพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการสอดคล้องกับงานวิจัยของศรันรัตน์ จีนกูล (2558) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางกรุงเทพฯ–พิษณุโลกและใช้บริการ City Transfer พิษณุโลก–สุโขทัย 
ผลการวิจัยพบว่าด้านกระบวนการให้บริการ คือ การให้บริการของพนักงานสายการบินไทยแอร์
เอเชีย บริการด้วยความรวดเร็วและให้การช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารของพนักงานมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ด้านคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิเทพ ก าแพงเสรี 
(2556) ผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท าให้ชื่อเสียงของสายการบินไทยแอร์เอเชียเกิดความ
น่าเชื่อถือ 

พบว่าด้านทักษะการสื่อสารเรียงตามล าดับดังนี้ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้
ขอรับบริการ มีอิทธิพลร้อยละ 45.1 มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตด่้านทักษะการฟัง การพูด 
ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของอวยชัย ผกามาศ 
)2542) กล่าวว่าทักษะการสื่อสารหมายถึง ความคิดประสบการณ์และความต้องการของผู้พูดไปสู่
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ผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ โดยใช้น้ าเสียง ภาษา และกริยาท่าทาง ได้อย่าง
ถูกต้องตามจรรยามารยาท ประเพณีของสังคมให้ผู้ฟังรับรู้และได้รับการตอบสนอง ด้านการเข้าใจ
รับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกพร ปิมแปง (2553)  กล่าวว่า  
ทักษะการสื่อสารหมายถึง ทักษะส าคัญขั้นพ้ืนฐานคือการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลผู้สื่อสารจึงควรฝึกพูด

และสื่อสารให้เหมาะสมกับกาลเทศะในการสื่อความหมายให้ชัดเจนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคมยิ่งข้ึน ทักษะการพูดที่ดีการพูดในสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟัง ในเนื้อหาที่ผู้ฟัง
อยากฟัง ควรเลือกภาษาและอารมณ์ในการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ฟัง สามารถ
เลือกใช้สื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษารู้จักกาลเทศะ และทักษะการฟังที่ดี
ฟังอย่างเต็มใจและตั้งใจจับใจความโดยการแยกประเด็นทัศนคติและความรู้สึก พูดโต้ตอบด้วยสีหน้า
และท่าทางที่ดี ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับบริการยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Valette (1997) กล่าวว่าทักษะการสื่อสารหมายถึง การพูดเพ่ือการสื่อสารว่า มิได้เป็นแค่การออก
เสียง และการออกเสียงสูง เสียงต่ าในประโยคเท่านั้นแต่เป็นการพูดตามหน้าที่ของภาษากล่าวคือ 
เป็นการท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงจุดประสงค์ในสิ่งที่ตนพูด นอกจากนี้ด้านทักษะการสื่อสารยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยดังนี้ 

ด้านทักษะการสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของธุวพร ตันตระกลู (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองพบว่านักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก ผลการ
เปรียบเทียบความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลองพบว่าหลัง
การทดลองนักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดีขึ้น โดยมีความสามารถในการพูด
เพ่ือการส่ึอสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของสมมติฐานข้อที่ 2 ด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้ขอรับ
บริการมีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะการพูดเพ่ือการส่ึอสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นการพูดเพ่ือการส่ึอสารยิ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อธุรกิจบริการเพราะเป็น
กระบวนการหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ สื่อสารเพ่ือ
จุดประสงค์หรือข้อมูลที่ต้องการ ผู้ให้บริการที่ดีควรจับประเด็นการสื่อสารและท าความเข้าใจว่าผู้
ขอรับบริการต้องการอะไร และแสดงความกระตือรือร้น โดยใช้น้ าเสียง ภาษา และกริยาท่าทาง
ถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีของสังคมให้ผู้ฟังรับรู้และได้รับการตอบสนองในการบริการ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
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พบว่าค่าอิทธิพลของด้านส่วนประสมการตลาดบริการเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านลักษณะ
กายภาพ มีอิทธิพลร้อยละ 35.5 ด้านบุคลากร)พนักงาน) มีอิทธิพลร้อยละ -33.6 ด้านกระบวน การ
ให้บริการ มีอิทธิพลร้อยละ 28 ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลร้อยละ 20.9 ด้านราคา มีอิทธิพลร้อยละ 
16.8 ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลร้อยละ 15.1 มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

แต่ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของ
ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครตามผลจากการวิจัยสมมติฐานข้อที่ 3 ด้านส่วนประสม
การตลาดบริการด้านลักษณะกายภาพ ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยลักษณะกายภาพเป็นล าดับแรก คือ ภายในเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ห้องโดยสาร ห้องน้ าและสภาพแวดล้อมสะอาดเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่าด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้าโดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งร้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ความสะอาดของร้าน การแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆท่ี
ลูกค้าควรได้รับ นอกจากนี้ด้านส่วนประสมการตลาดบริการยังสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
            ด้านส่วนประสมการตลาดบริการสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรผลการวิจัยพบว่าระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดเมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงให้ระดับความส าคัญมากอันดับแรกคือ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ-สภาพแวดล้อมของร้านนอกจากนี้ยังพบอีกว่าเพศหญิงให้ระดับความส าคัญมากกว่า
เพศชายทุกปัจจัย เช่น ความสะอาดภายในร้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของสมมติฐานข้อที่ 
3 ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยลักษณะกายภาพเป็น
ล าดับแรก คือ ภายในเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ห้องโดยสาร ห้องน้ าและสภาพแวดล้อม
สะอาดเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการของ Philip Kotler ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ )2552) กล่าวว่าด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้าโดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งร้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ความสะอาดของร้าน สภาพแวดล้อม
ที่ด ีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็วหรือ
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ผลประโยชน์อื่นๆท่ีลูกค้าควรได้รับและด้านส่วนประสมการตลาดบริการยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรกนก ทศจรูญเกียรติ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงของผู้ใช้บริการในเขต
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพกับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ึามันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านช่องทางจัด
จ าหน่ายกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงของผู้ใช้บริการในเขตปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของสมมติฐานข้อที่ 3 
ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับ
น้อยจึงไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย และนอกจากนี้มีงานวิจัยที่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 3 ในด้านส่วนประสมการตลาดบริการคืองานวิจัยของ รัฐนันท์ พุกภักดี )2557) 
ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยจ าแนกตามส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการโดย
รวมอยู่ในระดับมากท้ังหมด ทั้งในด้านการบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของสายการบิน และด้านกระบวนการจัดการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของสมมติฐานข้อที่ 3 เพราะผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ช่องทางการจองตั๋วที่หลายหลาก สะดวกและ
รวดเร็วต่อการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย จึงไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นสายการบินไทยแอร์เอเชียอาจจะต้องปรับปรุงปัญหาในด้านดังกล่าว ศึกษา
ขั้นตอนการท างานหรือการวางแผนกลยุทธ์จากสายการบินคู่แข่งในด้านทีท าแล้วยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสาร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 

1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสารและส่วน
ประสมการตลาดบริการ มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆของทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจบริการ ดังนั้นแต่ละ
ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับท้ัง 3 ด้านประกอบด้วยคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการ
สื่อสารและส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  
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2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยแอร์
เอเชียยังมีอยู่บางด้านที่อาจจะต้องปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้นสะดวกมากข้ึน คือช่องทางการจองตั๋วที่
หลายหลากสะดวก และรวดเร็วต่อการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช าระผ่านบัตรเครดิต
ออนไลน์ ช าระผ่านตู้เอทีเอ็ม และร้านค้าพันธมิตร )ร้าน 7-Eleven) 

3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเพ่ือให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดระหว่าง Low Cost Airline เพ่ือรับรู้ถึงสิ่งที่
แต่ละสายการบินควรปรับปรุง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 

The Association between Tax Planning and Stock Prices of Listed 
Companies in the Stock Exchange of Thailand in SET50 Index 

 
ด ำรงพล วิเศษศร1 และสุกัญญำ รักพำนิชมณี2 
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กำรศึกษำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจำกงบกำรเงินปี 2554 – 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่ม SET50 จ ำนวน 41 บริษัท โดยยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน เครื่องมือที่ ใช้ใน
กำรศึกษำและทดสอบสมมติฐำน ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistics) กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) กำร
วิเครำะห์ถดถอยอย่ำงง่ำย (simple regression analysis) และกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรวำงแผนภำษีที่ค ำนวณจำกอัตรำ
ภำษีที่แท้จริง อัตรำส่วนภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน และอัตรำส่วนภำษีต่อสินทรัพย์
รวม มีควำมสัมพันธ์กับรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 ที่
ระดับนัยส ำคัญ 0.05, 0.10 และ 0.01 ตำมล ำดับ ผลกำรศึกษำบ่งชี้ว่ำหำกบริษัทมีกำรวำงแผนภำษี
มำก จะท ำให้รำคำหลักทรัพย์ของบริษัทลดต่ ำลง 

ค าส าคัญ: กำรวำงแผนภำษี   รำคำหลักทรัพย์ อัตรำภำษีที่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 บัณฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
2 อำจำรย์คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate a relationship between tax 
planning and stock prices of listed companies in the Stock Exchange of Thailand in 
SET50 Index.  The data was collected from the annual financial statement during 
2011 to 2015.  Samples compose of 41 companies except companies in financial 
sector.  The statistics used to test the hypothesis include descriptive statistics, 
Pearson’s correlation, simple regression analysis and multiple regression analysis are 
methodologies used to test the hypothesis.  The results suggest that tax planning, 
which is calculated from effective tax rate, income tax expenses per cash flow from 
operating and income tax expenses per total assets, is significantly related to firms’ 
stock prices at 0.05, 0.05 and 0.01 level respectively. Specifically, the findings show 
that high tax planning level ( low effective tax Rate, low income tax expense per 
cash flow from operating and low income tax expense per total assets) is associated 
to lower stock price. 

Keywords: Tax Planning, Stock Price, effective tax Rate 
 
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 

หนึ่งในเป้ำหมำยหลักของกำรด ำเนินกิจกำรคือกำรท ำให้กิจกำรประสบควำมส ำเร็จทำงด้ำน
กำรเงิน นั่นคือกิจกำรมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได้สูงสุดและมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำที่สุด โดยปัจจัยที่
ส ำคัญปัจจัยหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจคือ ภำษีอำกร เพรำะภำษีอำกรถือเป็นต้นทุนอย่ำงหนึ่งของ
กิจกำร โดยเป็นภำระที่กิจกำรต้องค ำนวณรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยของกิจกำร อันมีผลท ำให้ก ำไรสุทธิของ
กิจกำรลดลง นอกจำกนี้ภำษีอำกรยังเป็นข้อบังคับทำงกฎหมำยที่กิจกำรต้องปฏิบัติตำมและต้อง
ช ำระให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ หำกไม่ปฏิบัติตำม หรือ
มีกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติเกินกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยบัญญัติไว้ กิจกำรอำจเสีย
เบี้ยปรับเงินเพ่ิม ซึ่งจะท ำให้กิจกำรมีต้นทุนที่สูงขึ้น เป็นผลท ำให้ก ำไรสุทธิลดลง หรือหำกมีคดีควำม
ทำงภำษีอำกร ก็จะเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อธรรมำภิบำลและภำพลักษณ์ของกิจกำรที่มีต่อสังคม
และนักลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเสียภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดนั้น 
อำจยังไม่เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนภำษีอำกรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจกำรได้ หำกแต่
กิจกำรต้องเสียภำษีอำกรให้น้อยที่สุด โดยไม่อำศัยกำรหลีกเลี่ยงภำษีอำกร ซึ่งกำรที่จะปฏิบัติให้ได้
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ตำมกระบวนกำรดังที่กล่ำวมำนั้น กิจกำรต้องอำศัยกำรวำงแผนภำษีอำกรเพ่ือเป็นกำรรักษำ
ประโยชน์ทำงภำษีของกิจกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนภำษีอำกร และ
หลีกเลี่ยงข้อพิพำทกับเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับภำษีอำกรลงได้ 

ในปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงกำรออมเงินและกำรลงทุนเพ่ิมมำกข้ึน ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรเงินเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งจำกกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำ หรือกำรศึกษำด้วยตนเองในเอกสำรเผยแพร่ต่ำงๆ ท ำให้ประชำชนมีควำมกล้ำลงทุนใน
ช่องทำงอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกกำรน ำเงินไปฝำกธนำคำรเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ปัจจุบันมีกำรลงทุนใน
ตลำดหลักทรัพย์เพ่ิมมำกขึ้น ถึงแม้มีกำรศึกษำวิจัยมำกมำยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพยำกรณ์รำคำหลักทรัพย์อันเป็นแนวทำงในกำรลงทุนในตลำด
หลักทรัพย์ เช่น ระดับกำรเปิดเผยข้อมูล ก ำไรทำงบัญชี อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุ้นและขนำด
กิจกำร (ขวัญฤทัย บุญถึง, 2553) อัตรำส่วนก ำไรสุทธิ (นันทนำ ศรีสุริยำภรณ์, 2557 และอริษำ สุรัส
โม, 2554) แต่ยังไม่มีงำนวิจัยที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำหลักทรัพย์นี้ เนื่องจำกกำรวำงแผนภำษีมีผลต่อกำร
ก ำไรของกิจกำร กล่ำวคือหำกกิจกำรมีกำรวำงแผนภำษี กิจกำรนั้นจะมีก ำไรสูงกว่ำกิจกำรที่ไม่มีกำร
วำงแผนภำษี และจะท ำให้มีกระแสเงินสดจ่ำยจำกกำรเสียภำษีน้อยกว่ำ เป็นผลให้มีสภำพคล่องของ
เงินสดสูงกว่ำตำมไปด้วยสิ่งเหล่ำนี้อำจท ำให้รำคำหลักทรัพย์เพ่ิมสูงขึ้นตำมไปด้วย ในทำงตรงกันข้ำม
กำรวำงแผนภำษีน ำมำซึ่งควำมเสี่ยงซึ่งอำจจะมีผลต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนในกำรซื้อขำยและ
พยำกรณ์รำคำหลักทรัพย์  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

จำกเหตุผลข้ำงต้นที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยจึงให้ควำมสนใจในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
วำงแผนภำษีกับรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 ซึ่ง
ถือได้ว่ำเป็นตัวแทนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจำกมีมูลค่ำกิจกำรที่สูงสุด 50 อันดับ
แรกของตลำดหลักทรัพย์ โดยท ำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำ
หลักทรัพย์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในประเมินกำรวำงแผนภำษีว่ำมีผลกระทบหรือมีควำมสัมพันธ์
กับรำคำหลักทรัพย์หรือไม่ 
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เนื้อหาทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนภาษี (Tax Planning) 
Dyreng et. Al (2006) ได้ให้นิยำมกำรวำงแผนภำษี (Tax Planning: TP) ว่ำเป็นกิจกรรมที่

เกิดจำกกลยุทธ์ทำงภำษีซึ่งท ำให้ค่ำใช้จ่ำยภำษีทั้งที่เจตนำและหรือไม่มีเจตนำ เช่น กำรใช้วิธีกำรตั้ง
รำคำโอน (Transfer Pricing) ในกลุ่มธุรกิจในเครือเดียวกัน หรือกำรใช้ดินแดนหลบเลี่ยงภำษี (Tax 
Haven) เป็นต้น โดยกำรเลือกนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือวิธีปฏิบัติทำงบัญชีที่ส่งผลท ำให้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีลดลง ซึ่งค่ำอัตรำส่วนภำษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีค่ำต่ ำ แสดงถึงมีกำร
วำงแผนภำษีในระดับสูง  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค้นคว้ำเมื่อ 30 สิงหำคม 2558) ได้ให้ค ำนิยำม กำรวำงแผน
ภำษีไว้ว่ำเป็นกำรเตรียมกำรเพ่ือเสียภำษีให้ถูกต้องครบถ้วนในฐำนะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีต่ำงๆ ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภำษีเงินได้ประจ ำปี เพ่ือบรรเทำภำระภำษีให้น้อยลง ไม่
ต้องเสียภำษีมำกจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องช ำระภำษีเพ่ิม หรือเสียเบี้ยปรับโดยใช้เหตุ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งำนวิจัยในอดีต เช่น Heitzman and Ogneva (2016) ท ำกำรศึกษำกำรวำงแผนภำษีใน

แง่มุมของผลตอบแทนกำรลงทุน โดยมีสมมติฐำนว่ำกำรวำงแผนภำษีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่จะท ำให้ภำระทำงภำษีลดลง ด้วยเหตุนี้กำรวำงแผนภำษีจะท ำให้จ ำนวนเงินและช่วงเวลำที่บริษัท
จะได้รับกระแสเงินสดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยพื้นฐำนทั่วไปแล้วกำรวำงแผนภำษีจะมีควำมสัมพันธ์
อย่ำงมีอิทธิพลต่อมูลค่ำของกิจกำรและกำรเปลี่ยนแปลงควำมคำดหวังของกระแสเงินสดก่อนกำรเสีย
ภำษีแต่ผลกระทบต่อควำมคำดหวังของผลตอบแทนนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด  ผลกำรศึกษำพบว่ำกำร
วำงแผนภำษีที่วัดค่ำจำกอัตรำภำษีที่แท้จริง มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญกับอัตรำผลตอบแทนต่อ
หุ้น โดยกำรวำงแผนภำษีที่เพ่ิมมำกข้ึน หรือกำรที่อัตรำภำษีท่ีแท้จริงลดลงจำก 35% เหลือ 25% จะ
ท ำให้อัตรำผลตอบแทนต่อหุ้นเพ่ิมข้ึน 2.24% งำนวิจัยนี้สำมำรถสรุปว่ำ กำรวำงแผนภำษีอำจจะเป็น
กำรเพ่ิมควำมเสี่ยงให้กับกิจกำร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดของกิจกำร นโยบำยทำงกำรเมือง และแนว
วินิจฉัยของศำล ซึ่งตัวแปรเหล่ำนี้มีผลกระทบอย่ำงส ำคัญในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรวำงแผน
ภำษีในแง่มุมของตลำดทุนและหลักธรรมำภิบำลของกิจกำร  

นอกจำกนั้นยังมีกำรศึกษำ ของ Hanlon and Slemrod (2009) ซึ่งท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรำคำหลักทรัพย์กับข่ำวกำรวำงแผนภำษีของกิจกำร ผลกำรศึกษำพบว่ำรำคำหลักทรัพย์ของ
กิจกำรจะลดลงในวันที่กิจกำรมีข่ำวเกี่ยวกับกำรวำงแผนภำษี นอกจำกนั้นยังพบว่ำระดับควำมสัมพันธ์
ในเชิงลบนี้ จะมำกยิ่งขึ้นในกิจกำรที่อยู่ในธุรกิจซื้อมำขำยไป แต่อย่ำงไรก็ดี กิจกำรที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับ
อยู่ในกลุ่มกิจกำรที่มีวำงแผนภำษีสูง ควำมสัมพันธ์ในเชิงลบนี้จะมีระดับควำมรุนแรงลดลง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กำรศึกษำครั้งนี้ได้ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 50 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 50 บริษัท โดยท ำกำร
เก็บข้อมูลจำกงบกำรเงินรำยปี ระหว่ำงปี 2554 - 2558 รวม 5 ปี มีจ ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง โดยตัดตัวอย่ำงบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงินจ ำนวน 45 
ตัวอย่ำง  กลุ่มตัวอย่ำงที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนจ ำนวน 35 ตัวอย่ำง และเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลต่ ำสุดและ
สูงสุดจ ำนวน 23 ตัวอย่ำงออก ก่อนน ำไปวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรควบคุม (Control Variables) ซึ่งแสดงไว้ตำม
ตำรำงที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

ตัวแปรตาม  
(Dependent 

Variable) 

ตัวแปรอิสระ  
(Independent Variables) 

ตัวแปรควบคุม 
(Control Variables) 

รำคำปิดของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในกลุ่ม SET50 จัด
อันดับ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ปี 2558 

กำรวำงแผนภำษีประกอบด้วย 
1. กำรวำงแผนภำษีท่ีค ำนวณจำก
อัตรำภำษีท่ีแท้จริง (ETR) 
2. กำรวำงแผนภำษีท่ีค ำนวณจำก
อัตรำภำษีต่อเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมด ำเนินงำน (TAX/CFO) 
3. กำรวำงแผนภำษีท่ีค ำนวณจำก
อัตรำภำษีต่อสินทรัพย์รวม 
(TAX/ASSET) 

1. อัตรำก ำไรสุทธิก่อนหัก
ภำษีต่อสินทรัพย์รวม 
(EBT/ASSET) 
2. อัตรำที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์
รวม (PPE/ASSET) 
3. อัตรำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สุทธิต่อสินทรัพย์รวม 
(Intangible/ASSET) 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนำมำ

วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรวำงแผนภำษีและรำคำหลักทรัพย์ ประกอบด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ค่ำสูงสุด (Maximize) ค่ำต่ ำสุด (Minimize) และค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน (Coefficient of Variance) 

2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson ‘s Correlation Coefficient) ในกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำหลักทรัพย์ โดยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) 

ที่ได้จำกกำรค ำนวณ จะมีค่ำอยู่ในช่วง 1.00  r  - 1.00 
3. กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย (Regression Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย

อย่ำงง่ำย (Simple regression) และวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพ่ือหำ
ค่ำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมำณระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้ท ำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษี  ทั้ ง 3 ค่ำ 
ประกอบด้วย อัตรำภำษีที่แท้จริง (ETR) อัตรำภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (TAX/CFO) 
และอัตรำภำษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET) กับรำคำหลักทรัพย์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงทั้ง 147 ตัวอย่ำง 
โดยผลกำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำแสดงไว้ในตำรำงที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลกำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
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จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ รำคำหลักทรัพย์มีควำมสัมพันธ์กับกำรวำงแผนภำษีที่วัดค่ำจำกอัตรำ
ภำษีที่แท้จริง อัตรำส่วนภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและอัตรำส่วนภำษีต่อสินทรัพย์
รวม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ณ ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05, 0.10 และ 0.05 

นอกจำกนี้  ยังได้ท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีกับรำคำหลักทรัพย์ โดยผลกำรวิเครำะห์
แสดงไว้ในตำรำงที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบพหุคูณระหว่ำงกำรวำงแผนภำษีท่ีกับรำคำหลักทรัพย์ 
Pit = β0 + β1TPit + β2PPEAit+ β3ITAAit + β4EBTAit + eit 

  Model (1) Model (2) Model (3) 

ตัวแปร β t Sig. β t Sig. β t Sig. 

Constant 8.43 0.39   0.70 24.94 1.21 0.23 31.77 1.53 0.13 

TPit 1.04 2.08  0.04** 0.59 1.89 0.06* 15.23 2.53 

    
0
.
0
1
*
*
* 

PPEAit 0.66 1.71 0.09* 0.6 1.53 0.13 0.47 1.18 0.24 

ITAAit 0.47 0.49   0.63 0.6 0.64 0.53 0.3 0.31 0.76 

EBTAit 2.1 2.11   0.04** 1.7 1.69  0.09* -0.22 -0.16 0.87 

   N = 147 Adjusted R2 = 0.056 Adjusted R2 0.052 Adjusted R2 = 0.07 

*, **, *** แสดงนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.10 , 0.05 , 0.01 ตำมล ำดับ  
 

Pit =  รำคำปิ ด  ณ  วันที่  31 ธัน วำคม ของหลั กทรัพย์ ของบริษั ทที่ i ปี ที่  t  
ที่จดทะเบียนในกลุ่ม SET50 

TPit =  กำรวำงแผนภำษีของบริษัท i ปีที่ t 
 โดย TPit ค ำนวณจำกอัตรำภำษีท่ีแท้จริง ใน model ที่ 1  
  TPit ค ำนวณจำกอัตรำภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนใน model ที่ 2  
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  TPit ค ำนวณจำกอัตรำภำษีต่อสินทรัพย์รวมใน model ที่ 3 
PPEAit =  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิส่วนด้วยสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัท i ปีที่ t 
ITAAit =  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิส่วนด้วยสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัท i ปีที่ t 
EBTAit =  ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีส่วนด้วยสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัท i ปีที่ t 
eit =  ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
ผลกำรศึกษำในตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำ อัตรำภำษีท่ีแท้จริง อัตรำภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกำร

ด ำเนินงำน และอัตรำภำษีต่อสินทรัพย์รวม มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับรำคำหลักทรัพย์ของ
บริษัท ณ ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05, 0.10 และ 0.01 ตำมล ำดับ นั่นคือหำกบริษัทมีกำรวำงแผนภำษี
มำก หรือ มีอัตรำภำษีที่แท้จริงต่ ำ หรืออัตรำภำษีต่อเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนมีค่ำต่ ำ หรืออัตรำ
ภำษีต่อสินทรัพย์รวมมีค่ำต่ ำ จะท ำให้รำคำหลักทรัพยล์ดตำมไปด้วย  

ผลกำรศึกษำนี้ไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ Heitzman and Ogneva (2016) ที่พบว่ำ กำร
วำงแผนภำษีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับรำคำหลักทรัพย์ แต่ผลกำรศึกษำสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ
ของ Hanlon and Slemrod (2009) ที่พบว่ำ กำรวำงแผนภำษีมีควำมสัมพันธ์ในเชิงลบกับรำคำ
หลักทรัพย์ของกิจกำรในวันที่กิจกำรมีข่ำวเกี่ยวกับกำรวำงแผนภำษี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่ำงๆ นอกจำกกำรพิจำรณำอัตรำส่วนทำง
กำรเงินที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี เช่น อัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน อัตรำส่วนแสดง
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน อัตรำส่วนวัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ฯลฯ นักลงทุนยังควร
ค ำนึงถึงนโยบำยกำรวำงแผนภำษีของบริษัท เนื่องจำกกำรวำงแผนภำษีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำนี้ถูกสรุปมำจำกกำรศึกษำท่ีมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน เช่น ผู้ศึกษำ
ใช้กลุ่มตัวอย่ำงที่มีขนำดจ ำกัด (SET50) ซึ่งอำจไม่ใช่ตัวแทนของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ กำรศึกษำครั้งนี้ไม่ได้น ำตัวแปรควบคุม เช่น อัตรำกำรส่งเสริมมำตรกำรทำง
ภำษขีองภำครัฐ อัตรำเงินเฟ้อ ฯลฯ ซึ่งอำจมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์มำรวมค ำนวณด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 - 2559:  
The Achievement of Real Estate Stimulus Programs in 2015 – 2016  

 
กนกพร คติคุปต์อนันต์1 และปิยรัตน์ ดอกกุหลำบ2 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อำศัย รวมทั้งศึกษำผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำค
อสังหำริมทรัพย์ปี 2558 - 2559 ของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 
โดยใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 
111 รำย วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ประเมินผลสัมฤทธิ์ผล
ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ด้วย CIPP Model ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลหนองปรือ มีทุนจดทะเบียนมำกกว่ำ 400 ล้ำนบำท 
และมีประประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำกกว่ำ 5 ปี อสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่
พัฒนำขึ้นคือ ห้องชุด โดยเฉพำะห้องชุดรำคำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท เพรำะสำมำรถจ ำหน่ำยได้มำกที่สุด 
ซึ่งสืบเนื่องจำกสำมำรถน ำไปใช้ในกำรลดหย่อนภำษีตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และพบว่ำ
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นชำวไทย หลังจำกมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่ำ กลุ่มลูกค้ำชำวไทยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 82.14 และลูกค้ำชำวต่ำงชำติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.71 จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจภำคอสังหำริมทรัพย์พบว่ำ มำตรกำรนี้ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ
กำรเพ่ิมวงเงินกู้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยในกำรเช่ำซื้ออสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งกำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับ
กำรจดท ำเบียนสิทธิและนิติกรรม และกำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับรำยได้ท่ีจ่ำยเพ่ือซื้อ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท  

ค าส าคัญ: มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
 
 
 
 
________________________________ 
1 หัวหนำ้ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน บริษัทบลูสกำย อำเขต จ ำกัด 
2 อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
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Abstract 
The purpose of this study is to study the business information of real estate 

companies in Pattaya, Chomburi province and the achievement of the real estate 
stimulus programs that have launched in 2015 – 2016. The data were collected by 
means of a questionnaire from 111 companies.  Percentage, average and Standard 
Deviation were used to analyze the business information of real estate companies, 
while the CIPP Model was used to analyze the achievement of real estate stimulus 
program.  It found that most of companies are in Tambon Nong Prue, have the 
registered capital more than 400 million baht and average experience more than 5 
years.  Moreover, this study found that condominiums are developed more than 
other types of property, and the demanded price is less than 3 million baht. This 
price is very popular among customer because they can use the interest to reduce 
their income taxes according to a real estate stimulus program. The main customer 
is Thai people.  After the real estate stimulus program has launched, we found that 
Thai customers increase by 82.14 percentage; the foreigner customers increase by 
60.71 percentage.  The assessment of the real estate stimulus program found that 
the sampling companies agree that this project is successful, especially increasing 
limitation of lower income and decreasing fee for registration of right and juristic act 
standard, including exception personal income tax for real estate payment which is 
not over 3 million baht. 

Keywords: Stimulus program, Real estate company 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ตลำดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ภำยในประเทศซบเซำมำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ.  
2554 - 2557 ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะเมืองท่องเที่ยวหลักๆ ทั่วประเทศ กรณีของเมืองพัทยำ ที่พบว่ำ
ในช่วง 4 ปีดังกล่ำวมีอสังหำริมทรัพย์รอกำรจ ำหน่ำยจ ำนวนมำก เช่น มีคอนโดมิเนียมมำกกว่ำ 
60,000 ยูนิตเกิดขึ้นและประมำณ 26% ที่ยังคงรอกำรขำยอยู่ (คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย, 2559) กำรชะลอตัวของตลำดอสังหำริมทรัพย์ในพ้ืนที่ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นตลำดที่
พ่ึงพำนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำดหลักคือชำวรัสเซีย เมื่อมำประสบภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
และค่ำเงินอ่อนค่ำ ยิ่งท ำให้อสังหำริมทรัพย์ในพัทยำยิ่งได้รับผลกระทบหนักขึ้นไปอีก จำก
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สถำนกำรณ์กำรชะลอตัวของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของประเทศ ท ำให้กำรบริหำรประเทศเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบำลในชุดปัจจุบัน ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับธุรกิจภำคอสังหำริมทรัพย์เป็นอย่ำงยิ่ง 
(กระทรวงกำรคลัง, 2558) ดังนั้น ในปี 2558-2559 ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลจึงได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะบ้ำน/ที่อยู่อำศัยมำกยิ่งขึ้น  

รำยละเอียดมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับมำตรกำรทำงกำรเงิน 
ได้แก่ กำรเพ่ิมวงเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้รำยได้น้อยไม่เกิน 30,000 บำท/เดือน ส่วนมำตรกำร
ทำงกำรคลัง ได้แก่ กำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กำรยกเว้นภำษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดำส ำหรับรำยได้ที่จ่ำยไปเพ่ือซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่เป็นอำคำรพร้อมที่ดินหรือห้องชุดใน
อำคำรที่มีมูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งสินเชื่อเพ่ือพัฒนำโครงกำรที่
อยู่อำศัย (Pre Finance) ส ำหรับผู้พัฒนำโครงกำร และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย (Post Finance) 
ส ำหรับประชำชนกลุ่มดังกล่ำวที่ต้องกำรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองหรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่
อยู่อำศัย 
 อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวเริ่มเห็นผลในแง่ของกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำค
อสังหำริมทรัพย์แล้ว โดยสถำนกำรณ์ตลำดอสังหำริมทรัพย์ช่วงไตรมำส 1/2559 ว่ำ ตลำดยังคงได้รับ
ประโยชน์จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยพิจำรณำได้จำกยอดขำยในงำนมหกรรมบ้ำนและ
คอนโด ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 มีนำคม 2559 พบว่ำมียอดจ ำหน่ำยจำกงำนประมำณ 6 
พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกครั้งที่ 33 ที่มียอดจ ำหน่ำยประมำณ 3 พันล้ำนบำท และมีผู้เข้ำชมงำน
เพ่ิมขึ้น 41% เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้ำ (ฐำนเศรษฐกิจ, 2559) อย่ำงไรก็ตำม ได้มีนักวิชำกำร
บำงส่วนได้ออกมำให้ข้อมูลว่ำ โครงกำรดังกล่ำวยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่แท้จริง ประชำชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับประโยชน์เท่ำที่ควร ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้ จึงมีวัตถุปรสงค์ที่จะศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
กับผู้ประกอบกำรโดยตรง โดยเน้นศึกษำเฉพำะผู้ประกอบกำรที่พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อำศัย
เท่ำนั้น เนื่องจำกเป้ำหมำยส ำคัญของภำครัฐที่ต้องกำรช่วยเหลือผู้ที่ต้องกำรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง  ซึ่งเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลผลกระทบอีกด้ำนหนึ่ง ที่สะท้อนผลที่ เกิดขึ้นโดยแท้จริงจำกกำร
ส ำรวจข้อมูลกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษำโดยตรง เพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงที่
ผู้ประกอบกำรได้รับจำกกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่
อำศัยในเขตเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งศึกษำผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำค
อสังหำริมทรัพย์ ปี 2558 - 2559 ของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ปี 2558 - 
2559 ของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี ได้มุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฎี
และผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ ซึ่งแบ่งกำรพิจำรณำโดยสังเขปได้เป็น 4 ข้อใหญ่ คือ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 139 บัญญัติไว้ว่ำอสังหำริมทรัพย์ คือ 
ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นกำรถำวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และ
หมำยควำมรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินนั้นด้วย (กรมสรรพำกร, 2553) ทั้งนี้ ฤทธิ์ษณะ น้อยกมล (2558) จ ำแนกประเภทของ
อสังหำริมทรัพย์ ที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อำศัยไว้ว่ำ ได้แก่บ้ำนเดี่ยว (Single-Family Homes) อำคำร
พำณิ ชย์หรือตึกแถว (Shop Houses) ทำวน์ เฮำส์  (Town Houses) แฟลตหรืออำพำร์ตเม้นต์ 
(Flat or Apartment)  ห้ อ ง ชุ ด ห รื อ อ ำ ค ำ ร ชุ ด  (Condominium)  ส ห ก ร ณ์ เค ห ส ถ ำ น 
(Cooperative Housing) บ้ำนเคลื่อนที่ (Mobile Home) บ้ำนที่แบ่งเวลำกำรพักอำศัย  (Time-
Share Homes)   

2. มาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยปี พ.ศ. 2558 - 2559 
รัฐบำลได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ (กระทรวงกำรคลัง, 
2558) ดังนี้ 

2.1 ประกำศกระทรวงกำรคลังฉบับที่ 85/2558 ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2558  
2.1.1 มำตรกำรกำรเงิน ได้แก่ ส่งเสริมกำรให้สินเชื่อที่อยู่อำศัยแก่ผู้มีรำยได้น้อย

และปำนกลำง เพ่ือให้ผู้กู้ใช้ในกำรซื้อที่ดิน พร้อมอำคำร ห้องชุด หรือเพ่ือปลูกสร้ำงอำคำร หรือเพ่ือ
ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้ำงอำคำร โดยกลุ่มเป้ำหมำย คือผู้ที่มีรำยได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บำท  

2.1.2 มำตรกำรกำรคลัง ได้แก่ กำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรม โดยให้ลดกำรเรียกเก็บ ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนกำรโอนและค่ำจดทะเบียนกำรจ ำนอง
อสังหำริมทรัพย์ และห้องชุด เหลือร้อยละ 0.01 รวมทั้ง กำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับ
รำยได้ที่จ่ำยไปเพ่ือซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่เป็นอำคำร พร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอำคำรชุดที่มีมูลค่ำไม่
เกิน 3 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยของตนเองเป็นจ ำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่ำ  

2.2 ประกำศกระทรวงกำรคลั งฉบั บที่  38/2559 ลงวันที่  22 มี น ำคม 2559 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กรอบกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนประชำรัฐ โดยให้สถำบันกำรเงินของรัฐ 
ได้แก่ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) ธนำคำรออมสิน และธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้ง สินเชื่อเพ่ือพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัย (Pre Finance) ส ำหรับ
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ผู้พัฒนำโครงกำร และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย (Post Finance) ส ำหรับประชำชนกลุ่มดังกล่ำวที่ต้องกำร
มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองหรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อำศัย 

3. แนวคิดในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
กำรประเมิน คือ กระบวนกำรวัดและท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือพิจำรณำตัดสินคุณค่ำของ

สิ่งๆ หนึ่ง ประกอบด้วย โดยกำรพิจำรณำสำรสนเทศ เพ่ือตัดสินคุณค่ำของ แผนงำน ผลผลิต 
กระบวนกำรกำรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือกำรพิจำรณำศักยภำพ ของทำงเลือกต่ำงๆ ตำมเกณฑ์กำร
เปรียบเทียบที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
หรือไม่มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือประเมินผลทั้ง
ในแง่บวกและแง่ลบ อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงโครงกำรเดิมหรือจัดท ำโครงกำรใหม่ ทั้งนี้ กำร
ประเมินผลอำจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ กำรประเมินผลก่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Pre 
Evaluation) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Ongoing Evaluation) และกำร
ประเมินผลหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) 

ในกำรประเมินผลโครงกำรต่ำงๆ มีแบบจ ำลองในกำรประเมินผลจ ำนวนมำกและ 
ผู้ประเมินสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับแบบจ ำลองกำรประเมินผลแบบซิป (CIPP 
Model) ตำมแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  (Srufflebeam1, 1983) เป็นกำรประเมินภำพรวมของ
โครงกำร ตั้งแต่บริบท (Context) ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต 
(Product) ตำมล ำดับ   

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จำกกำรทบทวนผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ พบว่ำส่วนใหญ่เป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ควำมต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์ เช่น กำรศึกษำของ กนกวรรณ ศรีจันทร์หล้ำ (2556) ที่ท ำกำร 
ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำบริษัท 
แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำตรำสินค้ำและภำพลักษณ์ ทัศนคติของผู้บริโภค 
และส่วนประสมทำงกำรตลำดของบริษัทฯ รวมทั้งศึกษำควำมต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์
กลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนั้น ยังมีกำรศึกษำที่เน้นกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำม
ต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์มำกยิ่งขึ้น เช่น ผลกำรศึกษำของ ปรียำภัทร์  สมพร (2555) ที่
ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนจัดสรรในช่วงกำรรณรงค์นโยบำยบ้ำนหลังแรก
ของรัฐบำล กรณีศึกษำ: โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนจัดสรรในช่วงกำรรณรงค์
นโยบำยบ้ำนหลังแรกของรัฐบำล เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนจัดสรร และเพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ ที่มีควำมสัมพันธ์
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ต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนจัดสรรดังกล่ำว รวมทั้ง กำรศึกษำถึงปัจจัยที่ท ำให้ผลประกอบกำรของ
บริษัทอสังหำริมทรัยพ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น กำรศึกษำของ ประกำร มำถำวร (2552) ที่ท ำกำรศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบกำรของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รำคำน้ ำมันในตลำดโลก 
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง ดัชนีรำคำที่อยู่อำศัย และสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ ที่มีผล
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำพบว่ำยังไม่มีกำรศึกษำหรือประเมินผลมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
หรือให้กำรสนับสนุนภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำมีกำรประเมินนโยบำย
ภำครัฐโดยใช้รูปแบบกำรประเมินผลแบบ CIPP Model เช่น กำรศึกษำของ สิริพร แดงทองค ำ (2550) 
ท ำกำรประเมินผลโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สินภำคประชำชน กรณีสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมำตรกำรด้วย
แบบจ ำลองซิปป์ (CIPP model) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
มำตรกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สินภำคประชำชน กรณีสินเชื่อส่วนบุคคล เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงโครงกำรในโอกำสต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรประเมินควำมสัมฤทธิ์ผลของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ ปี 2558 - 2559 กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยำ 
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 111 รำย ท ำกำรสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
จ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็นกลุ่มย่อยตำมประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อำศัยที่พัฒนำขึ้น 
ได้แก่ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำว์โฮมและคอมโดมิเนียม โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำ ได้แก่ 1) ศึกษำ
รำยละเอียดของโครงกำรเพ่ือท ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำร 2) ก ำหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่จะประเมินตำมรูปแบบกำรประเมินผลแบบซิปป์ (CIPP) 3) ก ำหนด
ตัวชี้วัดในกำรประเมินผล ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรประเมินผล 4) ก ำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 5) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง 111 รำยโดยตรง 6) ประมวลผล และวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือแสดง
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร  

จำกกำรด ำเนินกำรศึกษำตำมขั้นตอนดังกล่ำว สำมำรถแบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

 



332 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลมีต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย มำกที่สุด 

รองลงมำ คือ ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงๆ กรรมกำรผู้จัดกำร ประธำนกรรมบริษัท ประธำนกรรมกำร  และ
ต ำแหน่งที่ปรึกษำองค์กร ตำมล ำดับโดยผู้ประกอบกำรดังกล่ำว ครอบครองอสังหำริมทรัพย์ในพ้ืนที่
ต ำบลหนองปรือ มำกที่สุด รองลงมำ คือ พ้ืนที่ต ำบลนำเกลือ ต ำบลห้วยใหญ่ และต ำบลหนองปลำ
ไหล ตำมล ำดับ อสังหำริมทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่ำงสร้ำงขึ้นเพ่ือจ ำหน่ำยในช่วงปี 2558-2559 คือ 
อสังหำริมทรัพย์ประเภทห้องชุด มำกที่สุด รองลงมำ คือ บ้ำนเดี่ยว ทำวน์โฮม และบ้ำนแฝด 
ตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทตำมหนังสือ
รับรองบริษัทที่ออกให้โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 401 ล้ำนบำทขึ้นไป มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ 151-
400 ล้ำนบำท และ ไม่เกิน 150 ล้ำนบำท ตำมล ำดับผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ 5-10 ปี มำกที่สุด รองลงมำ คือ 11-15 ปี มีประสบกำรณ์ 1-5 และมีประสบกำรณ์ 
มำกกว่ำ 20 ปี ตำมล ำดับอสังหำริมทรัพย์ที่จ ำหน่ำยมีรำคำอยู่ในช่วง 3.1-5 ล้ำนบำท มำกที่สุด 
รองลงมำ 10.1 ล้ำนบำทข้ึนไป น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท และ 5.1-10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
ส ำหรับ สัดส่วนลูกค้ำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในช่วงปี 2558-2559 ของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่คือ ลูกค้ำชำวไทย คิดเป็นร้อยละ 67.00 ส่วนลูกค้ำชำวต่ำงชำติ คิดเป็นร้อยละ 23.00 ผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลูกค้ำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร 
ของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ พบว่ำ ในกลุ่มลูกค้ำชำวไทย มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 82.14 ส่วนลูกค้ำชำวต่ำงชำติก็มีสัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 
60.71  

ส่ วนที่  2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการกระตุ้ น เศ รษฐกิ จภาคธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์   

ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เป็นด้ำนที่มีผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินกำรมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนผลผลิต ด้ำนบริบทของโครงกำร และด้ำนกระบวนกำร  
ตำมล ำดับ  เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรำยด้ำน ผลปรำกฏดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนบริบทของโครงกำร (Context) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยประเด็น พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่ำ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์
เป็นมำตรกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร มำกที่สุด รองลงมำคือ มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือมีควำมเป็นไปได้ ในกำรด ำเนินกำร 
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ประเด็นมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ที่ประกำศใช้ เป็นมำตรกำรที่ควำมสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้น ประเด็นมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์/
เป้ำหมำยที่ชัดเจน และประเด็นมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว มีควำมเสมอภำค 
ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ตำมล ำดับ 

2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น 
พบว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุด คือ ประเด็นกำรเพ่ิมวงเงินกู้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยใน
กำรเช่ำซื้ออสังหำริมทรัพย์รองลงมำคือ ประเด็นกำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจดท ำเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ประเด็นกำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับรำยได้ที่จ่ำยเพ่ือซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่มี
มูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท มี ประเด็นกำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ประเด็นกำรก ำหนดระยะเวลำกำรรับค ำขอและกำรท ำนิติกรรม 1 ปี ของผู้มีรำยได้น้อยในกำร
เช่ำซื้อ ประเด็นบุคลำกรภำครัฐ หรือจำกสถำบันกำรเงินที่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
อสังหำริมทรัพย์ที่ผ่ำนมำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้ข้อมูลและด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงไม่
ติดขัด และประเด็นงบประมำณในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ที่ผ่ำน
มำมีควำมเพียงพอ ตำมล ำดับ 

3. ด้ำนกระบวนกำร (Process) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น กลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุดกับประเด็นที่ว่ำรัฐบำลได้มีกำรประชำสัมพันธ์มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
อสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวให้ประชำชน และผู้ประกอบกำรได้รับทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง รองลงมำคือ
ประเด็นก่อนกำรประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำว รัฐบำลได้มีกำรคิด วิเครำะห์ และวำงแผนมำเป็น
อย่ำงดีแล้ว ประเด็นขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวมีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรมประเด็น
กำรประชำสัมพันธ์มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวมีควำมชัดเจน และรวดเร็ว 
และประเด็น กำรน ำมำตรกำรดังกล่ำวมำใช้ เป็นไปตำมแผนกำรที่รัฐบำลได้ก ำหนดไว้ทุกประกำร 
ประเด็นกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว ประเด็นปัญหำ 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินมำตรกำรดังกล่ำว ค่อนข้ำงน้อย ถือว่ำอยู่ในระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได้ ตำมล ำดับ 

4. ด้ำนผลผลิต (Product) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด  เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น กลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุดใน 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นกำรด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำวท ำให้
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ในครอบครองของท่ำนได้มำกยิ่ งขึ้น ประเด็นด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว
ท ำให้ผู้มีรำยได้น้อยมีโอกำสในกำรครอบครองที่อยู่อำศัยได้มำกขึ้น และประเด็นควำมพึงพอใจกับ
กำรประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำวของภำครัฐรองลงมำคือประเด็นกำรด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำวท ำ
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ให้มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์มำกยิ่งขึ้น และประเด็นกำรด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว
ท ำให้ภำพรวมตลำดอสังหำริมทรัพย์ฟื้นตัวไปในทิศทำงที่ดียิ่งขึ้นตำมล ำดับ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน กลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นว่ำ ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เป็นด้ำนที่มีผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรมำกที่สุด รองลงมำคือ 
ด้ำนผลผลิต ด้ำนบริบทของโครงกำร และด้ำนกระบวนกำร  มีตำมล ำดับ ทั้งนี้ จำกผลกำรประเมิน 
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงค่อนข้ำงมีควำมเห็นด้วยกับมำตรกำรต่ำงๆ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ไม่
ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิมวงเงินกู้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยในกำรเช่ำซื้ออสังหำริมทรัพย์กำรก ำหนดระยะเวลำกำร
รับค ำขอและกำรท ำนิติกรรม 1 ปี ของผู้มีรำยได้น้อยในกำรเช่ำซื้อกำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำร
จดท ำเบียนสิทธิและนิติกรรมกำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับรำยได้ที่จ่ำยเพ่ือซื้อ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท รวมทั้ง กำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำยใน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (กระทรวงกำรคลัง, 2558) ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวนั้น จะส่งผลดีต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำ 

เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรำยด้ำน สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
1. ด้ำนบริบทของโครงกำร (Context) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำย

ประเด็จพบว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่ สุ ด คือ มำตรกำรกระตุ้น เศรษฐกิจ
อสังหำริมทรัพย์เป็นมำตรกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร เนื่องจำกตลำดธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ภำยในประเทศซบเซำมำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระหว่ำงปี  พ.ศ. 2554 - 2557 
โดยเฉพำะเมืองท่องเที่ยวหลักๆ อย่ำงเมืองพัทยำมีอสังหำริมทรัพย์รอกำรจ ำหน่ำยจ ำนวนมำก 
(คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2559) สถำนกำรณ์ซบเซำต่อเนื่องมำจนถึงต้นปี  
2558 จนผู้ประกอบกำรบำงรำยได้ชะลอกำรก่อสร้ำง (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558) ดังนั้น 
มำตรกำรกระตุ้นอสังหำริมทรัพย์ของรัฐบำลในช่วงปี 2558-2559 จึงถือเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำต้องรีบด ำเนินกำรเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำกไป
กว่ำนี้ ส่วนประเด็นทีกลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยในระดับที่ต่ ำกว่ำประเด็นอ่ืนๆ คือ มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว มีควำมเสมอภำค ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบกำรบำงส่วนอำจเห็นว่ำมำตรกำรดังกล่ำวอำจไม่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขัน
มำกนัก เช่น บำงมำตรกำรอ ำนวยสินเชื่อผ่ำนเฉพำะธนำคำรอำคำรสงเครำะห์เท่ำนั้น อำจสร้ำงควำม
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ไม่เป็นธรรมกับสถำบันกำรเงินอ่ืนๆ รวมทั้ง กำรที่ให้สิทธิเฉพำะผู้ซื้อบ้ำนหลังแรกเท่ำนั้น อำจเป็น
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อกำรซื้อบ้ำนมือหนึ่งมำกกว่ำ เป็นต้น (ฐำนเศรษฐกิจ, 2559) 

2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น 
พบว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุด คือ ประเด็นกำรเพ่ิมวงเงินกู้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยใน
กำรเช่ำซื้ออสังหำริมทรัพย์ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกโครงกำรดังกล่ำว มีส่วนช่วยให้เกิดกำรระบำย
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อำศัยที่ผู้มีรำยได้น้อยรวมทั้งผู้มีรำยได้ประจ ำ ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ทหำร ต ำรวจ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่มีรำยได้ไม่แน่นอนหรืออำชีพอิสระสำมำรถ
ครอบครองที่อยู่อำศัยได้ง่ำยมำกขึ้น โดยเฉพำะมำตรกำร กำรเพ่ิมวงเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้
รำยได้น้อยไม่เกิน 30,000 บำท/เดือน กำรลดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โดยให้ลดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนกำรโอน รวมทั้ง กำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ส ำหรับรำยได้ที่จ่ำยไปเพ่ือซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่เป็นอำคำรพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอำคำรที่มีมูลค่ำ
ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท อีกด้วย (กระทรวงกำรคลัง, 2558) ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยในระดับ
ที่ต่ ำกว่ำประเด็นอ่ืนๆ คือ งบประมำณในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์มี
ควำมเพียงพอ ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนประเทศนั้น รัฐบำลจ ำเป็นต้องกระจำยควำม
ช่วยเหลือหรือมำตรกำรส่งเสริมไปยังภำคส่วนต่ำงๆ ให้ทั่วถึงครอบคลุมมำกท่ีสุด เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมในสังคม ท ำให้ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินกระจำยไปเพ่ือด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ จ ำนวนมำก ภำยใต้
งบประมำณที่จ ำกัด ซึ่งบำงครั้งงบประมำณที่แต่ละโครงกำรได้รับกำรจัดสรรอำจไม่ครอบคลุมตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หรือไม่สำมำรถกระจำยควำมช่วยเหลือไปยังกลุ่มเป้ ำหมำยได้
ทั้งหมดภำยใต้กำรจัดสรรงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด เพียงแต่ช่วยทุเลำเบำบำงปัญหำในภำพรวม
ของประเทศได้ส่วนหนึ่งเท่ำนั้น  

3. ด้ำนกระบวนกำร (Process) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น 
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุดกับประเด็นที่ว่ำ รัฐบำลได้มีกำรประชำสัมพันธ์มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวให้ประชำชน และผู้ประกอบกำรได้รับทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้
อำจเนื่องมำจำกมำตรกำรดังกล่ำวเป็นมำตรกำรส ำคัญของภำครัฐที่ต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจตลำด
อสังหำริมทรัพย์ และต้องกำรช่วยเหลือให้ประชำชนมีโอกำสในกำรครอบครองที่อยู่อำศัยได้มำกขึ้น 
ท ำให้มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้รับทรำบอย่ำงแพร่หลำยตำมช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะทำงสื่อ
โทรทัศน์ที่ท ำให้เกิดกำรกระจำยของข้อมูลข่ำวสำรได้มำกที่สุด นอกจำกนี้ ยังมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่คนทุกรุ่นทุกวัยติดตำมข้อมูลข่ำวสำรกันมำกขึ้นในปัจจุบัน 
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยในระดับที่ต่ ำกว่ำประเด็นอ่ืนๆ คือ ประเด็นปัญหำ และอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินมำตรกำรดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อยซึ่งในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้
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โครงกำรอำจเกิดปัญหำและอุปสรรคขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้ เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนิน
โครงกำรที่แตกต่ำงไปจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ที่ผ่ำนมำ ท ำให้เกิดปัญหำใน
กำรด ำเนินงำนขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่ำโครงกำรใดก็ตำม ย่อมเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนอยู่แล้ว ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ต้องอำศัยกำรยอมรับปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เพ่ือให้อุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนลดลงเหลือน้อยที่สุด 

4. ด้ำนผลผลิต (Product) มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมำกที่สุด  เมื่อจ ำแนกเป็นรำยประเด็น กลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นด้วยมำกที่สุดใน 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นกำรด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว ท ำให้
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ได้มำกยิ่งขึ้น ประเด็นด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว ท ำให้ผู้มีรำยได้น้อยมี
โอกำสในกำรครอบครองที่อยู่อำศัยได้มำกข้ึน และประเด็นควำมพึงพอใจกับกำรประกำศใช้มำตรกำร
ดังกล่ำวของภำครัฐทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกลุ่มเป้ำหมำยเห็นว่ำมำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถบรรลุ
เป้ ำหมำยของโครงกำรได้ เป็นอย่ำงดี  ทั้ งในด้ำนที่ ท ำให้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจ ำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์ในครอบครองได้มำกยิ่งขึ้น โดยพบว่ำ ในช่วงไตรมำส 1/2559 ตลำดอสังหำริมทรัพย์
ได้ รั บ ป ระโยชน์ จ ำกมำต รกำรกระตุ้ น เศ รษ ฐกิ จอสั งห ำริ มท รัพ ย์  ที่ รั ฐบ ำลป ระกำศ 
ใช้โดยพิจำรณำได้จำกยอดขำยในงำนมหกรรมบ้ำนและคอนโด ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 
มีนำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำมียอดจ ำหน่ำยจำกงำนประมำณ 6 พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกครั้งก่อน
หน้ำ ที่มียอดจ ำหน่ำยประมำณ 3 พันล้ำนบำท โดยเฉพำะกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยที่ต้องกำร
มีบ้ำนเป็นของตนเอง โดยจะเห็นได้ว่ำงำนมหกรรมบ้ำนและคอนโด ครั้งที่ 34 มีผู้เข้ำชมงำนเพ่ิมขึ้น 
41% เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้ำ และมีสถิติกำรโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2558 มียอดโอน 196,095 หน่วย 
เพ่ิมสูงขึ้นถึง 31% เมื่อเทียบกับปี  2557 และมูลค่ำกำรโอนกรรมสิทธิ์ ในไตรมำส 4/2558 เท่ำกับ 
9.94 หมื่นล้ำนบำท สูงกว่ำไตรมำส 3/2558 ที่มีมูลค่ำกำรโอน 7.61 หมื่นล้ำนบำทถึง 31% โดยยอด
โอนที่เพ่ิมสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหำริมทรัพย์ของภำครัฐ มีส่วนช่วยใน
กำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่ำงมำก (ฐำนเศรษฐกิจ, 2559) ส่วนประเด็นกำรด ำเนินกำรมำตรกำร
ดังกล่ำว ท ำให้ภำพรวมตลำดอสังหำริมทรัพย์ฟื้นตัวไปในทิศทำงที่ดียิ่งขึ้น เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำง
มีควำมคิดเห็นต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ ในด้ำนผลผลิต อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำค่ำเฉลี่ยของ
คะแนนควำมคิดเห็นอยู่ในระดับที่สูงกว่ำประเด็นย่อยอ่ืนๆ ในด้ำนบริบท ปัจจัยน ำเข้ำ และ
กระบวนกำร จึงไม่ถือว่ำเป็นประเด็นที่น่ำเป็นห่วงแต่อย่ำงใดทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกผลผลิตด้ำน กำร
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ได้มำกยิ่งขึ้นกำรท ำให้ผู้มีรำยได้น้อยมีโอกำสในกำรครอบครองที่อยู่อำศัยได้
มำกขึ้นเป็นประเด็นที่เห็นภำพได้อย่ำงชัดเจนมำกกว่ำ จึงท ำให้ในภำพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่ำงค่อนข้ำง
มีควำมพึงพอใจในมำตรกำรดังกล่ำว 
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ข้อแนะน า 

1. กิจกรรมภำยใต้โครงกำรบำงมำตรกำรอำจส่งผลต่อควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขัน เช่น 
กำรอ ำนวยสินเชื่อผ่ำนเฉพำะธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ อำจสร้ำงควำมไม่เป็นธรรมกับสถำบันกำรเงิน
อ่ืนๆ รวมทั้ง กำรที่ให้สิทธิเฉพำะผู้ซื้อบ้ำนหลังแรกเท่ำนั้น อำจเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อกำรซื้อบ้ำน
มือหนึ่งมำกกว่ำ ดังนั้น ในกำรด ำเนินโครงกำรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในครั้งต่อไป ควรด ำเนินกำร
ครอบคลุมอสังหำริมทรัพย์มือสอง รวมทั้งควรมีกำรเปิดกว้ำงในกำรอ ำนวยสินเชื่ อผ่ำนสถำบัน
กำรเงินอ่ืนๆ ด้วย  

2. . ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรก่อนกำรด ำเนินมำตรกำร เพ่ือให้ครอบคลุมควำม
ต้องกำรหรือสำมำรถช่วยเหลือให้บรรลุเป้ำหมำยมำกที่สุด ภำครัฐควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรก่อน
กำรด ำเนินมำตรกำร เพ่ือก ำหนดงบประมำณให้ทั่วถึงครอบคลุม และช่วยเหลือได้ทั่ วถึงใกล้เคียง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือ
มำกที่สุดก่อน  

 3. ควรมีกำรสรุปปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือปรับปรุงกำร
ด ำเนินโครงกำรในครั้งต่อไป ทั้งนี้ กำรด ำเนินมำตรกำรอำจเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำนบ้ำงเป็นเรื่อง
ปกติ ดังนั้น ในกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป ควรมีกำรสรุปปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร
ครั้งนี้ เพ่ือน ำไปใช้เป็นบทเรียน เพ่ือหำมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินกำร
ในครั้งต่อไปเกิดปัญหำน้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินมำกท่ีสุด 

อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำในครั้งนี้ ยังมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน ทั้งด้ำนงบประมำณและก ำลังคนใน
กำรรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเวลำในกำรวิเครำะห์และประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะในเชิงลึก
และกว้ำงกว่ำนี้ ดังนั้น ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมสัมฤทธิ์ผลของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ด้วย เพ่ือให้ทรำบว่ำ ผู้ให้
ข้อมูลที่มีลักษณะส่วนบุคคล และกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ที่แตกต่ำงกัน จะมีควำมคิด
เห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรที่แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้ง ควรมีกำรศึกษำใน
กลุ่ม เป้ ำหมำยอ่ืนๆ ที่ ได้ รับประโยชน์จำกโครงกำรนี้ ด้วย เช่น กลุ่มเป้ ำหมำยที่ เป็นผู้ซื้อ
อสังหำริมทรัพย์ เพ่ือให้ทรำบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรทั้งทำงด้ำนบริบทของโครงกำร ปัจจัย
น ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตของโครงกำร เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุง
โครงกำรให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เกิดควำมคุ้มค่ำต่องบประมำณของประเทศชำติ
ที่ใช้ไปให้มำกท่ีสุด 
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ผลกระทบของการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ปี 2559 
The Effects of Revision in Vehicle Excise Tax Rates in 2016 

 

นุชนำถ ติโลกวิชัย1 และปิยรัตน์ ดอกกุหลำบ2 
 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกระทบของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2559 ต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชำชนใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร โดยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
385 รำย หลังจำกนั้นวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำน ผลกำรศึกษำ
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 26 - 30 ปี มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี 
รำยได้ต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท และส่วนใหญ่ประกอบอำชีพส่วนตัว โดยผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรำยได้ ที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์เพ่ือใช้ส่วนตัว นอกจำกนี้ยังพบว่ำประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคำร์เพ่ิมขึ้นหลังมีกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ เนื่องจำกรำคำรถยนต์ประเภทอีโคคำร์มีรำคำถูกลง ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ในกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ของรัฐบำล ส ำหรับควำมคิดเห็นของผู้ที่มีแนวโน้มกำรซื้อ
รถยนต์ต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ เพรำะกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้มีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น แต่
เห็นด้วยกับกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์แล้วแล้วท ำให้รำคำรถยนต์ประเภทอีโคคำร์มีรำคำ
ถูกลง ส ำหรับควำมคิดเห็นของผู้ที่ไม่มีแนวโน้มกำรซื้อรถยนต์ต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ เพรำะกำรปรับอัตรำ
ภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้รำคำรถยนต์สูงขึ้น และเป็นอุปสรรคในกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

ค าส าคัญ: อัตรำภำษีสรรพสำมิต ภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ 
 
 
 
 

__________________________________ 
1 ประกอบอำชพีส่วนตัว 
2 อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
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Abstract 

The purpose of this study is to explore the effects of revision in vehicle 
excise tax rates that effected on 1 January 2016 on decision making to purchase 
vehicles in Bangkok. The data were collected by means of a questionnaire from 385 
people, and analyzed by  descriptive and inferential statistics. It found that most of 
samples are men, age between 26 – 30 years. They have bachelor degrees and earn 
less than 20,000 baht per month. They also are self employed. Most of samples are 
people with income that tend to purchase vehicles for personal use. Moreover, this 
study found that people in Bangkok tend to purchase more eco cars after vehicle 
excise tax rates are revised since eco cars are cheaper. These results  meet the 
government’s purposes. The samples that tend to purchase vehicles do not agree 
with the revision in vehicle excise tax rates because they increase expenses, but 
agree that an eco car price is cheaper. The samples who tend not to purchase 
vehicles also do not agree  with the revision in vehicle excise tax rates since the 
revision in vehicle excise tax rates increase a vehicle price to become more 
expensive that will be a barrier to buy a vehicle.   

Keywords: Excise tax rates, Vehicle excise tax 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำรใช้รถยนต์มำกขึ้นโดยเฉพำะในเขตที่เป็นเมืองเศรษฐกิจอย่ำง
กรุงเทพ มหำนคร ประชำชนส่วนใหญ่อำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์เพ่ือควำมสะดวกในกำร
เดินทำงทั้งนี้ในกำรซื้อรถยนต์อำจต้องมีกำรตัดสินใจที่รอบคอบเพรำะรถยนต์มีรำคำสูงและมีอำยุกำร
ใช้งำนที่ค่อนข้ำงนำน รำคำของรถยนต์เป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรตัดสินใจซื้อ ซึ่งรำคำของ
รถยนต์จะรวมภำษีต่ำงๆ ที่ผู้ผลิตจะต้องจ่ำยให้ภำครัฐเมื่อมีกำรผลิตรถยนต์หรือเมื่อมีกำรน ำเข้ำ
รถยนต์จำกต่ำงประเทศ คือ อำกรขำเข้ำ ภำษีมหำดไทย ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีสรรพสำมิต ซึ่งจะมีผล
โดยตรงต่อรำคำของรถยนต์ที่จ ำหน่ำยต่อผู้บริโภค โดยอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์มีหลำยอัตรำ
ตำมประเภท และขนำดควำมจุกระบอกสูบหรือขนำดเครื่องยนต์ของรถยนต์ประเภทนั้นๆ  ในกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์อำจก่อให้เกิดผลต่อกำรเลือกใช้รถยนต์ของผู้บริโภคและ
เนื่องจำกในวันที่ 18 ธันวำคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิต
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รถยนต์ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบิดเบือนโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ 
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรจัดเก็บภำษีรถยนต์ และสนับสนุนอุตสำหกรรมยำนยนต์ให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ของโลก ซึ่งมีกำรเปลี่ยนภำษีรถยนต์ทั้งระบบโดยจัดเก็บภำษีตำม
อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2559  

ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 109) ข้อ 
1 ให้ ยกเลิกกำรลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิตในพิกัด อัตร ำภำษีสรรพสำมิตท้ ำย
พระรำชบัญญัติพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติพิกัด
อัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ในตอนที่ 5 รถยนต์ ประเภทที่ 05.01 ประเภทที่ 05.02 
และประเภทที่ 05.90 ตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้น ภำษี
สรรพสำมิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้ำยโดยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2554 และ
ให้ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิตตำมบัญชีท้ำยประกำศนี้แทน ข้อ 2 กำรลดอัตรำและยกเว้น
ภำษีสรรพสำมิตตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 
27) ลงวันที่  30 ธันวำคมพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมที่ผลิตรถยนต์จำกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วข้อ 3 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 109) 
สรุปได้ว่ำในวันที่ 1 มกรำคม 2559 กรมสรรพสำมิตมีกำรเริ่มบังคับใช้อัตรำภำษีรถยนต์ใหม่โดยคิด
ตำมอัตรำกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ แทนกำรตำมควำมจุกระบอกสูบแบบเดิม ซึ่งรถยนต์ที่ปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์น้อยจะเสียภำษีอัตรำต่ ำกว่ำรถยนต์ที่ปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์มำก ส่งผลให้รถยนต์
ส่วนใหญ่มีรำคำแพงขึ้นเป็นผลจำกอัตรำภำษีที่เพ่ิมขึ้น เว้นแต่รถยนต์ประเภทอีโคคำร์ที่จะได้รับ
ผลกระทบในทำงตรงข้ำมคื อจะมี อัตรำภำษีที่ ต่ ำลง เพรำะเป็นรถยนต์ประเภทที่ ปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์น้อย 

เนื่องจำกกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้อัตรำภำษีรถยนต์ส่วนใหญ่เกือบทุก
ประเภทมีกำรปรับสูงขึ้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ผลักภำระภำษีให้แก่ผู้บริโภค 
กล่ำวคืออัตรำภำษีสูงขึ้นจะส่งผลให้รำคำรถยนต์แพงขึ้นตำมไปด้วย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรเลือก
ซื้อรถของผู้บริโภคที่อำจจะเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคำร์ที่มีกำรปรับอัตรำภำษีลดลงหรืออำจหัน
ไปเลือกซื้อรถมือสองแทนรถยนต์ใหม่ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรขำยรถยนต์ใหม่  
ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษำผลกระทบของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตต่อ
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กำรตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชำชน และควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำผลกระทบของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้ อรถยนต์
ประเภทอีโคคำร์ และรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ 

2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้ำงภำษีรถยนต์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ น ำเข้ำรถยนต์ส ำเร็จรูปจำก
ต่ำงประเทศ และรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผู้ผลิตจะน ำเข้ำชิ้นส่วนบำงรำยกำรจำกต่ำงประเทศ 
(ผู้จัดกำร, 2549) 

 กรณีที่ 1 น ำเข้ำรถยนต์ส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศ กำรคิดภำษีส ำหรับรถยนต์น ำเข้ำนั้นจะ
คิดจำกรำคำ CIF คือ รำคำขำยของรถยนต์บวกด้วยค่ำอำกร ค่ำประกันภัยและค่ำขนส่งจำก
ต่ำงประเทศถึงท่ำเรือของประเทศไทย ภำษีท่ีต้องจ่ำยประกอบด้วย 

1. อำกรขำเข้ำ คือ ภำษีแรกที่ผู้น ำเข้ำรถยนต์ต้องจ่ำย ณ ท่ำเรือก่อนน ำรถยนต์ออกจำก
ท่ำเรือเข้ำในประเทศในอัตรำร้อยละ 80 ของรำคำ CIF 

2. ภำษีสรรพสำมิต ซึ่งกรมศุลกำกรจะท ำกำรเก็บภำษีนี้  พร้อมกับอำกรขำเข้ำ ภำษี
สรรพสำมิตจะถูกเก็บในอัตรำต่ำงกันตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ50 ขึ้นอยู่กับขนำดของเครื่องยนต์ 

3. ภำษีมหำดไทย ภำษีส่วนนี้เก็บเพ่ือน ำไปบริหำรประเทศโดยกระทรวงมหำดไทย ซึ่งภำษี
มหำดไทยจะคิดในอัตรำ ร้อยละ 10 ของภำษีสรรพสำมิต เพ่ือส่งให้กระทรวงมหำดไทย 

4. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม เก็บในอัตรำ ร้อยละ 7 ของรำคำ CIF บวกอำกรขำเข้ำ บวกภำษี
สรรพสำมิต บวกภำษีมหำดไทย 

กรณีที่ 2 รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตจะน ำชิ้นส่วนรถยนต์เข้ำมำจำกต่ำงประเทศเป็น
บำงรำยกำร โดยรถยนต์แต่ละรุ่นภำระภำษีของผู้ผลิตจะมีควำมแตกต่ำงกันจำกกำรน ำเข้ำรถยนต์ทั้ง
คัน ดังนี้ 

1.  อำกรขำเข้ำ จะจัดเก็บตำมอัตรำที่กรมศุลกำกรก ำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด หรือพิกัดของ
ชิ้นส่วนนั้น ประมำณร้อยละ 30 ของรำคำ CIF (ถ้ำใช้ชิ้นส่วนภำยในประเทศท้ังหมดจะไม่เสียภำษีใน
ส่วนนี้)  
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2. ภำษีสรรพสำมิต จะถูกจัดเก็บอัตรำเดียวกับกำรน ำเข้ำรถยนต์ทั้งคันจำกต่ำงประเทศ 
โดยค ำนวณจำกรำคำจำกโรงงำน และกรมสรรพสำมิตจะพิจำรณำรับรำคำจำกโรงงำนไม่ต่ ำกว่ำ 
76% ของรำคำขำยปลีกท่ีขำยให้กับผู้บริโภค  

3.  ภำษีมหำดไทย ซึ่งภำษีมหำดไทยจะคิดในอัตรำ 10% ของภำษีสรรพสำมิต เพ่ือส่งให้
กระทรวงมหำดไทย 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม เก็บในอัตรำ ร้อยละ7 ของรำคำ CIF บวกอำกรขำเข้ำ บวกภำษีสรรพสำมิต 
บวกภำษีมหำดไทย 

ภำษีสรรพสำมิต คือ ภำษีประเภทที่เรียกเก็บจำกสินค้ำและบริกำรบำงประเภท โดยสินค้ำ
หรือบริกำรนั้นๆ มีลักษณะเป็นกำรฟุ่มเฟือย หรือสินค้ำที่ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจำกรัฐ โดยอัตรำ
กำรเรียกเก็บขึ้นอยู่กับทำงหน่วยงำนปกครองจะก ำหนด ประเทศไทยจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต โดย
ออก พ.ร.บ. เพ่ือควบคุมสินค้ำหลักๆ เช่น สุรำ ยำสูบ ไพ่ แบตเตอรี่ น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน และ
สินค้ำฟุ่มเฟือย เช่น น้ ำหอม รถยนต์ เรือยอร์ช รวมทั้งสถำนบริกำร สนำมแข่งม้ำ สนำมกอล์ฟ 

ประกาศกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่องลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 109) เพ่ือ

ประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2534 อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่ง
มำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 32 มำตรำ 33 มำตรำ 41 และมำตรำ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้ยกเลิกกำรลดอัตรำ
และยกเว้นภำษีสรรพสำมิตในพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิตท้ำยพระรำชบัญญัติพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2534 ในตอนที่ 5 รถยนต์ ประเภทที่ 05.01 ประเภทที่ 05.02 ประเภทที่ 05.01 และ 05.02 
และประเภทที่ 05.90 ตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษี
สรรพสำมิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวำคมพ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้ำยโดยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2554 และ
ให้ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิตตำมบัญชีท้ำยประกำศนี้แทนข้อ  2 กำรลดอัตรำและยกเว้น
ภำษีสรรพสำมิตตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 
27) ลงวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบ
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อุตสำหกรรมที่ผลิตรถยนต์จำกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วข้อ 3 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2557) 

ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 128) เพ่ือประโยชน์แก่
กำรเศรษฐกิจของประเทศ สมควรแก้ไขปรับปรุงประกำศกระทรวงกำรคลังเรื่อง ลดอัตรำและยกเว้น
ภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2556 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 103 
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกควำมใน (2.4) ของ (2) ในประเภทที่ 05.01 และ 05.02 ของตอนที่ 5 รถยนต์ ใน
บัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 
30 ธันวำคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำและยกเว้น
ภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ควำมตำมบัญชีท้ำย
ประกำศนี้แทนข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (รำชกิจจำ
นุเบกษำ, 2557) 

 
ตำรำงสรุปอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2559 

สรุปอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
ประเภทของรถ อัตราภาษีเดิม อัตราภาษีใหม่ 2559 

รถกระบะ   
-ไม่มีแค็บ   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 3% 3% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 3% 5% 
-ตอนครึ่ง   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 3% 5% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 3% 7% 
-4ประตู   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 12% 12% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 12% 15% 
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ตำรำงสรุปอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2559 (ต่อ) 
สรุปอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 

ประเภทของรถ อัตราภาษีเดิม อัตราภาษีใหม่ 2559 
รถพลังงานไฮบริด   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 100 กรัม /กม . 10% 10% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 ระหว่ำง 100-150 กรัม 10% 20% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 ระหว่ำง 150-200 กรัม 10% 25% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 10% 30% 
รถอีโคคาร์ เฟส 1 และ เฟส 2   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ไม่เกิน 100 กรัม /กม . และ
รองรับเชื้อดพลิง E85 

17% 12% 

ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 17% 14% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 17% 17% 
รถ ppv   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 20% 25% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 20% 30% 
ควำมจุมำกกว่ำ 3250cc - 50% 
รถ ppv   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ต่ ำกว่ำ 200 กรัม /กม . 20% 25% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกินกว่ำ 200 กรัม /กม . 20% 30% 
ควำมจุมำกกว่ำ 3250cc - 50% 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง   
-เครื่องยนต์ไม่เกิน 3000cc   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ไม่เกิน 150 กรัม /กม . 25% 30% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 ระหว่ำง 150-200 กรัม /กม . 25% 35% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกิน 200 กรัม /กม . 30% 40% 
-และรองรับ E85 หรือติดก๊ำซธรรมชำติ   
ปล่อยก๊ำซ CO2 ไม่เกิน 150 กรัม /กม . 25% 25% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 ระหว่ำง 150-200 กรัม /กม . 25% 30% 
ปล่อยก๊ำซ CO2 เกิน 200 กรัม /กม . 30% 35% 
รถยนต์นั่งควำมจุเกิน 3000cc - 50% 

ที่มำ: ธนพล สุขมั่นธรรม (2558) 

 



346 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วรรณี เตโชโยธิน และ ผุสดี คล้ำยมณี (2558) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกระทบของนโยบำยรถคันแรก

ต่ อ ก ำรจั ด เก็ บ ภ ำษี ส ร รพ ส ำมิ ต รถ ยน ต์ แ ล ะ อุ ต ส ำห ก รรม ต่ อ เนื่ อ ง  มี วั ต ถุ ป ระส งค์ 
เพ่ือศึกษำว่ำนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลที่มีกำรคืนภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ตำมที่จ่ำยจริง  
แต่ไม่เกินคันละ 1 แสนบำท ส ำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2554 จนถึง 31 ธันวำคม 
2555 ส่งผลให้กรมสรรพสำมิตจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตรถยนต์และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง คือ น้ ำมัน 
แบตเตอรี่ เครื่องปรับอำกำศได้สูงขึ้นหรือไม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีเพียงสินค้ำรถยนต์เท่ำนั้นที่ภำษี
สรรพสำมิตเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงของกำรด ำเนินโครงกำร และกำรวิเครำะห์ยอดจัดเก็บภำษีพรรพสำมิต
รำยเดือนแสดงให้เห็นถึงข้อสรุปที่คล้ำยกันกับกำรทดสอบทำงสถิติ ยกเว้นเครื่องปรับอำกำศที่
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ สรุปได้ว่ำ นโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลท ำ
ให้มีกำรซื้อรถยนต์เพ่ิมสูงมำกข้ึน มีกำรติดเครื่องปรับอำกำศเพ่ิมมำกขึ้น แต่ปริมำณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น
ไม่ได้ส่งผลให้มีกำรใช้สินค้ำที่เก่ียวข้อง คือ น้ ำมัน แบตเตอรี่ ที่เป็นสินค้ำสิ้นเปลืองเพ่ิมข้ึน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้คือประชำชนผู้ที่มีก ำลังซื้อรถยนต์ (ผู้ที่มีรำยได้) และมีแนวโน้ม
ที่จะซื้อรถยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกไม่อำจทรำบถึงจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 
ดังนั้นจึงต้องอำศัยกำรค ำนวณโดยใช้สูตร คอแครน (Cochran) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% หรือ
ระดับนัยส ำคัญ 0.05  ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 385 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม เรื่อง “กำรศึกษำผลกระทบและ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรสำมิตรถยนต์”  

สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ ใช้กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม 
ค ำนวณหำค่ำแจกแจงควำมถี่ และค่ำเฉลี่ย และใช้กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำนโดยกำรวิเครำะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรม ค ำนวณหำค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละ และท ำกำรทดสอบสมมติฐำน ด้วยวิธี Chi-
Square Test 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 51.4 และเป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 48.6 ส่วนมำกอยู่ในช่วงอำยุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมำคือ ช่วงอำยุไม่
เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 



347 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

รองลงมำคือระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีมีจ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รำยได้ต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ส่วนใหญ่มีรำยได้อยู่ในช่วง ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมำคือ
ช่วง 20,001 - 30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 33.2 ด้ำนอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมำเป็นอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรำยได้และมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
73.5 และไม่ใช่ผู้ที่มีรำยได้และมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 26.5  

วัตถุประสงค์ในกำรซื้อรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์เพ่ือใช้ส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 85.5 ใช้ในธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส่วนซื้อเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน คือซื้อเป็นของขวัญ 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 คือช่วง 1,500,001 - 2,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.8 และล ำดับสุดท้ำยคือ
ช่วง 2,000,001 - 2,500,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนในช่วง 2,500,001- 3,000,000 บำท 
และช่วงมำกกว่ำ 3,000,000 บำท ไม่พบในกำรเก็บข้อมูล 

ประเภทรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อก่อนมีกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมำคือประเภท
รถกระบะ (ไม่มีแค็บ) คิดเป็นร้อยละ 12.2 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถกระบะดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) 
คิดเป็นร้อยละ 10.4 และประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง (SUV, MPV) คิดเป็นร้อยละ 10.4 ล ำดับ
ถัดมำคือ ประเภทรถอีโคคำร์ คิดเป็นร้อยละ 9.9 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถยนต์ไฮบริด คิดเป็นร้อย
ละ 9.1 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถกระบะสเปซแค็บ (2 ประตู) คิดเป็นร้อยละ 7.8 และล ำดับสุดท้ำย
คือประเภทรถกระบะดัดแปลง (PPV) คิดเป็นร้อยละ 3.9 

ประเภทรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อหลังมีกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่
มีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมำคือประเภทรถอี
โคคำร์ คิดเป็นร้อยละ 22.9 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถกระบะดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) คิดเป็นร้อยละ 
9.1 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง (SUV,MPV) คิดเป็นร้อยละ 8.8 ล ำดับถัด
มำคือ ประเภทรถกระบะสเปซแค็บ (2 ประตู) คิดเป็นร้อยละ 7.0 ล ำดับถัดมำคือ ประเภทรถยนต์
ไฮบริดคิดเป็นร้อยละ 6.8 และล ำดับสุดท้ำยคือประเภทรถกระบะดัดแปลง (PPV) คิดเป็นร้อยละ 
1.3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2559 วิเครำะห์เป็นรำยข้อ เรียงล ำดับจำกข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
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คือกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้ประชำชนมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมมำกขึ้น มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.36 รองลงมำคือกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้มลพิษทำงอำกำศลดลง มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.27 ล ำดับถัดมำคือกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เป็นอุปสรรคต่อกำร
ตัดสินใจของท่ำนในกำรซื้อรถยนต์ใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.25 ล ำดับถัดมำคือกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ช่วยส่งเสริมอุตสำหกรรมยำนยนต์ในด้ำนสิ่ งแวดล้อม และประหยัดพลังงำน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.22 ล ำดับถัดมำคือ กำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ช่วยกระตุ้นกำรเติบโต
ของภำคอุตสำหกรรมรถยนต์ประเภทอีโคคำร์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ล ำดับถัดมำคือ กำรปรับอัตรำ
ภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 ล ำดับถัด
มำคือควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้รถยนต์ประเภทอีโคคำร์มีอัตรำ
ภำษีลดลง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 ล ำดับถัดมำคือ ควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ท ำให้ท่ำนตัดสินใจซื้อรถยนต์ก่อนมีผลบังคับใช้ (1 ม.ค. 59) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.05 ล ำดับถัด
มำคือกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เป็นแรงจูงใจให้ท่ำนเลือกซื้อรถยนต์ใหม่เป็นรถยนต์ประเภท
อีโคคำร์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.01 ล ำดับถัดมำคือกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์มีผลให้ท่ำน
เปลี่ยนประเภทรถยนต์ที่ต้องกำรซื้อเป็นประเภทอีโคคำร์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.99 ล ำดับถัดมำคือ 
ควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เป็นแรงจูงใจให้ท่ำนตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
แทนรถยนต์ใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  2.81 ล ำดับถัดมำคือควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้รถยนต์พลังงำนไฮบริดมีอัตรำภำษีสูงขึ้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.75  และล ำดับ
สุดท้ำยคือควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ที่มีอัตรำภำษีเพ่ิมข้ึน (ยกเว้นรถยนต์
ประเภทอีโคคำร์) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.65 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่ำงกันมีกำร

ตัดสินใจในกำรซื้อรถยนต์แตกต่ำงกันสรุปผลได้ ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ มีค่ำควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ 9.669, 

20.072, 14.468, 35.472 ตำมล ำดับ และมีค่ำ Sig. เท่ำกับ .0.002, 0.003,  0.025, 0.000 ตำมล ำดับ ซึ่ง
มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 ส่วนระดับกำรศึกษำ มีค่ำควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ 3.023 และมีค่ำ Sig. เท่ำกับ 
0.388 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.05 ดังนั้น สรุปว่ำ เพศ อำยุ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ของประชำชน ส่วนระดับกำรศึกษำ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อแนวโน้มในกำร
ซื้อรถยนต์ของประชำชน 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ มีค่ำควำมสัมพันธ์  
เท่ำกับ 36.312, 126.226, 89.914, 185.820, 98.944 ตำมล ำดับ และมีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.000 
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เท่ำกันทุกปัจจัย ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 ดังนั้น สรุปว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน 
และอำชีพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประเภทของรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อ (ก่อนมีกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์) 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ มีค่ำควำมสัมพันธ์  
เท่ำกับ 17.192, 106.960, 99.085, 139.940, 94.273 ตำมล ำดับ และมีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.016, 
0.000, 0.000, 0.000, 0.000 ตำมล ำดับ ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 ดังนั้น สรุปว่ำ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประเภทของรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อ 
(หลังมีกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์) 

สมมติฐานที่ 2 ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีกำรตัดสินใจเลือกประเภทรถยนต์ที่มี
แนวโน้มที่จะซื้อก่อนปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์และหลังกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์แตกต่ำงกัน 

ประเภทรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อก่อนปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์และหลังกำรปรับ
อัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ มีค่ำควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ1439.781 และมีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่ำ 0.05 ดังนั้น สรุปว่ำ ทั้งสองมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

สมมติฐานที่ 3 ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์แตกต่ำงกันมี
ควำมคิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์แตกต่ำงกันสรุปผลได้ ดังนี้ 

พบว่ำประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์แตกต่ำงกันมีควำม
คิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์แตกต่ำงกัน คือ  

ในด้ำน กำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เป็นอุปสรรคต่อกำรตัดสินใจของท่ำนในกำร
ซื้อรถยนต์ใหม่ คือ ผู้ที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ ส่วนผู้ที่
ที่ไม่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ยนต์ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย  

ในด้ำนท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ที่มีอัตรำภำษีเพ่ิมขึ้น 
(ยกเว้นรถยนต์ประเภทอีโคคำร์) คือ ผู้ที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ 
ไม่เห็นด้วย ส่วนผู้ที่ที่ไม่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ยนต์ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ 

ในด้ำนท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้รถยนต์ประเภทอี
โคคำร์มีอัตรำภำษีลดลง คือ ผู้ที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย 
ส่วนผู้ที่ที่ไม่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ยนต์ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ 

ในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้ประชำชนมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมมำกขึ้น  
คือ ผู้ที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย ส่วนผู้ที่ที่ไม่มีแนวโน้ม
ในกำรซื้อรถยนต์ยนต์ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ 
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พบว่ำประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์แตกต่ำงกันมีควำม
คิดเห็นต่อกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ไม่แตกต่ำงกัน คือ  

ในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เป็นแรงจูงใจให้ท่ำนเลือกซื้อรถยนต์ใหม่เป็น
รถยนต์ประเภทอีโคคำร์ ในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์มีผลให้ท่ำนเปลี่ยนประเภท
รถยนต์ที่ต้องกำรซื้อเป็นประเภทอีโคคำร์ ในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้ท่ำน
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ก่อนมีผลบังคับใช้ (1 ม.ค. 59) ในด้ำนท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ต่อกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้รถยนต์พลังงำนไฮบริดมีอัตรำภำษีสูงขึ้น ในด้ำนกำรปรับ อัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์เป็นแรงจูงใจให้ท่ำนตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแทนรถยนต์ใหม่  ในด้ำนกำรปรับ
อัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้มลพิษทำงอำกำศลดลง ในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ช่วยกระตุ้นกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมรถยนต์ประเภทอีโคคำร์ ในด้ำนกำรปรับอัตรำ
ภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ช่วยส่งเสริมอุตสำหกรรมยำนยนต์ในด้ำนสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 
และในด้ำนกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ท ำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดย
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับควำมคิดเห็น ไม่แน่ใจ เหมือนกันในทุกด้ำน 

ผลจำกกำรศึกษำผลกระทบและควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ พบว่ำประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มในกำรซื้อรถยนต์ประเภทอีโค
คำร์เพ่ิมขึ้นหลังมีกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์เนื่องจำกรำคำของรถยนต์ประเภทอีโคคำร์มี
รำคำถูกลง ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ของรัฐบำล ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของวรรณี เตโชโยธิน และ ผุสดี คล้ำยมณี (2558) ทีศ่ึกษำเรื่องผลกระทบของ
นโยบำยรถคันแรกต่อกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตรถยนต์และอุสำหกรรมต่อเนื่อง แล้วพบว่ำนโยบำย
รถคันแรกของรัฐบำลท ำให้มีกำรซื้อรถยนต์เพ่ิมสูงมำกขึ้น เพรำะผลของกำรศึกษำของงำนวิจัยทั้ง
สองเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐบำล   
 
ข้อแนะน า 

จำกกำรศึกษำผลกระทบของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ ต่อประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนครในครั้งนี้ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมไม่เห็นด้วยกับกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ เพรำะส่งผลให้รถยนต์มีรำคำเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยของ
ประชำชน นอกจำกนี้ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงส่วนก็ไม่เข้ำใจวัตถุประสงค์ในกำรปรับอัตรำภำษี
สรรพสำมิตรถยนต์ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนเพ่ิมมำกขึ้น
เกี่ยวกับกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ 
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ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

Knowledge and Understanding of Electronic Commerce (E-commerce) 
Business Entrepreneurs on Tax Payment  

 
สุรำงค์ เกษตรทัต1 สุกัญญำ รักพำนิชมณี2 และมยูร บุญยะรัตน์3 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำควำมรู้และควำมเข้ำใจของบุคคลธรรมดำ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรเสียภำษีอำกรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่ำง คือ บุคคลธรรมดำผู้ประกอบกำรธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็นแบบสอบถำมออนไลน์ จ ำนวน 180 ชุด และแบบกระดำษ จ ำนวน 
220 ชุด และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละ กำรทดสอบ
ค่ำควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบค่ำไคสแควร์ (χ2)   ซึ่งตัวแปรในกำรศึกษำประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ ควำมรู้และควำมเข้ำใจของ
ผู้ประกอบกำรในกำรเสียภำษีพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรเสียภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ E-commerce ในปัจจุบัน ว่ำตัวบทกฎหมำยภำษีอำกรมีควำมซับซ้อน เข้ำใจได้ยำก ไม่ชัดเจน
และคิดว่ำอัตรำภำษีอำกรในปัจจุบันยังไม่มีควำมเหมำะสมเท่ำที่ควร นอกจำกนั้นยังเชื่อว่ำกำรยื่นจด
ทะเบียนพำณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่ องที่ ยุ่ งยำกซับซ้อน ผู้ตอบแบบสอบถำมเชื่อว่ำหำกมี
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ E-commerce ที่ไม่เสียภำษีจะต้องถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบพบได้ แต่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมยังไม่ทรำบถึงบทลงโทษจำกกำรไม่ยื่นช ำระภำษีหรือกำรยื่นช ำระภำษีไม่ถูกต้อง ทั้งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ทรำบดีว่ำตนเองมีหน้ำที่ต้องเสียภำษีอำกรตำมหลักกฎหมำยและมีควำม
พยำยำมที่จะเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง เพียงแต่ผู้ตอบแบบสอบถำมยังมีควำมคิดเห็นว่ำธุรกิจ E-commerce 
___________________________________ 
1บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
2คณะบัญชี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
3ส่วนบริหำรควำมเส่ียงและวินัยกำรคลัง ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
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ของตนเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ รำยได้จึงยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภำษีและที่ส ำคัญหำกผู้ประกอบกำร
คนอ่ืนไม่เสียภำษีตนก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเสียภำษีด้วยเช่นกัน 

ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษี 
E-commerce ในระดับปำนกลำง  ผลกำรทดสอบหำควำมสัมพันธ์พบว่ำ อำยุ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประเภทของสินค้ำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ  E-commerce เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ E-
commerce หน้ำร้ำนกำยภำพ จ ำนวนพนักงำน กำรจดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภำษีอำกรที่
ผู้ประกอบกำรเคยเสีย และกำรที่ผู้ประกอบกำรคิดว่ำธุรกิจ E-commerce ต้องเสียภำษีอำกร มี
ควำมสัมพันธ์กับระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ (ตอบค ำถำมถูก) เกี่ยวกับภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-
commerce อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่  เพศ อำชีพ และระดับกำรศึกษำของ
ผู้ประกอบกำร ไม่ได้เป็นปัจจัยหรือมีผลต่อระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีอำกร ทั้งนี้อำจ
เนื่องจำกควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  E-commerce เกิดจำกควำม
สนใจใคร่รู้และศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำกตัวผู้ประกอบกำรเอง ซึ่งสำมำรถเกิดได้กับทั้งเพศชำยและ
เพศหญิง ในช่วงอำยุต่ำงๆ และระดับกำรศึกษำใดก็ได้เช่นกัน  

ค าส าคัญ : ภำษีธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the knowledge and understanding of 
Electronic Commerce (E-commerce) business individual entrepreneurs on tax 
payment. The sample size is 400 which composes of 180 online questionnaires and 
220 paper questionnaires. We use descriptive statistics such as mean, frequency and 
percentage and use Chi-square to test our hypothesis. The independent variables 
are personal characteristics such as gender, age, occupation, education level, 
incomes and E-commerce business information. The dependent variable is the 
knowledge and understanding about the E-commerce tax. 

The results show that the E-commerce business entrepreneurs think that tax 
laws and commercial registration process are complicated and require a lot of 
interpretation. The samples also think that a tax rate is inappropriate. Most of them 
know that as a Thai citizen they are responsible to pay tax and aware that if they do 
not comply, there will be a legal punishment.  However, they think that their E-
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commerce businesses are very small and their incomes do not reach an Income tax 
threshold. Also, they think that if other E-commerce business entrepreneurs do not 
pay tax, they do not have to do so neither.  

The results from the tax knowledge placement test show that the samples 
have some knowledge and understanding (intermediate level) about the E-
commerce tax. We also find that the personal characteristics such as gender, 
average income per month, types of products, duration of business, business 
website, whether they have a physical store, number of employees, commercial 
registration, types of taxes that the entrepreneurs have paid in the past and whether 
they think they have to pay tax on E-commerce business are significantly related to 
the levels of knowledge and understanding on tax payment. However, the factors 
such as gender, occupation and education level are not significant. This implied that 
knowledge and understanding on E-Commerce business tax can be built up over the 
year regardless of the tax payers’ education as long as they are willing to do so.  

Keywords: E-Commerce business tax, knowledge and understanding on E-Commerce 
business tax 

 
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 

เนื่องจำกธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ซึ่งขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยส่ง
ข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำย เช่น อินเทอร์เน็ต เติบโตอย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำอันสั้น 
ในประเทศไทยจึงยังไม่มีกฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีของธุรกิจ E-Commerce ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจ E-Commerce จึงยังคงต้องเสียภำษีภำยใต้ประมวลรัษฎำกรเหมือนธุรกิจอ่ืนๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีเหล่ำนี้ล้วนมีผลบังคับ
ใช้กับทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจ E-Commerce แต่ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังมีควำมเข้ำใจผิดในเรื่องกำร
เสียภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-Commerce ตัวอย่ำงเช่น ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ
ไม่ต้องน ำรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตมำเสียภำษี แต่ในทำงภำษี เมื่อ
ได้รับเงินหรือมีรำยได้ไม่ว่ำจะทำงใดก็ตำมล้วนถือเป็นเงินได้ ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีรำยได้จะต้องน ำ
รำยได้นั้นมำรวมค ำนวณยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้และมีหน้ำที่จดทะเบียนเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม
ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 กรมสรรพำกรได้มีแนวทำงในกำรติดตำมภำษี
ธุรกิจ E-Commerce และให้ควำมรู้ทำงด้ำนภำษีเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ประกอบกำร ซึ่งบำงรำย
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ยังไม่เข้ำใจเรื่องกำรเสียภำษี เสียภำษีไม่ครบถ้วนหรือพยำยำมหลบเลี่ยงภำษี ทำงกรมสรรพกร
คำดกำรณ์ว่ำมีผู้ประกอบกำรณ์รำยย่อยเสียภำษีไม่ถูกต้องจ ำนวนมำกถึง 90,000 รำย คิดเป็นร้อยละ 
58.03 จำกผู้ประกอบกำร ทั้งหมด 155,100 รำย รวมมูลค่ำกำรซื้อขำย ทั้งสิ้น 744,419 ล้ำนบำท 
(กรมสรรพำกร, 2557) 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสียภำษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ของผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ ทั้งนี้เพ่ือให้ทรำบถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจและปัญหำในกำรจัดเก็บภำษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจ
พำณิชย์ (E-Commerce)  

 
เนื้อหาทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ E-Commerce 
ผู้ประกอบกำร E-Commerce ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ที่ขำยสินค้ำหรือบริกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีสิทธิและหน้ำที่
ในกำรเสียภำษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเทศไทย เมื่อมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
หรือให้บริกำรแก่ผู้ซื้อที่อยู่ทั้งในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ ผู้ประกอบกำรต้องน ำรำยได้นั้นมำรวม
ค ำนวณยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้และมีหน้ำที่จดทะเบียนเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตำมเงื่อนไขของ
กฎหมำย เช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรค้ำขำยที่มีหน้ำร้ำนทั่วไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งำนวิจัยในอดีต โดย Chandarasorn (2012) ได้ท ำกำรศึกษำสำเหตุของกำรยินยอมจ่ำย

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของประชำชนไทย ว่ำสำเหตุหลักที่ท ำให้ตัดสินใจเลือกแจ้งรำยได้อย่ำง
ถูกต้องหรือรำยได้ที่ต่ ำกว่ำรำยได้จริง(หนีภำษี) โดยกำรศึกษำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 
1.เพ่ือส ำรวจควำมเข้ำใจของประชำชนไทยเกี่ยวกับระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยภำษี (Tax Compliance) 2.เพ่ือระบุปัจจัยส ำคัญของพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยภำษี (Tax Compliance) ในประเทศไทย โดยผู้ท ำกำรวิจัยได้ท ำกำรวิจัยโดยกำรใช้
แบบสอบถำมประชำชนทั่วไปในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1,148 คนและสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้เชียว
ชำญด้ำนภำษีอำกร จ ำนวน 15 คน ผลจำกกำรส ำรวจพบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจแจ้งรำยได้
ภำษีอำกรบุคคลธรรมดำอย่ำงถูกต้องของประชำชนไทยอย่ำงมีนัยส ำคัญประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก 
คือ 1.กำรรับรู้ว่ำระบบภำษีมีควำมเป็นธรรม (ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ) 2.กำร
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รับรู้ว่ำมีกำรบังคับใช้กำรลงโทษของกฎหมำย (บทลงโทษรุนแรงพอและมีกำรบังคับใช้) 3.ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรช ำระภำษีอำกร ผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ ต้องมีทั้งแรงจูงใจให้ประชำชนเต็มใจ
ที่จะจ่ำยภำษีอย่ำงถูกต้องและมีบทลงโทษที่จริงจังเมื่อมีกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย โดยรัฐบำลจะต้อง
มีกำรบริหำรงำนที่ดีเพ่ือให้ระบบภำษีมีควำมเป็นธรรม ให้ควำมรู้และควำมสะดวกในกำรช ำระภำษี
แก่ประชำชน 

วินัฏฐำ แสงสุข (2544) ได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำกฎหมำยภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
ธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ว่ำ ข้อก ำหนดของประมวลรัษฎำกรมีผล
ครอบคลุมต่อกำรจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศซึ่งท ำ
ธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ เพียงใด โดยแยกพิจำรณำศึกษำถึงปัญหำภำษีอำกรไว้เป็น 
2 ข้อใหญ่ๆ คือ1.ผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 2.
ผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ผู้วิจัยได้
ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเชิงคุณภำพ จำกกำรวิจัยโดยเอกสำร (Documentary Research) ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในรูปแบบของสื่อประเภทหนังสือ บทควำม บทบัญญัติของกฎหมำย 
และสื่อประเภทข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) นอกจำกนั้นยังได้ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้มี
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นกำรเฉพำะ ผลจำกกำรวิจัยท ำให้สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ 
ข้อก ำหนดตำมประมวลรัษฎำกรยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ เนื่องจำกยังมีปัญหำในกำรตีควำมข้อ
บทกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นกรณีตำมประมวลรัษฎำกรหรืออนุสัญญำภำษีซ้อน ตลอดจนปัญหำในกำร
บริหำรกำรจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบำล 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จ ำนวนทั้งสิ้น 502,767 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ , 
2558) โดยมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำผู้วิจัยจึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงแบบ
ทรำบจ ำนวนประชำกร โดยวิธีกำรค ำนวณตำมวิธีของยำมำเน่ (TARO YAMANE) และก ำหนดค่ำ
ควำมเชื่อมั่น 95% ควำมผิดพลำดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 399.68 คน 
ดังนั้น ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดมีจ ำนวนทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรส่ง
แบบสอบถำมจ ำนวนทั้งหมด 400 ชุด แบ่งออกเป็นแบบสอบถำมแบบออนไลน์ จ ำนวน 180 ชุด 
และแบบกระดำษ จ ำนวน 220 ชุด โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถำมเอง (Self-Administered 
Questionnaire) 
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 ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

- ข้อมูลลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

ประเภทของสินค้ำ ระยะเวลำในกำรประกอบธุรกิจ เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบธุรกิจหน้ำร้ำนกำยภำพ 
จ ำนวนพนักงำน กำรจดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภำษีอำกรที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเคยเสียและ
ผู้ประกอบกำรคิดว่ำธุรกิจ E-commerce ต้องเสียภำษีอำกรหรือไม่ 

2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ ควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้ประกอบกำร
ในกำรเสียภำษีพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) สถิติเชิงพรรณนำที่
น ำมำใช้วิเครำะห์ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation)   

2. กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ผู้วิจัยทดสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูลลักษณะบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถำมและ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ประกอบกำรในกำรเสียภำษีพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้สถิติทดสอบค่ำ
ไคสแควร์ (χ2)  

 
สรุปผลการศึกษา 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้ประกอบกำรธุรกิจ E-commerce จ ำนวน 400 คน พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 31-35 ปี ประกอบอำชีพค้ำขำยหรือธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับกำรศึกษำสูงสุดระดับปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 - 35,000 บำท และ
ประกอบธุรกิจ E-commerce เป็นอำชีพเสริมจำกกำรท ำงำนประจ ำ โดยมีลักษณะของกำรประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบของตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจแบบกิจกำรเจ้ำของ
คนเดียวและใช้เวลำประกอบธุรกิจน้อยกว่ำ 6 เดือน บนเว็ปไซต์ Facebook และนอกจำกร้ำนค้ำออนไลน์
แล้วผู้ประกอบกำรยังมีหน้ำร้ำนทำงกำยภำพควบคู่กันไปด้วย ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท ำกำร
จดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เคยเสียภำษีอำกรมำก่อนและไม่แน่ใจว่ำธุรกิจ E-commerce 
นี้ต้องท ำกำรเสียภำษีอำกรหรือไม่ 
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ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำร พบว่ำ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในตัวบทกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องน้อย เนื่องจำกส่วนใหญ่เชื่อว่ำข้อกฎหมำยมีควำม
ซับซ้อน เข้ำใจได้ยำก ไม่ชัดเจน นอกจำกนี้ยังคิดว่ำอัตรำภำษีอำกรในปัจจุบันยังไม่มีควำมเหมำะสม
เท่ำที่ควร ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนขั้นตอนกำรปฏิบัติทำงภำษีอำกร ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่
คิดว่ำวิธีกำรจัดเก็บภำษีของทำงภำครัฐยังไม่มีควำมเหมำะสม ไม่ชัดเจนมำกพอ กำรยื่นจดทะเบียน
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ยุ่งยำก ซับซ้อน แต่ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้ทรำบดีว่ำกำรจดทะเบียน
พำณิชย์ เป็นสิ่ งที่ พึ งปฏิบัติ  ส่วนควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรด้ำนบทลงโทษทำงภำษี 
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบถึงบทลงโทษจำกกำรไม่ยื่นช ำระภำษี หรือยื่นช ำระภำษีไม่ถูกต้อง 
แต่คิดว่ำหำกมีผู้ประกอบกำรธุรกิจ E-commerce ที่ไม่เสียภำษีจะต้องถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบ
พบได้และถูกบทลงโทษทำงภำษีท่ีรุนแรง นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ทรำบดีว่ำตนเองมีหน้ำที่
ที่จะต้องเสียภำษี แต่คิดว่ำรำยได้จำกกำรขำยของผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่จ ำเป็นต้องเสียภำษี 
และคิดว่ำธุรกิจของตนเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภำษี ที่ส ำคัญผู้ประกอบกำร
เหล่ำนี้คิดว่ำหำกผู้ประกอบกำรคนอื่นๆ ไม่ต้องเสียภำษี ตนก็ไม่จ ำเป็นต้องเสียภำษี คนรวยเท่ำนั้นที่
ควรจะต้องเสียภำษี 

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นั้นทรำบดีว่ำตนเองมีหน้ำที่ต้องเสีย
ภำษีอำกรตำมหลักกฎหมำยและพยำยำมที่จะเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง เพียงแต่ตัวบทกฎหมำยยังมี
ควำมซับซ้อนและยำกที่ จะเข้ำใจ ไม่ทรำบถึงบทลงโทษทำงภำษีที่ ชัดเจนและคิดว่ำหำก
ผู้ประกอบกำรคนอ่ืนไม่เสียภำษีตนก็ไม่จ ำเป็นต้องเสียภำษีด้วยเช่นกัน  

จำกแบบทดสอบควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีอำกรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-
commerce พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ซึ่ง
สำมำรถแปลผลควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ในระดับปำนกลำง และเมื่อท ำกำรเปรียบเทียบระดับควำมรู้
และควำมเข้ำใจเกี่ยวข้องกับภำษีพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำ พบว่ำตัวแปร อำยุ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของสินค้ำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ E-commerce เว็บไซต์ที่ใช้
ประกอบธุรกิจ E-commerce กำรมีหน้ำร้ำนกำยภำพ จ ำนวนพนักงำน กำรจดทะเบียนพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภำษีอำกรที่ผู้ประกอบกำรเคยเสีย และผู้ประกอบกำรคิดว่ำธุรกิจ E-commerce 
ต้องเสียภำษีอำกรหรือไม่ มีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ (ตอบค ำถำมถูก) เกี่ยวกับภำษี
อำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-commerce อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 แต่ผลกำรศึกษำพบว่ำ เพศ 
อำชีพ และระดับกำรศึกษำของผู้ประกอบกำร ไม่ได้เป็นปัจจัยหรือมีผลต่อระดับควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับภำษีอำกร ทั้งนี้อำจเนื่องจำกควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
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E-commerce เกิดจำกควำมสนใจใคร่รู้และศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำกตัวผู้ประกอบกำรเอง ซึ่ง
สำมำรถเกิดได้กับท้ังเพศชำยและเพศหญิง ในช่วงอำยุต่ำงๆ และระดับกำรศึกษำใดก็ได้เช่นกัน  

จำกผลกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกำรนั้นไม่ใช่ส่วนส ำคัญ
ที่สุดที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  E-
commerce แต่ขึ้นอยู่กับควำมสนใจใคร่รู้และศึกษำค้นคว้ำจำกตัวผู้ประกอบกำรเองเป็นอันแรก 
เช่น ผู้ประกอบกำรที่คิดว่ำรำยได้ที่เกิดจำกธุรกิจ E-commerce ต้องท ำกำรเสียภำษีอำกร จะมี
ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีอำกรมำกกว่ำผู้ประกอบกำรที่คิดว่ำไม่ต้องเสียภำษีอำกร 
และผู้ประกอบกำรที่ไม่แน่ใจว่ำต้องเสียภำษีอำกร โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 , 3.00 และ 2.91 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.54, 0.60 และ 0.56 ตำมล ำดับ เมื่อผู้ประกอบกำรมีควำมคิดว่ำธุรกิจ 
E-commerce ต้องท ำกำรเสียภำษีแล้วนั้น ผู้ประกอบกำรก็จะเริ่มศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับภำษีอำกร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยภำษีอำกรได้อย่ำง
ถูกต้อง  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  กฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องธุรกิจ E-commerce ควรจะจัดแยกออกมำเป็นหมวดหมู่
เฉพำะ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก และเห็นภำพรวมของภำษีที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องกำรใช้สิทธิหักค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรเหมำ ส ำหรับเงินได้
พึงประเมินประเภทที่ 8 ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบกำรหรือประชำชนทั่วไปจะยังไม่ค่อยทรำบถึงกำรใช้
สิทธินี้  

2. ผู้ประกอบกำรต้องกำรให้กรมสรรพำกรจัดงำนอบรม สัมมนำ แจกเอกสำรหรือแผ่นพับที่
เกี่ยวกับภำษีอำกรให้แก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนภำษีอำกรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ E-
commerce มำกขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมรู้ด้ำนนี้มำกนัก 

3. จำกกำรศึกษำวิจัยจะพบว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่คิดว่ำ กำรจดทะเบียนพำณิชย์เป็น
เรื่องที่ยุ่งยำกซับซ้อน ดังนั้น หน่วยงำนท้องถิ่นผู้ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ควรจะมีกำร
จัดกำรปรับเปลี่ยนระบบหรือขั้นตอนกำรจดทะเบียนให้สะดวก ง่ำยมำกยิ่งขึ้น และควรมีเจ้ำหน้ำที่
คอยให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรตลอดขั้นตอนกำรยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์  นอกจำกนั้น
ผู้ประกอบกำรและประชำชนทั่วไปยังมีควำมสับสนในเรื่องสถำนที่ในกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
เนื่องจำกกำรจดทะเบียนพำณิชย์ผู้ประกอบกำรจะต้องยื่นค ำขอจดทะเบียนที่ส ำนักงำนท้องถิ่น
ประจ ำจังหวัดแต่กำรจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกำรต้องยื่นค ำขอจดทะเบียนที่ ส ำนักงำน
พำณิชย์ประจ ำจังหวัดดังนั้นจึงควรให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ได้ที่ส ำนักงำน
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พำณิชย์ประจ ำจังหวัดได้ด้วยเช่นเดียวกับส ำนักงำนท้องถิ่นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร
มำกยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรหันมำจดทะเบียน กรมสรรพำกรควรจะเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์จำกกำรที่ผู้ประกอบกำรเข้ำจดทะเบียนพำณิชย์ให้มำกขึ้น เช่น จะได้รับสิทธิ์พิเศษ
ลดหย่อนทำงภำษี ได้รับกำรผ่อนผันระยะเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและกำรช ำระภำษี หรือ
อำจจะได้สิทธิ์พิเศษในกำรตั้งพ้ืนที่ค้ำขำยในบริเวณที่หน่วยงำนของรัฐจัดพ้ืนที่ให้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบกำรหันมำจดทะเบียนพำณิชย์มำกยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขตหลักสี่ 

Factors Affecting the Filing and Payment of Personal Income Tax via 
the Internet of Taxpayers in Laksi District 

 
ชมพูนุท มิตรด ำรงค์1 วศินี ธรรมศิริ2 และศุภญำ กิจกมลวัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้ำนพฤติกรรมที่มีผล
ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของผู้เสียภำษีในเขตหลักสี่ และ
ศึกษำระดับควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นและไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ศึกษำได้จัดท ำแบบสอบถำมขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งมีทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและ
ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ณ ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ จ ำนวน 200 คน และผู้ที่ยื่นแบบแสดง
รำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 200 คน 

ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนโดยใช้ Chi-Square พบว่ำ เพศและระยะเวลำใน
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนอำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำร
น ำส่งเงินภำษีเพ่ิมหรือขอคืนภำษีมีควำมสัมพันธ์กับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกพบว่ำระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำร
น ำส่งและกำรขอคืนภำษีมีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อควำมน่ำจะเป็น   
ในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีควำม  
น่ำจะเป็นที่จะขอคืนภำษีมำกกว่ำน ำส่งภำษีเพ่ิม ส่วนเพศ อำยุ และระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรไม่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
อินเทอร์เน็ตอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

ค าส าคัญ: ระบบอินเทอร์เน็ต, กำรยื่นแบบภำษี 
     
1 นักศึกษำปริญญำโท คณะบัญชี สำขำวิชำกำรภำษีอำกร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย Email: phrae_chomphunut@hotmail.com 

2,3 อำจำรย์ประจ ำ คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

Abstract 

mailto:phrae_chomphunut@hotmail.com
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The objectives of this research were to 1) Study personal factors and behavioral 
factors resulted to submitting personal income tax declaration form of taxpayers in 
Laksi District. 2) Study significant level of factors resulted to submitting and no 
submitting personal income tax declaration form via internet system. Questionnaires 
were used as the research tools with 400 sampling taxpayers (200 taxpayers who 
submitted tax declaration form at area revenue offices, 200 taxpayers who submitted     
it via internet system) 

The test results of proportion difference by using Chi-Square indicated that 
1) gender and submitting period of tax declaration form did not relate to submitting 
personal income tax declaration form statistical significantly. 2) age, education level, 
occupation, average income per month, and delivery additional tax or tax refunds 
related to submitting tax declaration form statistical significantly.  

The analysis results of logistical recession indicated that education level, 
average income per month, and delivery of additional tax or tax refunds positively 
related to probability in submitting personal income tax declaration form via 
internet system statistical significantly, in addition, related to probability of tax 
refunds more than delivery of additional tax. In the other hand, gender, age, and 
submitting period of tax declaration form did not relate to submitting personal 
income tax declaration form via internet system statistical significantly.  

Keywords: Internet, Tax filing 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรบริหำรประเทศของรัฐบำลไม่ได้มีเพียงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
ภำยในประเทศแต่เพียงเท่ำนั้น รัฐบำลยังมีบทบำทในกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม กำรให้บริกำรและสวัสดิกำรที่จ ำเป็นแก่สังคม กำรกระจำยรำยได้ กำรส่งเสริม
ด้ำนกำรเกษตร เป็นต้น ซึ่งบทบำทของรัฐบำลดังกล่ำวจ ำเป็นต้องอำศัยงบประมำณเป็นจ ำนวน
มหำศำล เพ่ือน ำมำไว้ใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้นรัฐบำลจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำ
รำยได้ให้มำกพอกับงบประมำณที่ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ ซึ่งแหล่งรำยได้หลักนั้นมำจำก
กำรจัดเก็บภำษีอำกร (กระทรวงกำรคลัง, 2559) โดยในปี 2558 กรมสรรพำกรสำมำรถจัดเก็บภำษีอำกร
รวมจำกท้ังประเทศได้เป็นจ ำนวน 1,729,444.869 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
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ภำษีเงินได้นิติบุคคลภำษีเงินได้ปิโตรเลียม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์ และรำยได้
อ่ืนๆ (กรมสรรพำกร, 2558) 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วและเข้ำมำมี
บทบำทกับชีวิตประจ ำวันของประชำชนมำกขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำร เช่น กำรใช้
โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต สังคมเครือข่ำย (Social Network) ด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น อุปกรณ์
เครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวันของเรำในปัจจุบันล้วนได้รับกำรพัฒนำมำจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
จนน ำมำผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กับมนุษย์มำกมำย รัฐบำลจึงมีกำร
ปฏิรูประบบของภำครัฐให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและกำรท ำงำนที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำง
กรมสรรพำกรได้ปฏิรูปกำรจัดเก็บภำษี โดยกำรน ำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดเก็บภำษีอำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและภำรกิจของกรมสรรพำกร คือ   มีกำรเพิ่มช่อง
ทำงกำรให้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.rd.go.th และทำงแอพพลิเคชัน 
(Application) นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีอำกร ณ สรรพำกรพ้ืนที่ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เสียภำษี ทั้งประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย สะดวกและรวดเร็ว ลดต้นทุน
ในกำรจัดเก็บภำษี และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน รวมถึงยัง
ช่วยลดกำรใช้กระดำษตำมโครงกำรร่วมชดเชยกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพำกร 
(RD Carbon Credit) ที่ช่วยปลูกจิตส ำนึกให้ผู้เสียภำษีมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรลดภำวะโลกร้อนอีก
ด้วย  

ผู้ศึกษำเห็นว่ำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นพ้ืนฐำน              
ของประชำชนทุกคนที่มีเงินได้ หำกยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตจะได้รับ
สิทธิให้ขยำยเวลำยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีออกไปได้อีก 8 วัน และสำมำรถขอคืนภำษีได้เร็ว
กว่ำกำรยื่นแบบกระดำษโดยจะได้รับเงินคืนภำยใน 15 วัน หำกไม่มีปัญหำเอกสำร ซึ่งตั้งแต่มีกำรน ำ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรจัดเก็บภำษีของกรมสรรพำกรก็มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรดังกล่ำว
เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกได้รับควำมสะดวก ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเวลำ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้เสียภำษีบำงรำย
ยังคงใช้วิธีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร ณ สรรพำกรพื้นที่ ซึ่งหำกผู้เสียภำษียื่นแบบแสดงรำยกำรและ
ช ำระภำษีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้เสียภำษีเองและกรมสรรพำกร ผู้ศึกษำจึง
เลือกที่จะศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภำษีในเขตหลักสี่ โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ยื่นและไม่ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตแล้วน ำข้อมูลที่ได้มำดูว่ำปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรยื่นหรือไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยมำกน้อยเพียงใด ผู้ศึกษำคำดว่ำผลกำรศึกษำจะสำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรพัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรช ำระภำษีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิม

http://www.rd.go.th/
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จ ำนวนผู้ใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงตอบสนองกับ 
ควำมต้องกำรของผู้เสียภำษีมำกท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำของผู้เสียภำษีในเขตหลักสี่   

2. เพ่ือศึกษำระดับควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นและไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและ
ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  

3. เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  
วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรมีดังนี้ (ระริน เครือวรพันธุ์, 2557: หน้ำ 14)  
1.1 เพ่ือหำรำยได้ รัฐบำลจ ำเป็นต้องหำรำยได้เพ่ือใช้ในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ซึ่งกิจกำรที่ว่ำ

เป็นกิจกำรเพ่ือส่วนรวม เช่น กำรสร้ำงถนน ด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น 
1.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบำลจะน ำเงินระบบ

ภำษีอำกรมำกระตุ้นควำมเจริญเติบโต เช่น กำรลดอัตรำภำษีอำกรเพ่ือกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของ
ประชำชน  

1.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมกำรบริโภคของประชำชน ซึ่งรัฐบำลสำมำรถน ำ
ระบบกำรจัดเก็บภำษีอำกรเพ่ือควบคุมกำรบริโภคของประชำชน เช่น กำรเรียกเก็บภำษีจำกสินค้ำ
ประเภทฟุ่มเฟือยซึ่งมิได้จ ำเป็นต่อกำรครองชีพให้สูง ท ำ ให้สินค้ำมีรำคำแพงเพ่ือป้องกันมิให้
ประชำชนใช้จ่ำยเงินฟุ่มเฟือยจนเกินไป เป็นต้น 

1.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือรักษำเสถียรภำพในทำงเศรษฐกิจ ในกรณีที่ภำวะเศรษฐกิจไม่
ปกติ รัฐบำลจ ำเป็นต้องมีกำรรักษำเสถียรภำพของเศรษฐกิจ เช่น กำรกระตุ้นกำรจ้ำงงำนในยำมที่
เศรษฐกิจตกต่ ำ หรือกำรป้องกันภำวะเงินเฟ้อด้วยมำตรกำรทำงภำษี เป็นต้น 

1.5 เพ่ือเป็นเครื่องมือกระจำยรำยได้แก่ประชำชน ซึ่งเป็นกำรกระจำยควำมมั่งคั่งของ
กลุ่มคนร่ ำรวยมำสู่คนยำกจน ซึ่งนับว่ำเป็นกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มให้น้อยลง เพรำะ
ตำมหลักกำรจัดเก็บภำษีนั้นคนร่ ำรวยย่อมต้องรับภำระภำษีมำก ส่วนคนยำกจนเสียภำษีน้อยหรืออำจไม่
ต้องเสียเลย นับว่ำเป็นกำรดึงเอำรำยได้จำกคนร่ ำรวยมำสู่คนยำกจนทำงอ้อมวิธีหนึ่ง 
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1.6 เพ่ือเป็นเครื่องมือสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล โดยปกติเมื่อรัฐบำลต้องกำรเงินเพ่ือ
ใช้ในโครงกำรใหญ่ (Mega Project) ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจ ำนวนมำก รัฐบำลอำจใช้กำรจัดเก็บภำษี
อำกรบำงชนิดให้มำกข้ึนเพื่อน ำเงินที่ได้มำท ำโครงกำรให้ได้ตำมนโยบำยของรัฐ 

2. ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ คือ ภำษีที่จัดเก็บจำกบุคคลทั่วไป หรือจำกหน่วยภำษีที่มี

ลักษณะพิเศษ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและมีรำยได้เกิดขึ้นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรำย
ปี รำยได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรำยได้มีหน้ำที่ต้องน ำไปแสดงรำยกำรตนเองตำมแบบแสดงรำยกำร
ภำษีท่ีก ำหนดภำยในเดือนมกรำคมถึงมีนำคมของปีถัดไป (กรมสรรพำกร, 2560) 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ โดยมี

สถำนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี้ (กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร, 2556: หน้ำ 9-11) 
3.1 บุคคลธรรมดำ 
3.2 ผู้ถึงแก่ควำมตำยระหว่ำงปีภำษ ี
3.3 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งในปีภำษีถัดจำกปีที่เจ้ำมรดกถึงแก่ควำมตำย 
3.4 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีมิใช่นิติบุคคล 
3.5 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จุไรรัตน์ ครุธค ำ. (2558) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้เครื่องมือกำรบริหำรจัดเก็บภำษี

อำกรในรูปแบบกำรยื่นแบบและช ำระภำษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ มี
วัตถุประสงค์ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้เครื่องมือกำรบริหำรจัดเก็บภำษีอำกรในรูปแบบกำรยื่นแบบ
และช ำระภำษีออนไลน์ (E-FILING) ของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในเขตกรุงเทพมหำนคร เป็นกำรวิจัย
เชิงส ำรวจ และใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ  ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้ที่ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 
ตัวอย่ำง แต่ท ำกำรแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 500 ชุด และน ำมำคัดเลือกเพ่ือให้ได้แบบสอบถำมที่มี
ควำมสมบูรณ์มำกที่สุด โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบสะดวก ผลกำรศึกษำพบว่ำ  ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้
เครื่องมือกำรบริหำรจัดเก็บภำษีอำกรในรูปแบบกำรยื่นแบบและช ำระภำษีออนไลน์มี  6 ด้ำนดังนี้ 
ด้ำนควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของระบบ ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนระบบ ด้ำนควำมปลอดภัยของ
ระบบ ด้ำนประสิทธิภำพของระบบ ด้ำนควำมสะดวกและควำมรวดเร็วของระบบ และด้ำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
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สำวิตรี นำคศรีม่วง (2557, หน้ำ 127-137) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบและแสดง
รำยกำรเสียภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเขตส ำนักงำนสรรพำกร ภำค 4 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ (1.)ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อควำมคิดเห็นของผู้เสียภำษีเกี่ยวกับกำรเลือก
ยื่นแบบและแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเขตส ำนักงำนสรรพำกร
ภำค 4 (2.)ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบและแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเขตส ำนักงำนสรรพำกรภำค 4 (3.)ปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรยื่น
แบบและแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเขตส ำนักงำนสรรพำกรภำค 
4 และ (4.)กำรบริกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตภำยใต้นโยบำยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนของกรมสรรพำกรในเขตส ำนักงำนสรรพำกรภำค 4 โดยประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้
เป็นผู้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในเขตส ำนักงำนสรรพำกรภำค 4 กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 
ตัวอย่ำง ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนรูปแบบเว็บไซต์ ด้ำนค่ำใช้จ่ำย ด้ำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำก ซึ่งมีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเขตส ำนักงำนสรรพำกรภำค 4 ส่วนปัญหำและอุปสรรคที่มีผลต่อกำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีควำมคิดเห็นในระดับมำก
เช่นกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อแล้วพบว่ำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือสอบถำมปัญหำในกำร
ใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษีติดต่อยำกมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ซึ่งเป็นปัญหำที่ทำง
กรมสรรพำกรต้องแก้ไขต่อไป  

สมพร ค ำเงิน (2555) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำน
อินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตและ
ศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้ำที่
ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย ในปี 2553 จ ำนวน 400 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้บริกำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตโดยรวมในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญสูงสุดกับเรื่องควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร โดยสำมำรถยื่นแบบ
แสดงรำยกำรได้ในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร รองลงมำ คือ ประหยัดเวลำและค่ำใช้ จ่ำย
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ในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร ส่วนเรื่องกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเกี่ยวกับกฎหมำยภำษี
อำกรของสรรพำกรผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญน้อยที่สุด 

เอมอร พลวัฒนกุล และสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร (2550, หน้ำ 1-11) ศึกษำสำเหตุของ
กำรไม่ยื่นแบบและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษำจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึง
สำเหตุของกำรไม่ยื่นแบบและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตและศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะ
ของผู้ประกอบกำรและลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นแบบและช ำระภำษีกับสำเหตุกำรไม่
ยื่นแบบและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลกำรศึกษำพบว่ำสำเหตุหลักที่ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรก 
คือ ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรยื่นแบบและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 81.5 
รองลงมำคือ ขำดควำมเชื่อถือต่อระบบกำรยื่นแบบและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
55.4 และคำดว่ำจะมีปัญหำตำมมำภำยหลัง คิดเป็นร้อยละ 51.1 ตำมล ำดับ ส่วนกลัวถูกเรียก
ตรวจสอบเป็นสำเหตุท้ำยสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษี   ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต โดยคิดเป็นร้อยละ 23.2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดำในปีภำษี 2559 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยผู้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำร
และช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทำงระบบอินเทอร์เน็ตและยื่นแบบกระดำษ ณ ส ำนักงำนสรรพำกร
พ้ืนที่สำขำหลักสี่ และส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 9 และได้ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 400 คน จำกสูตรไม่ทรำบขนำดตัวอย่ำงของ W.G. Cochran เนื่องจำกผู้ศึกษำไม่ทรำบ
จ ำนวนของประชำกร 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ แบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุด เป็นค ำถำมประเภท

ปลำยปิด ส ำหรับแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ชุดดังนี้  
ชุดที่ 1 แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต  
ชุดที่ 2 แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
3. วิธีเก็บข้อมูล 
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กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ ใช้กำรวิจัยแบบเชิงส ำรวจ (Survey) ซึ่งมีกำร
รวบรวมข้อมูลมำจำก 2 แหล่งดังนี้ 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำรท ำแบบสอบถำมของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีเงินได้บุคคลธรรมดำและยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ทั้งที่ใช้
บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตและเค้ำเตอร์ให้บริกำร ณ สรรพำกรพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยท ำกำร
แจกแบบสอบถำมให้กับกลุ่มตัวอย่ำงเองตำมพ้ืนที่ต่ำงๆ รวมถึงบริเวณหน้ำกรมสรรพำกรพ้ืนที่ในเขต
หลักสี่ ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม พ.ศ. 2560  

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมข้อมูลจำกบทควำม วำรสำรกำรวิจัย หนังสือเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนภำษีอำกร กำรค้นข้อมูลจำก
เว็บไซต์ของกรมสรรพำกรและเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกน ำมำใช้ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรท ำวิจัยในครั้งนี้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้ศึกษำได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมทั้งหมด 400 ชุด 

แบ่งเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 200 ชุด 
และผู้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนเค้ำเตอร์ ณ สรรพำกรพ้ืนที่ 
จ ำนวน 200 ชุด มำตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแต่ละฉบับและใช้เฉพำะ
แบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์เท่ำนั้น จำกนั้นน ำแบบสอบถำมทั้งหมดที่ตรวจสอบแล้วมำบันทึกรหัส
ค ำตอบลงในโปรแกรม Microsoft Excel และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) 
ในกำรค ำนวณหำค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) 
และค่ำเฉลี่ย (Mean) ทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วน และทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรตำม
กับตัวแปรอิสระด้วยวิธี chi-square รวมถึงทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรตำมกับตัวแปรอิสระ
ว่ำเมื่อค ำนึงถึงผลกระทบของตัวแปรอิสระตัวอ่ืนในสมกำรแล้ว ปัจจัยตัวใดจะมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตำมบ้ำง โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน พบว่ำสัดส่วนที่
มำกที่สุดในทุกช่วงของผู้ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ เพศชำย ผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน มีระดับกำรศึกษำ
สูงกว่ำปริญญำโท มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 70,001-100,000 บำท ยื่นแบบแสดงรำยกำรและ
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ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำมำเป็นระยะเวลำ 6-10 ปี และมีสัดส่วนของกำรขอคืนภำษีมำกกว่ำ
กำรน ำส่งภำษีเพ่ิม ซึ่งส่วนใหญ่ทรำบกำรให้บริกำรยื่นแบบผ่ำนอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพำกรจำก
ช่องทำงอินเทอร์เน็ต และใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตมำนำนมำกกว่ำ 3 ปี 

ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนโดยใช้ Chi-Square พบว่ำ เพศและระยะเวลำใน
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนอำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำร
น ำส่งเงินภำษีเพ่ิมหรือขอคืนภำษีมีควำมสัมพันธ์กับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีผลต่อกำรไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษี เงินได้บุคคล
ธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่ยื่นแบบแสดงรำยกำร และช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญในระดับมำกกับ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนช่องทำง กำรให้บริกำร 
ด้ำนรูปแบบเว็บไซต์ และด้ำนรำคำ ส่วนปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดให้ควำมส ำคัญในระดับปำน
กลำง ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญในระดับปำนกลำงกับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนบุคคล 
ส่วนปัจจัยด้ำนรำคำให้ควำมส ำคัญในระดับน้อย เนื่องจำกกำรไปยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษี ณ 
ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ด ำเนินกำรผ่ำนกรมสรรพำกรเอง ท ำให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร/เคำน์เตอร์เซอร์วิส ในกำรด ำเนินรำยกำรดังกล่ำว 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกเมื่อก ำหนดตัวแปรตำมเป็นกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร         
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต สำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ดังนี้  

Y (กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต) 

= β₀ + β₁ (เพศ) + β₂(อำยุ) + β₃(ระดับกำรศึกษำ) + β₄(รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน) + β₅ 

(ระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร) + β₆(กำรน ำส่งภำษีเพิ่มและกำรขอคืนภำษี)  

Prob(y = 1) =   

Prob(y = 0) = 1 - Prob(y = 1)  
เนื่องจำกระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรมีควำมสัมพันธ์กันกับอำยุและรำยได้เฉลี่ยต่อ

เดือน (Pearson Correlation เท่ำกับ 0.761 และ 0.531) ท ำให้อำจเกิดปัญหำที่ตัวแปรอิสระ
สัมพันธ์กันเอง ดังนั้นในสมกำรที่ 2 และ 3 ผู้ศึกษำจึงไม่น ำระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร และ
อำยุมำใส่ในสมกำร โดยผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกแสดงดังตำรำงที่ 1  

ตารางท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติก  
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(1) 
Coef
ficie
nts 

Sig. 

(2) 
Coef
ficie
nts 

Sig. 

(3) 
Coef
ficie
nts 

Sig. 

ค่ำคงที่ -1.085 0.073 -0.901 0.118 -1.691 0.001 

เพศ -0.235 0.272 -0.237 0.265 -0.252 0.235 

อำยุ -0.299 0.078 -0.417 0.001 - - 

ระดับกำรศึกษำ 0.392 0.025 0.380 0.030 0.465 0.006 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.285 0.016 0.256 0.026 0.236 0.037 

ระยะเวลำในกำรยื่น
แบบแสดง
รำยกำร 

-0.116 0.301 - - 0.978 0.010 

กำรน ำส่งภำษีเพ่ิม
และกำรขอ
คืนภำษี 

0.919 0.016 0.868 0.021 -0.251 0.003 

 
จำกตำรำงที่ 1 สำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์มำเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมกำรควำม

ถดถอยโลจิสติก      และสรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

ŷ = -1.085 - 0.235(เพศ) - 0.299(อำยุ) + 0.392(ระดับกำรศึกษำ) + 0.285(รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน)     - 0.116(ระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร) + 0.919(กำรน ำส่งและ
ขอคืนภำษี)  
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมถดถอยโลจิสติก โดยก ำหนดให้ 0 = กำรไม่ยื่นแบบแสดง

รำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต และ 1 = กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและ
ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต พบว่ำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำรน ำส่งและกำรขอคืนภำษี ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต กล่ำวคือเมื่อผู้ตอบแบบสอบถำมมี
ระดับกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท ำให้มีควำมน่ำจะ
เป็นในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ  ผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น 1.479 
เท่ำ และ 1.330 เท่ำ ตำมล ำดับ รวมถึงมีควำมน่ำจะเป็นที่จะขอคืนภำษีมำกกว่ำน ำส่งภำษีเพ่ิม ส่วน
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เพศ อำยุ และระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรไม่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
และช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 เนื่องจำกระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรมีควำมสัมพันธ์กันกับอำยุและรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ท ำให้อำจเกิดปัญหำ ที่ตัวแปรอิสระสัมพันธ์กันเอง ในสมกำรที่ 2 ผู้ศึกษำไม่น ำระยะเวลำใน
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรมำใส่ในสมกำร ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกพบว่ำในสมกำรที่ 2 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
อินเทอร์เน็ตเหมือนกับสมกำรที่ 1 ยกเว้นอำยุ โดยมีควำมสัมพันธ์กันในเชิงลบ กล่ำวคือเมื่อผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีอำยุเพ่ิมขึ้น 1 ช่วง จะท ำให้มีควำมน่ำจะเป็นในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตลดลง 0.659 เท่ำ ส่วนสมกำรที่ 3 ผู้ศึกษำไม่น ำอำยุมำใส่
ในสมกำร ซึ่งผลกำรวิเครำะห์พบว่ำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสมกำรที่ 1 ยกเว้นระยะเวลำในกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรและกำรน ำส่งและขอคืนภำษี กล่ำวคือ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถำมมีระยะเวลำในกำรยื่นแบบ
เพ่ิมขึ้น 1 ช่วง จะท ำให้มีควำมน่ำจะเป็นในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้  บุคคล
ธรรมดำผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น 2.658 เท่ำ และมีควำมน่ำจะเป็นที่จะน ำส่งภำษีมำกกว่ำกำรขอคืน
ภำษ ี
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ด้ำนรูปแบบเว็บไซต์ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำมี 3 ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญในระดับ
มำก ได้แก่ ด้ำนรูปแบบเว็บไซต์ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร และด้ำนรำคำ กล่ำวคือ เมื่อกำรให้บริกำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพำกรมีรูปแบบเว็บไซต์ที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้ง่ำย ใช้งำนง่ำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อนเกินไป   มีค ำอธิบำยขั้นตอนต่ำงๆในกำรใช้บริกำร จะท ำให้มี
ผู้ใช้บริกำรเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จุไรรัตน์ ครุธค ำ (2558, หน้ำ 47) ในเรื่องของปัจจัย
ควำมง่ำยของกำรใช้งำนที่กล่ำวว่ำหำกมีกำรออกแบบระบบให้ใช้งำนง่ำยและปฎิบัติตำมได้ง่ำย ไม่
ยุ่งยำก จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้มีผู้มำใช้บริกำรมำกขึ้น ส่วนช่องทำงกำรให้บริกำรของกรมสรรพำกร
สำมำรถยื่นผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท ำให้ประหยัดเวลำทั้งเวลำในกำรเดินทำงและเวลำคอย
คิว รวมถึงยังลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมพร ค ำเงิน (2555, 
หน้ำ 52-53) ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่
กล่ำวว่ำ กำรใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีควำมสะดวก สำมำรถยื่นได้ใน
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วันหยุดรำชกำรและในช่วงที่ไม่ใช่เวลำรำชกำร ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่มีควำมพร้อมของอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรืออินเทอร์เน็ต ผู้เสียภำษีอำจต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ตำม
ร้ำนอินเทอร์เน็ต ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ สำวิตรี นำคศรีม่วง (2557, หน้ำ 131)  ในเรื่องของปัจจัยด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมเห็นกับต้นทุนในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ในระดับมำกที่สุด 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อกำรไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ด้ำนบุคคล ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนรำคำ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำมี 
2 ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนบุคคล และด้ำนเทคโนโลยี 
กล่ำวคือ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังกังวลกับกำรถูกเรียกตรวจสอบภำษีได้ง่ำยและระบบ
เครือข่ำยของกรมสรรพำกรขัดข้องเมื่อใกล้ครบก ำหนดกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร จึงท ำให้ที่ท ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษี ณ สรรพำกรพื้นที่ ซึ่งตรงกัน
ข้ำมกับงำนวิจัยของเอมอร พลวัฒนกุล และสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร (2550, หน้ำ 9) ในเรื่องของ
สำเหตุกำรไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่กล่ำวว่ำปัญหำกำรกลัวถูกเรียก
ตรวจสอบมีควำมส ำคัญน้อยสุด โดยปัญหำที่ส ำคัญสุดคือ กำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต ส่วนปัจจัยด้ำนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถำมยังมี
ควำมคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรรูปแบบเดิม เนื่องจำกส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 41-60 
ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่กลุ่มหลัง คือมีกำรยอมรับเทคโนโลยีน้อย ไม่ค่อยยอมรับอะไรใหม่ๆ           
มีควำมสนใจในเทคโนโลยีแต่ซ้อนไว้ภำยในและยังไม่ม่ันใจ ถ้ำมีกำรให้ค ำแนะน ำที่ดีหรือมีโอกำสเข้ำ
ร่วมฝึกอบรมหรือให้ทดลองใช้เทคโนโลยี คนกลุ่มนี้สำมำรถเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ยอมรับเทคโนโลยีได้ใน
ระดับแรกๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
1.1 ควรปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้น่ำสนใจมำกขึ้นกว่ำเดิม ไม่ใส่ตั วอักษรมำก

จนเกินไป รวมถึงปรับปรุงระบบเพ่ือให้สำมำรถรองรับผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกเมื่อจะสิ้นสุดกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

1.2 ควรออกมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษี 
ณ ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่เปลี่ยนมำใช้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต
ให้มำกขึ้น เช่น สำมำรถน ำมำหักเป็นค่ำลดหย่อนได้หำกหันมำใช้บริกำรยื่นแบบฯ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต  
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1.3 ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต  
ขั้นตอนกำรใช้งำน มำตรกำรทำงภำษี รวมถึงประโยชน์ของกำรใช้บริกำรดังกล่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้อยู่
ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ง่ำย  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
ในกำรศึกษำครั้งนี้มีระยะเวลำที่จ ำกัดผู้ศึกษำจึงศึกษำภำษีได้ไม่ครบทั้งระบบภำษีอำกร 

ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรมีกำรศึกษำในเรื่องต่ำงๆเพ่ิมเติมดังนี ้
2.1 ศึกษำภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำจำกกลุ่มตัวอย่ำงอ่ืนๆ เช่น ในเขตอ่ืนของ

กรุงเทพมหำนคร หรือจังหวัดอ่ืนในประเทศไทย  
2.2 ศึกษำเกี่ยวกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีทั้งกำรใช้บริกำรทำง

อินเทอร์เน็ตและกำรใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ทั้งระบบกำรจัดเก็บภำษีอำกร เช่น ภำษี
เงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพ่ิม เป็นต้น 

2.3 ศึกษำปัจจัยตัวอ่ืนที่อำจส่งผลกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
 
เอกสารอ้างอิง 

กรมสรรพำกร. (2559). ผลจัดเก็บภาษีสรรพากร รายปี ปีงบประมาณ 2550 – 2558 [ออนไลน์]. 
สืบค้นจำก : http://www.rd.go.th/publish/310.0.html  [2559, 15 ธันวำคม] 

  .  (2560) .  ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า  [อ อ น ไ ล น์ ].  สื บ ค้ น จ ำ ก : 
http://www.rd.go.th/publish/309.0.html  [2560, 5 มกรำคม] 

กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร. (2556). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร2556. กรุงเทพมหำนคร:           
โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์. 9-11 

จุไรรัตน์ ครุธค ำ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้เครื่องมือกำรบริหำรจัดเก็บภำษีอำกรในรูปแบบกำร
ยื่นแบบและช ำระภำษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ. สำรนิพนธ์
บัญชีมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ระริน เครือวรพันธุ์. (2557). การภาษีอากรธุรกิจ. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ ำกัด. 14 
สมพร ค ำเงิน. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ

ผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำ
อิสระบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย. 

http://www.rd.go.th/publish/310.0.html
http://www.rd.go.th/publish/309.0.html


374 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

สำวิตรี นำคศรีม่วง. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่าน อิน เตอร์ เน็ตใน เขตส านั กงานสรรพากร ภาค 4  [ออนไลน์ ]. สืบค้นจำก  : 
http://www.spu.ac.th/account/files/2015/09/1319_001.pdf  [2559, 3 ธันวำคม] 

เอมอร พลวัฒนกุล และ สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร. (2550). สาเหตุของการไม่ยื่นแบบและช าระภาษี
ผ่ า น อิ น เท อ ร์ เน็ ต  :  ก ร ณี ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ภู เก็ ต  [อ อ น ไล น์ ] . สื บ ค้ น จ ำ ก  : 
http://journal.fms.psu.ac.th/files/Article_JOFMS/No.25-V1-50/article1_no25-1-
50.pdf  [2560, 20 กุมภำพันธ์] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://journal.fms.psu.ac.th/files/Article_JOFMS/No.25-V1-50/article1_no25-1-50.pdf
http://journal.fms.psu.ac.th/files/Article_JOFMS/No.25-V1-50/article1_no25-1-50.pdf


375 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคปี 2559 

A Study of the Impact of Tax Deduction for Travel Expenditure Policy 
on Customer Behavior in 2016. 

 
ธิดำรัตน์ เสนำลักษณ์1 วศินี ธรรมศิริ2 และศุภญำ กิจกมลวัฒน์3 

 
บทคัดย่อ  

งำนศึกษำค้นคว้ำอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกระทบที่เกิดจำกมำตรกำรภำษีเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปี 2559 ต่อพฤติกรรมของประชำชนผู้มี
หน้ำที่เสียภำษี และเพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่มีต่อมำตรกำรดังกล่ำว
โดยใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมเรื่องมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศปี 2559 เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจ ำนวน 400 ชุด  แจกแก่กลุ่ม
ตัวอย่ำงคือประชำชนที่มีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษี ช่วงเวลำในกำรแจกแบบสอบถำมคือระหว่ำง
วันที่ 1-31 มกรำคม 2560 สถำนที่ในกำรแจกแบบสอบถำมคือพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหำนคร ด้วย
วิธีกำรแบบบังเอิญสุ่มแจกบริเวณห้ำงสรรพสินค้ำและส ำนักงำนต่ำงๆ  

โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ใช้สิทธิลดหย่อนภำษีตำมมำตรกำร และมี
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจำกทรำบมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่
จะเพ่ิมจ ำนวนครั้งของกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น และจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมสำมำรถ
สรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรทั้งในเรื่องของระยะเวลำ จ ำนวน
เงินที่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษี และผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรให้รัฐบำลส่งเสริมมำตรกำร
ดังกล่ำวต่อไป  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกพบว่ำ อัตรำกำรเสียภำษี  มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
กำรใช้สิทธิลดหย่อนภำษีตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

ค าส าคัญ: มำตรกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยว , มำตรกำรลดหย่อนภำษี , ผลกระทบของมำตรกำรภำษี 

 
_______________________________ 
1 นักศึกษำปริญญำโท คณะบัญชี สำขำวิชำกำรภำษีอำกร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  
2,3 อำจำรย์ประจ ำ คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
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Abstract 

 The purpose of this study is to determine the effects of the tax deduction 
for travel expenditure policy in 2016 on the tax payers’ behaviors. This study also 
summarizes the opinions from the 400 sample tax payers.The tools use for data 
collection is the 400 sets of a questionnaire about the incitement of a traveling 
policy in 2016 for stimulate a traveling and economy.The duration of a 
questionnaire distributing is 1-31 January at Bangkok zone by a sampling from 
department store, office and station. 

The results indicate that most of the sample enjoy the tax deduction for 
travel expenditure policy. Some of them increase their travelling frequency to reach 
the 15,000 Baht allowance.  

 The logistic regression indicates that personal income tax rate is statistically 
significant to the utilization of travelling tax deduction in 2016. 

Keywords: Tax Policy to Stimulate Travelling in Thailand , Tax Deduction Policy , 
The Impact of Tax Policy 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงที่จะซบเซำประกอบกับ
ภำครัฐได้มีกำรออกมำตรกำรปรำบปรำมกำรท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมำย ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวท ำให้
จ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นสำเหตุให้รัฐบำลต้องออก
มำตรกำรต่ำงๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนึ่งในมำตรกำรดังกล่ำวคือมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศและเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ซึ่งมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศนั้นมีวิธีกำรคือให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำน ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวในประเทศ (ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด) มำหักลดหย่อนได้ ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่ำมำตรกำรนี้นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อบุคคลธรรมดำที่เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมำยในประเทศอีกด้วย ท ำให้ผู้วิ จัยจึงต้องกำรที่จะศึกษำ
ผลกระทบของมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคปี 2559 ว่ำเป็น
อย่ำงไร สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มำกน้อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำผลกระทบที่เกิดจำกมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต่อพฤติกรรม
ของประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษี  

2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้มีหน้ำที่ เสียภำษีที่มีต่อมำตรกำรภำษีเพ่ือ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวปี 2559 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

1. มาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในช่วงปี 2559 

1.1 มำตรกำรลดหย่อนภำษีเพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งปี ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่  316 ประกำศเมื่อ 24 มิถุนำยน 2559  ให้สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำร
ท่องเที่ยว และ ค่ำที่พักโรงแรม ในประเทศไทยมำใช้ลดหย่อนภำษีได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ คือผู้รับเงิน
ต้องเป็น  “ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว” ที่ได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม” ที่ได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ค่ำใช้จ่ำย
ต้องเป็นกำรจ่ำย “ค่ำบริกำร” ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว หรือที่ได้จ่ำยเป็น “ค่ำที่พักในโรงแรม” 
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมส ำหรับ กำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศเท่ำนั้น สำมำรถน ำ
ค่ำใช้จ่ำยมำลดหย่อนได้ตำมจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริง แต่สูงสุดแล้วรวมกัน ไม่เกิน 15,000 บำท และ
จะต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   

1.2 มำตรกำรลดหย่อนภำษีเพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศปลำยปีตลอดช่วงเดือน
ธันวำคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2559 เป็นเวลำ 1 เดือน ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 322 ระบุ
เงื่อนไขที่จะน ำมำหักลดหย่อนภำษีจำกกำรท่องเที่ยวได้ดังนี้ค่ำเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทยต้อง
อยู่ในช่วงวันที่ 1-31 ธันวำคม 2559 ต้องเป็นค่ำบริกำรจ่ำยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ค่ำแพ็กเกจทัวร์ หรือค่ำมัคคุเทศก์) เป็นค่ำที่พักใน
โรงแรมที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ส ำหรับค่ำโดยสำรต่ำง ๆ ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม
กำรแสดง ไม่สำมำรถน ำมำหักลดหย่อนภำษีได้ โดยให้หักลดหย่อนได้ตำมจริง แต่ไม่เกิน 15,000 
บำท และเมื่อรวมกับค่ำลดหย่อนกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ต้องไม่เกิน 30,000 บำท นอกจำกนี้ กำร
เดินทำงท่องเที่ยวและใช้บริกำรจะต้องเกิดขึ้นภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำนั้น หำกช ำระ
ค่ำบริกำรไว้ในปี 2559 แล้วเดินทำงหรือเข้ำพักในปี 2560 จะไม่สำมำรถน ำมำหักลดหย่อนภำษีได้ 
ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบได้จำกตำรำงแสดงรำยกำรหักค่ำลดหย่อนของกรมสรรพำกร โดยที่จะต้องมี
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หลักฐำนกำรรับเงินจำกผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ 
จ ำนวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน (ใช้ได้ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษีแบบเต็มรูป) 

2. การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา 
2.1 ผู้มีเงินได้ 30,000 บำท (ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน หรือไม่ก็ตำม) 
2.2 สำมีหรือภริยำของผู้มีเงินได้ 30,000 บำท  
2.3 บุตรให้หักส ำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมำยหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตร

ชอบด้วยกฎหมำยของสำมีหรือภริยำของผู้มีเงินได้ด้วย  
2.4 ค่ำอุปกำระเลี้ยงดูบิดำมำรดำของผู้มีเงินได้ สำมำรถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 

บำท และหักลดหย่อนบิดำมำรดำของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ 30,000 บำท โดยบิดำมำรดำต้อง
มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีรำยได้ในปีภำษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บำทต่อปี อยู่ในควำมอุปกำระ
เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้และบิดำมำรดำของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสจะต้องออกหนังสือรับรองว่ำบุตรคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้อุปกำระเลี้ยงดูเพียงคนเดียว (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน) 

2.5 ค่ำอุปกำระเลี้ยงดูคนพิกำรหรือคนทุพพลภำพ สำมำรถน ำมำหักลดหย่อนได้คนละ 
60,000 บำท โดยคนพิกำรหรือคนทุพพลภำพนั้นต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภำษีที่ใช้สิทธิหัก
ลดหย่อนเกิน 30,000 บำท และเงินได้ดังกล่ำวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้  

2.6 ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพบิดำมำรดำของผู้มีเงินได้และคู่สมรส สำมำรถหักลดหย่อนได้
ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บำท บิดำมำรดำต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภำษีที่ขอหัก
ลดหย่อนเกิน 30,000 บำทข้ึนไป 

2.7 ค่ำเบี้ยประกันชีวิต 
2.8 เงนิสะสมที่จ่ำยเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ สำมำรถหักลดหย่อนได้ตำมที่จ่ำยจริง แต่

ไม่เกิน 10,000 บำท (ส่วนที่เกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 490,000 บำท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่ำจ้ำง ให้หักจำกเงินได้) 

2.9 เงินสะสมที่จ่ำยเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือกองทุนสงเครำะห์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน สมำชิกที่จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำมำรถน ำไปหักลดหย่อนได้
ตำมท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บำท (ให้น ำไปหักจำกเงินได้) 

2.10 ค่ำซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ (RMF) สำมำรถหักลดหย่อนได้
ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภำษีเงินได้ในปีภำษีนั้น 
(และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ ำนำญ + เงินสะสมเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ำ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร + เงินสะสมเข้ำกองทุนสงเครำะห์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียน
เอกชน + เงินสะสมเข้ำกองทุนกำรออมแห่งชำติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บำท) 
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2.11 ค่ำซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2562 ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภำษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 
500,000 บำท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยำวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่ำ 7 ปีปฏิทิน 
แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยำว เพรำะทุพพลภำพหรือตำย  

2.12 ค่ำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อำศัย ให้ได้รับลดหย่อนและยกเว้นได้ตำมที่จ่ำยจริง 
แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บำท 

2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักลดหย่อนได้ตำมที่จ่ำยจริง ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกันสังคม 

2.14 เงินสะสมที่สมำชิกจ่ำยเข้ำกองทุนกำรออมแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุน
กำรออมแห่งชำติ สำมำรถน ำไปหักลดหย่อนได้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บำท (และ
เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ ำนำญ + เงินสะสมเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ำ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร + เงินสะสมเข้ำกองทุนสงเครำะห์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียน
เอกชน + เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บำท) 

2.15 ค่ำเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ  
2.15.1 ค่ำเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ ส ำหรับค่ำบริกำรหรือค่ำที่พัก ในกำร

ท่องเที่ยวภำยในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (ดู
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 273)) ดังนี้  

- ค่ำบริกำรน ำเที่ยว และมัคคุเทศก์ (ค่ำแพ็กเกจทัวร์) ให้กับผู้ประกอบกำร
ธุรกิจน ำเที่ยวตำมกฎหมำย ว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์  

- ค่ำที่พักในโรงแรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
โรงแรม   

2.15.2 ค่ำใช้จ่ำยกินเที่ยวช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ระหว่ำงวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 
2559 ถึงวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ.2559 สำมำรถหักลดหย่อนได้ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บำท 
ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรจ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรภำษีมูลค่ำเพ่ิมและได้รับใบก ำกับภำษีในช่ว งระยะเวลำ
ดังกล่ำว (ดูประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 268)) ดังนี้   

- ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จำกร้ำนอำหำร 
ภัตตำคำร หรือผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 

- ค่ำบริกำรธุรกิจน ำเที่ยว และมัคคุ เทศก์ (ค่ำแพ็คเกจทัวร์ ) ให้กับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
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- ค่ำที่ พักโรงแรม ให้กับผู้ประกอบกำรโรงแรมตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
โรงแรม พระรำชบัญญัติโรงแรมกระทรวงมหำดไทย 

2.15.3 ค่ำท่องเที่ยวภำยในประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 สำมำรถหักลดหย่อนได้ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บำท ส ำหรับกำร
เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ (ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 322 (พ.ศ.2559)) ดังนี้   

- ค่ำบริกำรธุรกิจน ำเที่ยว และมัคคุ เทศก์ (ค่ำแพ็คเกจทัวร์ ) ให้กับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์  

- ค่ำที่พักโรงแรม ให้กับผู้ประกอบกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
พระรำชบัญญัติโรงแรมกระทรวงมหำดไทย 

2.15.4 ค่ำซื้อสินค้ำหรือค่ำบริกำรในประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ระหว่ำงวันที่ 14 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 15,000 บำท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ำซื้อสินค้ำหรือค่ำบริกำร (ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 323 
(พ.ศ.2559)) ดังนี้ 

- ค่ำซื้อสุรำ เบียร์ และไวน์ 
- ค่ำซื้อยำสูบ 
- ค่ำซื้อน้ ำมันและก๊ำชส ำหรับเติมยำนพำหนะ  
- ค่ำซื้อรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และเรือ 
- ค่ำบริกำรจัดน ำเที่ยวที่จ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวตำม

กฎหมำย ว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
- ค่ำบริกำรที่ได้จ่ำยเป็นค่ำที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตำม

กฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
2.16 ค่ำซื้อสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP : One Tambon One Product) 

จำกผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 
สิงหำคม พ.ศ. 2559 สำมำรถหักลดหย่อนได้ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บำท ต้องเป็นกำรซื้อ
สินค้ำที่เรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม และต้องได้รับใบก ำกับภำษีที่ระบุข้อควำมสินค้ำทุกรำยกำรเป็น
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

2.17 เงินได้ที่จ่ำยไปเพ่ือซื้ออสังหำริมทรัพย์ ที่เป็นอำคำรพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดใน
อำคำรชุด ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อำศัยของตนเอง โดยมีกำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ในระหว่ำงวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2559 ให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ โดยหัก
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ลดหย่อนตั้งแต่ปีที่มีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ และให้หักลดหย่อนต่อเนื่องกัน 
5 ปี ๆ ละเท่ำ ๆ กัน  ซึ่งต้องปฏิบัติ ดังนี้  

2.18 เงินบริจำค เป็นรำยกำรลดหย่อนสุดท้ำยก่อนน ำเงินได้ไปค ำนวณภำษีตำมอัตรำ
ก้ำวหน้ำ โดยสำมำรถหักเงินบริจำคได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อน 
(หักลดหย่อนได้เฉพำะที่บริจำคเป็นเงินเท่ำนั้น) ได้แก่ กำรบริจำคเงินให้แก่วัดวำอำรำม สภำกำชำด
ไทย สถำนพยำบำล และสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำล สถำนศึกษำเอกชน 
สถำนสำธำรณกุศล และกองทุนสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร (ต้องเป็นองค์กำรสถำนสำธำรณกุศล
ตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ) 

 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณัฐยำ ธีรำนุวัฒน์ (2554) ได้ศึกษำมำตรกำรจูงใจทำงภำษีและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษกำรด ำเนินธุรกิจฟำร์มสุกรในรูปแบบปศุ
สตัว์อินทรีย์ โดยใช้กำรรวบรวมเชิงพรรณนำและวิเครำะห์จำกหนังสือ เอกสำร บทควำมทำงวิชำกำร 
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต รวมทั้งกำรสัมภำษณ์ควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญและผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กฎหมำยสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรควบคุมจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
นั้นยังไม่สำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทำงปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีกำรน ำเครื่องมือทำง
เศรษฐศำสตร์หรือมำตรกำรกำรคลังเพ่ือน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
กำรก่อมลพิษและจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภค เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
กำรช่วยเสริมกำรใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 วรำมร พลเยี่ยม (2558) ได้ศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน
ประเทศของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำว่ำ มำตรกำรทำงภำษี
เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยว สำมำรถจูงใจและส่งเสริมให้เกิดกำรท่องเที่ยวในประเทศตำมที่รัฐบำลได้
ตั้งเป้ำหมำยไว้หรือไม่ ท ำกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร เน้นกลุ่มที่
มีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ ำนวน 200 คน โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
เจำะจง ซึ่งกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำม 
สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนำ ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย
ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรวำงแผนภำษีส่วน
บุคคลเป็นประจ ำ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้ถึงเกณฑ์ส่วนใหญ่ ไม่มีกำรวำงแผนท่องเที่ยว
เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์จำกมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ส่วนผลกำรวิครำะห์ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและสิทธิประโยชน์ทำงภ ำษี พบว่ำผู้ตอบ
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แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีในระดับปำนกลำง สุดท้ำยผลกำรวิครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำ มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่ดีและทั่วถึง โดยผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับ
มำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 3.83 

 วรรณวรำงค์ จันทรคำตและอ่ืนๆ (2557). ศึกษำพฤติกรรมลดหย่อนภำษีส่งผลต่อกำร
ประหยัดเงินได้บุคคลธรรมดำของข้ำรำชกำรกรมคุมประพฤติ ส ำนักงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรลดหย่อนภำษีและ
กำรประหยัดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและศึกษำผลกระทบกำรลดหย่อนภำษีที่ส่งผลต่อกำรประหยัด
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
 วิธีวิจัยที่น ำมำใช้ในงำนวิจัยคือ ระเบียบวิจัยเชิงปริมำณ จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำคือ 
ข้ำรำชกำรกรมคุมประพฤติ ส ำนักงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์เสียภำษี 
ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง ประมวลผลด้วยโปรแกรมทำงสถิติแบบวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ 
(Correlation) และวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำพฤติกรรมกำรลดหย่อนภำษีที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรประหยัดเงินได้
บุคคลธรรมดำมำกที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมกำรลดหย่อนภำษีด้ำนเบี้ยประกันชีวิต รองลงมำได้แก่ ด้ำน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อำศัย ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำ พฤติกรรมกำรลดหย่อนภำษีด้ำน
เบี้ยประกันชีวิตส่งผลต่อกำรประหยัดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำมำกที่สุด รองลงมำคือพฤติกรรมกำร
ลดหย่อนภำษีด้ำนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อำศัย โดยพฤติกรรมกำรใช้สิทธิลดหย่อนภำษีด้ำนเบี้ย
ประกันชีวิต ด้ำนกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ (RMF) ด้ำนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อำศัย และด้ำน
ค่ำกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ ส่งผลทำงบวกต่อแนวโน้มกำรประหยัดภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ ส่วนพฤติกรรมกำรลดหย่อนภำษีด้ำนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ ำนำญ ส่งผลทำงลบต่อแนวโน้ม
กำรประหยัดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้ท ำกำรวิจัยได้ท ำกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) จ ำนวนทั้งหมด 400 คน และใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม
เรื่อง ”กำรศึกษำผลกระทบของมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ปี 2559” โดยก ำหนดตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ( Independent variables) คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน 



383 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

อัตรำกำรเสียภำษี และกำรวำงแผนภำษี ตัวแปรตำม (Dependent variable) ประกอบไปด้วย กำร
ใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำร และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ คือ 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ทั้งข้อมูลเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณ
จำกแบบสอบถำม 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย รวมถึงท ำกำร
ทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนด้วยวิธี (Chi-Square)  

จำกกำรแจกแบบสอบถำมเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยได้ท ำแบ่งกลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปีและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ปลำยปี  

ข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว พบว่ำที่ผู้ใช้
สิทธิส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 มีอำยุในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 37.2 สถำนภำพโสด รอ้ยละ 
43.0 จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 65.5 ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัท ร้อยละ42.2 
รำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,000-40,000 บำท ร้อยละ 65.2 เสียภำษีในอัตรำร้อยละ 5 ร้อยละ53.7 
และส่วนใหญ่มีกำรวำงแผนภำษี ร้อยละ 91.0   

ข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี พบว่ำมี
จ ำนวนผู้ใช้สิทธิตำมมำตรกำรจ ำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และผู้ที่ไม่ใช้สิทธิตำมมำตรกำร
จ ำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  น ำมำทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้สิทธิและ
กลุ่มผู้ไม่ใช้สิทธิ โดยวิธี Chi-Square พบว่ำกำรใช้สิทธิลดหย่อนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ทั้งปี อำยุ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และอัตรำกำรเสียภำษี มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ในขณะที่ เพศ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ และกำรวำงแผนภำษี ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้สิทธิ
ลดหย่อนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทั้งปีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

ข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมเก่ียวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำยปี พบว่ำมี
จ ำนวนผู้ใช้สิทธิตำมมำตรกำรจ ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และผู้ที่ไม่ใช้สิทธิตำมมำตรกำร
จ ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 จำกข้อมูลข้ำงต้น น ำมำทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนของ
กลุ่มผู้ใช้สิทธิและกลุ่มผู้ไม่ใช้สิทธิ โดยวิธี Chi-Square พบว่ำ อำยุ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน อัตรำกำร
เสียภำษี มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้สิทธิตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำยปีอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ในขณะที่ เพศ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ และกำรวำงแผนภำษี ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำร
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ใช้สิทธิอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เช่นเดียวกับกับกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนของมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี 

2. วิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)  
ผู้วิจัยได้ท ำแบ่งกลุ่มวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถำมเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปีและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำยปี 
 
ตำรำงผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกโดยก ำหนดให้กำรใช้สิทธิลดหย่อนภำษีตำมมำตรกำร

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี 
 (1) (2) (3) 

Coefficients Sig. Coefficients Sig. Coefficients Sig. 
เพศ -0.130 0.557 -0.126 0.568 -0.162 0.457 
อำยุ 0.036 0.753 0.043 0.703 0.070 0.528 
ระดับกำรศึกษำ 0.032 0.870 0.066 0.710 -0.022 0.908 
รำยได้ต่อเดือน 0.096 0.652 - - 0.500* 0.859 
อัตรำภำษีเงินได้
สูงสุดในปี 2559 

0.552* 0.000 0.589* 0.000 - - 

กำรวำงแผนภำษี 0.109 0.766 0.094 0.797 0.064 0.004 
Constant -0.761 0.036 -0.734 0.040 -0.566 0.110 
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ตำรำงผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกโดยก ำหนดให้กำรใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำยปี 

 (1) (2) (3) 
Coefficients Sig. Coefficients Sig. Coefficients Sig. 

เพศ -0.088 0.690 -0.085 0.698 -0.116 0.595 
อำยุ 0.051 0.653 0.059 0.594 0.076 0.494 
ระดับกำรศึกษำ -0.049 0.796 -0.011 0.951 -0.091 

 
0.624 

รำยได้ต่อเดือน 0.109 0.593 - - 0.402 0.016 
อัตรำภำษีเงินได้
สูงสุดที่เสียในปี
2559 

0.385* 0.009 0.428* 0.001 - - 

กำรวำงแผนภำษี 0.643 0.086 0.629 0.093 0.601* 0.105 
Constant -0.523 0.143 -0.492 0.162 -0.392 0.265 

หมำยเหตุ : * Sig.< 0.05 
    (1) ทดสอบโดยใช้ตัวแปรอิสระทุกตัว 
    (2) ทดสอบโดยตัดตัวแปรอิสระที่มีควำมสัมพันธ์กันเอง คือ รำยได้ต่อเดือนออกจำก

สมกำร 
    (3) ทดสอบโดยตัดตัวแปรที่อิสระที่มีควำมสัมพันธ์กันเอง คือ อัตรำภำษีสูงสุดที่เสีย

ออกจำกสมกำร 
 วิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติก โดยก ำหนดให้ 0 = กำรไม่ใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำม
มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ 1 = กำรใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว พบว่ำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อกำรใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำม
มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ได้แก่ อัตรำภำษีสูงสุดที่เสีย กล่ำวคือ  เมื่อผู้ตอบแบบสอบถำมมี
อัตรำกำรเสียภำษีที่ต่ำงกัน 1 ขั้น ผู้ที่เสียภำษีในอัตรำที่มำกกว่ำจะมีควำมน่ำจะเป็นที่จะใช้สิทธิตำม
มำตรำมำกกว่ำผู้ที่เสียภำษีต่ ำกว่ำ ในขณะที่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน และกำร
วำงแผนภำษี ไม่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรสิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี
อย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติ และผู้วิจัยตัดตัวแปรที่อิสระที่มีควำมสัมพันธ์กันเอง คือ รำยได้ต่อเดือนออก
จำกสมกำร พบว่ำผลกำรทดสอบปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปีไม่แตกต่ำงจำกเดิม และเมื่อผู้วิจัยตัดตัวแปรที่อิสระที่มีควำมสัมพันธ์
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กันเอง คือ อัตรำภำษีสูงสุดที่ เสียออกจำกสมกำร ผลกำรทดสอบพบว่ำรำยได้ต่อเดือน ซึ่งมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อกำรใช้สิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี 
กล่ำวคือ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้ที่ต่ำงกัน 1 ขั้น ผู้ที่มีรำยได้มำกกว่ำจะมีควำมน่ำจะเป็นที่
จะใช้สิทธิตำมมำตรำมำกกว่ำผู้ที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ ในขณะที่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และกำร
วำงแผนภำษี ไม่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรสิทธิลดหย่อยภำษีตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลอดปี
อย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติเช่นเดิม ซึ่งผลกำรทดสอบควำมถดถอยโลจิสติกของมำตรกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตลอดปีและมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำยปีได้ผลเหมือนกัน 
 
อภิปรายผล 

 จำกกำรศึกษำผลกระทบของมำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคปี 2559 สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆทำงภำษี มีกำรวำงแผนภำษี
เงินได้ส่วนบุคคลเป็นปกติ และยังมีกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวเพ่ือใช้สิทธิตำมมำตรกำรภำษี อีกทั้งยัง
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นว่ำมำตรกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวครั้งนี้มีกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง และมีควำมพอใจต่อมำตรกำรอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
วรำมล พลเยี่ยม (2558) ที่พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษีส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมกำรวำงแผนภำษีเป็นประจ ำ และผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับมำตรกำรสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยว แต่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องของกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวเพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
และกำรประสัมพันธ์ข่ำวสำรมำตรกำร ตำมที่งำนวิจัยของ วรำมล พลเยี่ยม (2558) พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่มีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษีส่วนใหญ่ไม่มีกำรวำงแผนท่องเที่ยวใช้สิทธิประโยชน์
ทำงภำษี และมีควำมเห็นว่ำมำตรกำรเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ดีและ
ขำดควำมท่ัวถึง 
 
ข้อเสนอแนะ  

 จำกกำรแจกแบบสอบถำมเกี่ยวกับตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปี 2559 สำมำรถสรุป
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

1. ประชำชนส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำช่วงเวลำของมำตรกำรปลำยปีไม่เหมำะสม เนื่องจำก
เป็นช่วงวันหยุดยำวปีใหม่ กำรท่องเที่ยวของประชำชนจะคร่อมระหว่ำงปลำยเดือนธันวำคมและต้น
เดือนมกรำคม ซึ่งระยะเวลำกำรใช้สิทธิของรัฐบำลไม่ครอบคลุม รัฐบำลช่วงปรับช่วงระยะเวลำกำรใช้
สิทธิตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวปลำย ให้ครอบคลุมช่วงเวลำกำรท่องเที่ยวตำมเทศกำลของ



387 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ประชำชน โดยอำจจะปรับเลื่อนช่วงเวลำเป็น 15 ธันวำคม 2559 ถึง 15 มกรำคม 2560 และ
ก ำหนดให้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนในช่วงของเดือนมกรำคม มำลดหย่อนภำษีในปี  2559 ได ้ 

2. ประชำชนมีควำมคิดเห็นว่ำจ ำนวนเงินที่สำมำรถใช้ลดหย่อนภำษี 15,000 บำท ต่อ
มำตรกำร ยังไม่เพียงพอ และให้ควำมเห็นว่ำควรก ำหนดจ ำนวนเงินที่สำมำรถใช้ลดหย่อนภำษีได้ 
30,000 บำททั้งสองมำตรกำร เพ่ือเพียงพอและสำมำรถกระต้นเศรษฐกิจกำรได้มำกขึ้น  

3. ช่วงเวลำของมำตรกำรมีควำมซ้ ำซ้อนกันอยู่ในช่วงของเดือนธันวำคม ผู้วิจัยต้องกำร
เสนอแนะว่ำหำกรัฐบำลต้องกำรที่จะออกมำตรำเป็น 2 ช่วง ควรแบ่งเป็นมำตรกำรละครึ่งปี หรือแบ่ง
ช่วงมำตรกำรตำมช่วงเทศกำลกำรท่องเที่ยวเพ่ือลดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนและเพ่ือให้ครอบคลุม
ช่วงเวลำที่ประชำชนต้องกำรใช้สิทธิลดหย่อนอีกด้วย  

4. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป  
 ในกำรท ำงำนวิจัยครั้งต่อไปหรือในกำรพัฒนำงำนวิจัยเล่มนี้ อำจออกแบบแบบสอบถำมให้
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมำประกอบด้วย เนื่องจำกมำตรกำรอ่ืนๆอำจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เสียภำษีได้เช่นกัน  และควรขยำยกลุ่มตัวอย่ำงให้
ครอบคลุมประชำกรผู้เสียภำษีท่ัวประเทศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระครั้งนี้จะส ำเร็จลุล่วงไม่ได้หำกไม่ได้รับควำมกรุณำจำกท่ำนอำจำรย์ 
ดร.วศินี ธรรมศิริ อำจำรย์ที่ปรึกษำค้นคว้ำอิสระ ที่ได้ให้ควำมกรุณำชี้แนะและตรวจสอบแก้ไขเนื้อหำ
ข้อมูลงำนวิจัยตลอดจนให้ก ำลังในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระผู้วิจัยจึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง
มำ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณอำจำรย์ผู้สอนท่ำนอ่ืนๆ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ที่คอยสนับสนุนให้ควำมร่วมตลอดกำรศึกษำค้นคว้ำ ท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถท ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระผ่ำนไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ และทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมในกำร
ตอบแบบสอบถำม ทั้งนี้กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระครั้งนี้จะไม่สำมำรถส ำเร็จได้หำกผู้วิจัยไม่ได้รับควำม
ช่วยเหลือ ค ำปรึกษำและก ำลังใจจำกครอบครัว ผู้ศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำงำนศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนไม่มำกก็น้อยและหำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้ศึกษำขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว  
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การศึกษาผลกระทบของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อสินค้าและบริการลดหย่อนภาษี 
15,000 บาท ต่อร้านค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 

A Study of the Impact of the 15,000 Baht Spending Spree Policy on  
the non-VAT Registered Business. 

 
ปิลันธน์ สุรินทร์1 วศินี ธรรมศิริ2 และศุภญำ กิจกมลวัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงผลกระทบจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจตำม
ประกำศกฎกระทรวงฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2559) ส ำหรับรำยจ่ำยที่จ่ำยเพ่ือซื้อสินค้ำหรือบริกำร ให้แก่
กิจกำรที่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิมสำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได้ไม่เกิน 15,000 บำทว่ำมีผลกระทบต่อกิจกำร
นอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมอย่ำงไร และมำตรกำรฉบับนี้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไม่ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำมเรื่อง ผลกระทบของมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซื้อสินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 15,000 บำท ต่อร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดย
มีสองประเภทคือ แบบสอบถำมร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแบบสอบถำมลูกค้ำของร้ำนค้ำ
นอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

โดยผู้วิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถำมบริเวณรอบข้ำงห้ำงเซียร์รังสิต บริเวณห้ำงฟิวเจอร์พำร์ค
รังสิต และถนนประชำสงเครำะห์ เขตดินแดง และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถำม เรื่อง “ผลกระทบของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อสินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 
15,000 บำท ต่อร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม” โดยแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ แบบสอบถำม
ส ำหรับร้ำนค้ำ และแบบสอบถำมส ำหรับลูกค้ำ 

จำกกำรศึกษำพบว่ำร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 250 ร้ำนค้ำ 
ไม่มีผลกระทบจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้ เลย ซึ่งอำจเนื่องมำจำกเขตพ้ืนที่ในกำร
ศึกษำวิจัยเป็นเขตชุมชนแออัด ระดับรำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำมมีร้ำนได้ค่อนข้ำงน้อย ส่วนผล
กำรศึกษำผลกระทบของลูกค้ำจ ำนวน 250 คนพบว่ำผู้ที่มีผลกระทบต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรมีจ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และผู้ที่มีผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำมีจ ำนวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 38  
__________________________________ 
1 นักศึกษำปริญญำโท คณะบัญชี สำขำวิชำกำรภำษีอำกร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  
2,3 อำจำรย์ประจ ำ คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
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ผลจำกกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยโลจิสติกแสดงให้เห็นว่ำ ระดับกำรศึกษำ และอัตรำภำษี
สูงสุด มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อควำมน่ำจะเป็นที่จะมีผลกระทบต่อกำร
เลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรของผู้บริโภค และเมื่อศึกษำผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำของผู้บริโภค
พบว่ำ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอัตรำภำษี มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อ
ผลกระทบดังกล่ำว 

ค าส าคัญ: ผลกระทบจำกมำตรกำร  
 
Abstract 

This study aims to investigate the effect of Spending Spree Policy on non-
VAT registered Business and Customer behavior. The policy is a buying under 15,000 
Baht on products and services from any VAT registered business can used as 
personal income tax deduction in 2016, Following the Notification of the Ministerial 
Regulation No.323, B.E.2559 (2016). The study collects the survey from non-VAT 
registered business and Customers of those non-VAT registered business. 

Investigator has surveyed at aside and around ZEER Rangsit and Pracha 
Songkhro Road. The tool for collecting information is a survey “A Study of the 
Impact of the 15,000 Baht Spending Spree Policy on The non-VAT Registered 
Business.”. They are 2 types of survey; for non-VAT business and Customer of non-
VAT business. 

The finding indicates no significant impact of the policy on the 250 non-VAT 
registered sample stores.One reason might be that the sample storesare locatedin 
the low-income area. The sample of 250 of Customers of non-VAT registered 
Business indicates that 36 people effecting for products and services buying (14.4%) 
and 38 people for store choosing (38%). 

The results from Logistic Regression Analysis state that the level of 
education and the maximum tax rate are positively statistically significant related to 
the customer spending behavior. The results further point out thatage, education, 
and tax rate are positively statistically significant related to the choices of store. 

Keyword: Impact of measures 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

จำกกำรวิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจในรำยงำนภำวะเศรษฐกิจ และประมำณกำรภำวะ
เศรษฐกิจไทยปี 2559 โดยศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยวันที่ 9 
สิงหำคม 2559 ได้พบว่ำสภำวะเศรษฐกิจในปี 2559 เกิดปัญหำจำกทั้งปัจจัยภำยในประเทศและ
ปัจจัยภำยนอกประเทศ ปัจจัยภำยในเกิดจำกปัญหำกำรก่อกำรร้ำยที่ท ำให้ควำมน่ำเชื่อถือของ
ประเทศไทยต่อต่ำงชำติลดลง กำรท่องเที่ยวซบเซำลง รำคำสินค้ำเกษตรที่ตกต่ ำท ำให้ปริมำณเงินใน
มือของเกษตรกรน้อย ก ำลังซื้อของภำคเกษตรกรก็ลดลงเช่นกัน และปริมำณสินเชื่อภำคเอกชนสูง
กว่ำปริมำณเงินฝำก ท ำให้ปริมำณกำรปล่อยสินเชื่อให้แก่ภำคเอกชนลดลงเนื่องมำจำกธนำคำรกังวล
กับสัดส่วน NPLs(Non-Performing Loan) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จำกปัจจัยภำยในประเทศที่กล่ำวมำ 
จึงท ำให้กำรเติบโตของกำรบริโภคในภำคเอกชนเติบโตในอัตรำที่น้อย คือ 4,922.5 พันล้ำนบำท(สรุป
ยอดถึงไตรมำสที่ 2) เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 4,820.5 หรือเติบโตเพียงร้อยละ 2.1 เท่ำนั้น ส่วน
ปัจจัยภำยนอกประเทศสืบเนื่องจำกปีก่อน ที่เศรษฐกิจโลกเกิดสภำวะทดถอยและยังฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน 
โดยเฉพำะ เศรษฐกิจยุโรป และเศรษฐกิจจีน กำรส่งออกมีกำรแข่งขันที่รุนแรง กำรถูกตัดสิทธิ 
GSP(Generalized System of Preferences) หรือระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรทั่วไป 
และกำรถูกระงับกำรน ำเข้ำสินค้ำประมงของไทยจำกสหภำพยุโรป รวมถึงนโยบำยปฏิรูปเศรษฐกิจ
จีนซึ่งเน้นกำรพ่ึงพำสินค้ำภำยในประเทศ และลดกำรน ำเข้ำ ซึ่งจำกปัจจัยดังกล่ำวกระทบกับภำค
กำรส่งออกของประเทศไทย ท ำให้ยอดกำรส่งออกมีกำรปรับลดอย่ำงต่อเนื่องจำกปีก่อน ซึ่งมียอด
ส่งออกอยู่ที่ 214.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อัตรำลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ส่วนปี 2559 มียอดส่งออก
อยู่ที่ 209.8 (สรุปยอดถึงไตรมำสที่ 2) พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อัตรำลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.1 

จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำเป็นผลให้อัตรำเงินเฟ้อในประเทศไทยปรับเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 
0.4 แสดงให้เห็นว่ำประชำชนระมัดระวังในกำรจับจ่ำยใช้สอย อันเนื่องมำกจำกค่ำครองชีพที่ สูงขึ้น 
ปัญหำหนี้ครัวเรือนและก ำลังซื้อที่ลดลง ท ำให้รัฐบำลต้องเข้ำมำแทรกแซงเร่งด ำเนินมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจจึงท ำให้ หน่วยงำนรัฐออกมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปลำยปี 2559 โดยก ำหนดให้ผู้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซื้อ
สินค้ำหรือ ค่ำบริกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ในระหว่ำงวันที่ 14 ธันวำคม 
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 หักลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดำในกำรค ำนวณภำษีได้ตำมจ ำนวน
ที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บำท ตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2559) ออกตำม
ควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559 โดยผู้มีเงินได้ต้อง
ซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรและช ำระรำคำค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำร ในช่วงเวลำ ดังกล่ำว และต้องมี
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หลักฐำนกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรเป็นใบก ำกับภำษีแบบเต็มรูปตำมมำตรำ 86/4 แห่งประมวล
รัษฎำกร และต้องไม่เป็นกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินมูลค่ำเพ่ิม รวมถึงต้องเป็น
กำรซื้อสินค้ำเพ่ือใช้ ในประเทศหรือบริกำรเพ่ือใช้ในประเทศเท่ำนั้น และต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม ใน
อัตรำร้อยละ 7 และสินค้ำนั้น ไม่รวมถึงกำรซื้อสุรำ เบียร์ ไวน์ ยำสูบ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เรือ 
น้ ำมัน ก๊ำซส ำหรับเติมยำนพำหนะ และ กำรบริกำรนั้นไม่รวมถึงกำรจ่ำยค่ำบริกำรให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจน ำเที่ยวตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ส ำหรับกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ และกำรจ่ำยค่ำที่พัก ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงแรม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด  

ทั้งนี้กำรออกมำตรกำรดังกล่ำวเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ภำคครัวเรือนในประเทศซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรมำกขึ้น แต่ต้องเป็นกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรที่จ่ำยให้กิจกำรในระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมเท่ำนั้น 
หำกเป็นกำรจ่ำยให้แก่กิจกำรที่อยู่นอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือกิจกำรที่ ได้รับกำรยกเว้น
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม จะไม่สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำลดหย่อนภำษีได้ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
นี้ได ้

จำกสำเหตุข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงผลกระทบจำกมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจต่อกิจกำรที่อยู่นอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดยสินค้ำและบริกำรของกิจกำรดังกล่ำวต้องไม่ถูก
ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมมำตรำ 81 แห่งประมวลรัษฎำกร โดยผู้วิจัยศึกษำว่ำกิจกำรใดบ้ำงที่ได้รับ
ผลกระทบจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้ำง และผลกระทบนั้นส่งผล
อย่ำงไรต่อกิจกำรและอนำคตกิจกำรดังกล่ำวจะจดทะเบียนเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือไม่ 
นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังมีควำมสนใจที่จะศึกษำผู้บริโภคของกิจกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงว่ำเหตุใดจึงยังเลือก
ซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกกิจกำรนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม เนื่องมำจำก มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ 
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกประกำศใช้ และอำจไม่ใช่ครั้ งสุดท้ำยที่ถูกน ำมำใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ หน่วยงำนรัฐ
ควรทรำบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรนี้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำผลกระทบต่อกิจกำรนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรกระตุ้ น
เศรษฐกิจซื้อสินค้ำหรือบริกำรลดหย่อนภำษี 

2. เพ่ือศึกษำเหตุผลที่ ผู้ บริ โภคเลือกซื้ อสินค้ำหรือบริกำรจำกกิจกำรนอกระบบ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในช่วงเวลำของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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3. เพ่ือศึกษำกิจกำรนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม ว่ำกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท ำให้กิจกำร
ดังกล่ำวมีควำมสนใจ หรือต้องกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือไม่ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ประกำศกฎกระทรวงฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2559) ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วย
กำรยกเว้นรัษฎำกร มีเนื้อควำมสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยเท่ำที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซื้อสินค้ำหรือ 
ค่ำบริกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ในระหว่ำงวันที่ 14 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 มำหักลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดำได้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 
บำท โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรและช ำระรำคำค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำร ในช่วงเวลำ 
ดังกล่ำว  

2. ต้องมีหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรเป็นใบก ำกับภำษีแบบเต็มรูปตำมมำตรำ 86/4 
แห่งประมวลรัษฎำกร ต้องไม่เป็นกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินมูลค่ำเพ่ิม 

3. ต้องเป็นกำรซื้อสินค้ำเพ่ือใช้ ในประเทศหรือบริกำรเพ่ือใช้ในประเทศเท่ำนั้น และต้อง
เสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม ในอัตรำร้อยละ 7 

4. สินค้ำนั้น ไม่รวมถึงกำรซื้อสุรำ เบียร์ ไวน์ ยำสูบ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เรือ น้ ำมัน 
และก๊ำซส ำหรับเติมยำนพำหนะ  

5. กำรบริกำรนั้นไม่รวมถึงกำรจ่ำยค่ำบริกำรให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยธุรกิจน ำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ส ำหรับกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ และกำรจ่ำยค่ำที่พัก 
ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในกำรท ำกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ 
 1. ร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 250 ร้ำนค้ำ 
 2. ผู้บริโภคของร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 250  
 โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถำมบริเวณรอบข้ำงห้ำงเซียร์รังสิต ถนนประชำสงเครำะห์ 

เขตดินแดง และบริเวณห้ำงฟิวเจอร์พำร์ครังสิต และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถำม เรื่อง “ผลกระทบของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อสินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 
15,000 บำท ต่อร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม” โดยแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ แบบสอบถำม
ส ำหรับร้ำนค้ำ และแบบสอบถำมส ำหรับลูกค้ำ 
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ตัวแปรที่ศึกษำคือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อำยุ รำยได้ระดับ 
กำรศึกษำ อำชีพ ประเภทกิจกำร อัตรำภำษี จ ำนวนพนักงำน และกำรรับรู้ถึงมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมถึงตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลกระทบต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือ
บริกำร และผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำของผู้บริโภค  

สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำใช้สถิติแบบพรรณนำ (Descriptive Statistic) โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติคือ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) เพ่ือ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) และข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Data) จำก
แบบสอบถำมมำค ำนวณหำค่ำสถิติต่ำงๆ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

เนื่องจำกผู้วิจัยมีกำรจัดท ำแบบสอบถำมที่เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ 2 ชนิด จึงสรุปผล
กำรศึกษำแยกออกเป็น แบบสอบถำมร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแบบสอบถำมผู้บริโภค
ของร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม ได้ดังนี้ 

แบบสอบถามร้านค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 เนื่องมำจำกผลกำรสอบถำม ตัวแปรของแบบสอบถำมประเภทนี้มี เพียงค ำตอบคือ 

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อสินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 15,000 บำท ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
ตัวอย่ำงเลย จึงท ำได้ผู้วิจัยไม่สำมำรถสร้ำงสมกำรเพ่ือวิเครำะห์ได้ ดังนั้นแบบสอบถำมประเภทนี้ 
ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลทั่วไปของร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ ประเภทของร้ำนค้ำ รำยได้ ระยะเวลำด ำเนินกิจกำร จ ำนวนพนักงำน กำรรับรู้ถึง
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และสำเหตุที่มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อร้ำนค้ำที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

จำกกำรแจกแบบสอบถำมเกี่ยวกับผลกระทบของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อ
สินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 15,000 บำท ต่อร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม พบว่ำเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถำมเป็นเพศหญิง จ ำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 และเพศชำย จ ำนวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.6 โดยส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 31-35 ปี จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 
รองลงมำมีช่วงอำยุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนุปริญญำ/
ปวส. จ ำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมำมีระดับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 
46 คนคิดเป็นร้อยละ 18.4 
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ประเภทร้ำนค้ำของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คือร้ำนอำหำร จ ำนวน 95 ร้ำน 
คิดเป็นร้อยละ 38 ลองลงมำคือร้ำนโชวห่วยจ ำนวน 43 ร้ำนคิดเป็นร้อยละ 17.2 โดยมีรำยได้เฉลี่ย
ต่อวันอยู่ที่ 1,001-1,500 บำท จ ำนวน 54 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ถัดมำมีรำยได้เฉลี่ยต่อวัน 
1,501-2,000 บำท จ ำนวน 41 ร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรส่วนใหญ่มี
ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรอยู่เพียง 0-3 ปีจ ำนวน 167 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 66.8รองลงมำมีระยะเวลำ
ด ำเนินกิจกำรอยู่ที่ 4-6 ปี จ ำนวน 80 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนจ ำนวนพนักงำนร้ำนค้ำส่วน
ใหญ่มีพนักงำนอยู่ที่ 2 คนจ ำนวน 114 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมำมีพนักงำน 1 คน จ ำนวน 
82 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 32.8 

จำกกำรให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจพบว่ำมีผู้ที่ทรำบถึงมำตรกำรดังกล่ำวจ ำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 และไม่ทรำบถึง
มำตรกำรดังกล่ำวจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ส่วนที่ 2 วิเครำะห์ถึงเหตุผลที่ท ำให้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจดั งกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อ
ร้ำนค้ำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง และควำมต้องกำรของร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จะเข้ำสู่ระบบ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

จำกกำรให้เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำเหตุผลส่วนใหญ่ที่ท ำให้มำตรกำร
ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อร้ำนค้ำนั้นคือท ำเลที่ตั้ง จ ำนวน 216 ร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 86.4 แสดงให้
เห็นว่ำท ำเลที่ตั้งนั้นมีผลอย่ำงมำกต่อยอดขำยของร้ำนค้ำ หำกร้ำนค้ำนั้นมีท ำเลที่ตั้งที่มีคุณภำพที่สูง
ก็จ ำท ำให้มีลูกค้ำที่มำกเช่นเดิมไม่ว่ำจะมีมำตรกำรใด ๆ ออกมำช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซึ่งร้ำนค้ำนอก
ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมไม่สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในมำตรกำรนั้น รองลงมำให้เหตุผลว่ำมีลูกค้ำที่เป็น
ลูกค้ำประจ ำ จ ำนวน 191 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 76.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของร้ำนค้ำและ
ลูกค้ำ ท ำให้ถึงแม้ว่ำมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลูกค้ำที่เป็นลูกค้ำขำประจ ำก็ยังจะมำใช้บริกำรที่
ร้ำนค้ำเช่นเดิม ถัดมำให้เหตุผลว่ำมีรำคำสินค้ำถูกกว่ำร้ำนอ่ืน จ ำนวน 63 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 25.2 
แสดงให้เห็นว่ำผู้บริโภคยังมีกำรตัดสินใจซื้อจำกมุมมองด้ำนรำคำเห็นหลักอยู่ ถึงแม้ว่ำรำยจ่ำยนั้นไม่
สำมำรถน ำไปลดหย่อนทำงภำษีได้ แต่เนื่องมำจำกรำคำสินค้ำที่มีรำคำถูกว่ำร้ำนอื่น จึงท ำให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้ำจำกร้ำน รำคำสินค้ำมีรำคำไม่สูงผู้ซื้อจึงไม่ต้องกำรน ำไปลดหย่อนภำษีจ ำนวน 49 
ร้ำน คิดเป็น 19.6 แสดงให้เห็นว่ำ รำคำสินค้ำที่ต่ ำ ไม่มีเป็นที่ต้องกำรเพ่ือไปใช้สิทธิในกำรลดหย่อน
ภำษ ี

จำกกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรที่จะเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมของร้ำนค้ำที่เป็น
กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่มีควำมสนใจที่จะเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมจ ำนวน 246 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.4 โดยให้เหตุผลว่ำกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมไม่ได้ช่วยให้เป็นผลดีต่อร้ำน
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แต่อย่ำงใด และรำยได้ของร้ำนก็ไม่ถึง 1.8 ล้ำนต่อปี และมีผู้สนใจจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.6
โดยให้เหตุผลว่ำมีรำยได้ต่อเดือนค่อนข้ำงมำก และมีรำยได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปีจึงท ำให้มี
ควำมสนใจที่จะเข้ำสู่ระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 แบบสอบถามผู้บริโภคของร้านค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

จำกกำรแจกแบบสอบถำมเกี่ยวกับผลกระทบของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อ
สินค้ำและบริกำรลดหย่อนภำษี 15,000 บำท ต่อร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม พบว่ำเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถำมเป็นเพศหญิง จ ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 และเพศชำย จ ำนวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.4 โดยส่วนใหญ่มีอำยุต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี จ ำนวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.4 
รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 26-30 ปี จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่
ในระดับอนุปริญญำ/ปวส. จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมำมีระดับกำรศึกษำระดับ
มัธยมศกึษำตอนปลำย จ ำนวน 65 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นนักเรียน นักศึกษำจ ำนวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.2 รองลงมำเป็น พนักงำนบริษัทจ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 มีระดับรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำ 20,000บำท จ ำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บำทจ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ที่ไม่เสีย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจ ำนวน 216 คนคิดเป็นร้อยละ 86.4 เสียภำษีฐำน 5% จ ำนวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 

จำกกำรให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจพบว่ำมีผู้ที่ทรำบถึงมำตรกำรดังกล่ำวจ ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 และไม่ทรำบถึง
มำตรกำรดังกล่ำวจ ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 

ส่วนที่ 2 วิเครำะห์ถึงเหตุผลที่ท ำให้ผู้บริโภคของร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมยังคงซื้อ
สินค้ำหรือบริกำรจำกร้ำนค้ำที่ไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม  

จำกกำรให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมให้เหตุผลส่วนใหญ่ว่ำที่เลือกซื้อสินค้ำ
หรือบริกำรจำกร้ำนค้ำนอกระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมคือร้ำนประจ ำ จ ำนวน 197 คนคิดเป็นร้อยละ 78.8 
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ำหำกมีกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรที่ร้ำนใด มักจะมีกำรซื้อสินค้ำ
หรือบริกำรที่ร้ำนเดิมซ้ ำเดิม รองลงมำให้เหตุผลว่ำมำจำกท ำเลที่ตั้งของร้ำนค้ำ จ ำนวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.8 แสดงให้เห็นว่ำผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกควำมง่ำยต่อกำร
เดินทำง หรือมีควำมใกล้เคียงกับผู้บริโภค รำคำสินค้ำถูกกว่ำร้ำนอ่ืนจ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8 แสดงให้เห็นว่ำผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกรำคำของสินค้ำหรือบริกำรเป็น
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เหตุผลหนึ่งในกำรเลือกสินค้ำหรือบริกำร รำคำสินค้ำมีรำคำไม่สูง จึงไม่ต้องกำรน ำไปลดหย่อนภำษี
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อำจเนื่องมำจำกรำคำสินค้ำรำคำน้อยท ำให้ต้องซื้อเป็นปริมำณมำก
เพ่ือไปใช้ส ำหรับลดหย่อนภำษี จึงท ำให้ผู้บริโภคไม่มีควำมสนใจที่จะขอใบก ำกับภำษีท ำหรับรำยจ่ำย
ที่จ่ำย 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซื้อสินค้ำและ
บริกำรลดหย่อนภำษี 15,000 บำท 

จำกกำรให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำมำตรกำรไม่มีผลกระทบต่อกำร
เลือกซื้อสินค้ำและบริกำร จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 และมำตรกำรมีผลกระทบต่อกำร
เลือกซื้อสินค้ำและบริกำรจ ำนวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 14.4 ส ำหรับผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำ
ของผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำ มำตรกำรไม่มีผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำ จ ำนวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.8 และมำตรกำรมีผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำจ ำนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 15.2 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
ตารางท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกโดยก ำหนดให้ผลกระทบต่อกำรเลือกซ้ือสินค้ำหรือ

บริกำรเป็นตัวแปรตำม 
 สมการ 

Coefficients Exp(B) Sig. 
Constant -5.236 0.005 0.000 

เพศ 0.098 1.103 0.851 
อายุ 0.163 1.177 0.160 

ระดับการศึกษา 0.890 2.434 0.005 
อัตราภาษีสูงสุด 1.414 4.113 0.001 

 
จำกตำรำงที่ 1 ผู้วิจัยสร้ำงสมกำรควำมถดถอยโลจิสติกโดยตัดตัวแปรอิสระ เนื่องจำกรำยได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอัตรำภำษีสูงสุดมีควำมสัมพันธ์กัน (Pearson Correlation 0.8) และน ำกำรรับรู้
ถึงมำตรกำรของผู้บริโภคออกจำกสมกำรเนื่องจำกกำรผลกำรทดสอบ Chi-Square พบว่ำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรรับรู้ถึงมำตรกำรและผลกระทบต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรของผู้บริโภคนั้น 
มีไม่มีควำมสัมพันธ์กันทำงสถิติ ท ำให้สำมำรถสร้ำงสมกำรถดถอยโลจิสติกได้ดังนี้ 

   = -4.913+1.058(ระดับกำรศึกษำ)+0.940(อัตรำภำษีสูงสุด) 
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ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติกโดยก ำหนดให้ผลกระทบต่อกำรเลือกร้ำนค้ำเป็นตัว
แปรตำม 

 
 สมการที่ 3 

Coefficients Exp(B) Sig. 
Constant -4.096 0.017 0.000 

เพศ 0.031 1.031 0.949 
อายุ 0.198 1.219 0.049 

ระดับการศึกษา 0.527 1.694 0.024 
อัตราภาษีสูงสุด 1.366 3.918 0.001 

 
จำกตำรำงที่ 2 ผู้วิจัยสร้ำงสมกำรควำมถดถอยโลจิสติกโดยตัดตัวแปรอิสระบำงตัวออก

เช่นกัน  เนื่องจำกรำยได้ เฉลี่ ยต่อเดือน และอัตรำภำษีสู งสุดมีควำมสัมพันธ์กัน (Pearson 
Correlation 0.8) และน ำกำรรับรู้ถึงมำตรกำรของผู้บริโภคออกจำกสมกำรเนื่องจำกกำรผลกำร
ทดสอบ Chi-Square พบว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรับรู้ถึงมำตรกำรและผลกระทบต่อกำรเลือก
ซื้อสินค้ำหรือบริกำรของผู้บริโภคนั้น มีไม่มีควำมสัมพันธ์กันทำงสถิติ ท ำให้สำมำรถสร้ำงสมกำร
ถดถอยโลจิสติกได้ดังนี้ 

   = -4.096+0.198(อำยุ)+0.527(ระดับกำรศึกษำ)+1.366(อัตรำภำษีสูงสุด) 
 
ข้อเสนอแนะ 

กำรวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำ ท ำให้ผู้ วิจัยไม่สำมำรถแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงให้มี
ควำมกระจำยอย่ำงเพียงพอ และปริมำณของกลุ่มตัวอย่ำงยังไม่ได้ครบตำมที่ก ำหนดไว้ อีกทั้งพ้ืนที่ใน
กำรลงแจกแบบสอบถำมมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดซึ่งระดับรำยได้เฉลี่ยในเขตพ้ืนที่นี้ค่อนข้ำงน้อย 
อำจท ำให้ผลของกำรวิจัยมีควำมคลำดเคลื่อนได้ ดังนั้นหำกต้องกำรข้อมูลที่มีควำมแน่นอนควรมีกำร
แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่ำๆกัน กระจำยออกไปแต่ละพ้ืนที่ เช่นแบ่งออกเป็นเขตหรือ
อ ำเภอ เป็นต้น เพ่ือให้งำนวิจัยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป และควรแจกแบบสอบถำมใน
พ้ืนที่ที่มีควำมหลำกหลำยในประชำกร เช่น เขตพ้ืนที่ที่ระดับรำยได้ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพ่ือให้
ทรำบผลอย่ำงแน่ชัดถึงผลกระทบที่เกิดจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้ 
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การศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560  
ต่อผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Study of the Impact of Personal Income Tax Restructuring in 2017 
on Taxpayers in Bangkok. 

 
ธัญสินี  แดงเอียด1 วศินี ธรรมศิริ2 และศุภญำ กิจกมลวัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกระทบของปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ ปี 2560 ต่อผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้เสียภำษี เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีในอนำคตต่อไปได้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม เรื่อง “กำรศึกษำผลกระทบของ
ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2560 ต่อผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนคร” โดยใช้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จำกกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมจำกประชำกร คือ ผู้เสียภำษีใน
เขตกรุงเทพมหำนคร ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกรณีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรอย่ำงแน่นอน จ ำนวน 
400 คน เก็บข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำม ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเลือกตัวอย่ำงแบบบังเอิญ 
และวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุช่วง 31-40 ปี มีระดับ
กำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี ส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัท มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 
30,001-60,000 บำท มีกำรวำงแผนภำษี และทรำบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีล่วงหน้ำ  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) แสดงให้เห็นว่ำเมื่อมีกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2560 พฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีใน
กิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนของผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนครที่ใช้สิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีใน
กิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนในปี 2559 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

 
 
 

________________________________ 
1 นักศึกษำปริญญำโท คณะบัญชี สำขำวิชำกำรภำษีอำกร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  
2,3 อำจำรย์ประจ ำ คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
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พฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนของผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลง
(ลดลง) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับกำรศึกษำและระดับรำยได้ต่อเดือนสูงขึ้น เมื่ อมีกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีโดยกำรเพ่ิมกำรหักค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมกำรหักค่ำลดหย่อน ส่งผลให้ผู้เสียภำษีมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษี 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 
เนื่องจำกสำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยได้มำกข้ึนเป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระภำษีเงินได้ 

ค าส าคัญ: กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560, ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ, กำร   
             ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืน 
 
Abstracts 

The purpose of this study is to determine the impact of personal income tax 
restructuring in 2017 on taxpayers in Bangkok. It also provides taxpayer suggestions 
as a guide to improve tax structure in the future. 

The tool was a questionnaire entitled "Study of the impact of personal 
income tax restructuring in 2017 on Taxpayers in Bangkok." Primary data was 
collected from a population who was taxpayers in Bangkok. Specify the sample in 
case of uncertain population was 400 people. Collecting data by giving 
questionnaire. Use sampling method by accidental sampling and statistical analysis 
using SPSS program. 

The study indicated that Most respondents are female, aged 31-40, with a 
bachelor's degree. Most have a career as a company employee. Monthly income is 
in range. 30,001-60,000 baht. They had tax planning and aware of the tax breakup in 
advance.  

The study collects a sample of 400 taxpayers in Bangkok. The results from 
Logistic regression analysis indicate weak relationships between the announcement 
of 2017 personal income tax restructuring and tax saving benefits behavior in 
activities or other services for both tax payers who utilized tax saving benefits in 
2016 and those who did not. 



402 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

The results further indicate that the behavior of utilizing tax deduction in 
activities or other services of the taxpayers changed (decreases) when the taxpayers 
have higher level of education and higher level of monthly income. The new 
personal income tax structure allows more deductible expenses and allowance. 
Therefore, taxpayers are likely to utilize tax saving benefits in activities or other 
services. 

Common comments on the personal income tax restructuring in 2017 show 
that the sample taxpayers agreed with personal income tax restructuring in 2017 , as 
they could deduct more expenses to lighten the income tax burden.  

Keywords: Personal income tax restructuring in 2017, Personal Income Tax, Utilizing    
                Tax saving benefits in activities or other services 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เนื่องจำกในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ส ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงค่ำครองชีพที่สูงขึ้นด้วย โดยรวมถือเป็นกำรช่วยเหลือ
ผู้มีเงินได้ท่ีมีหน้ำที่เสียภำษีให้กับรัฐบำลได้รับควำมเป็นธรรมมำกขึ้น โดยจะให้มีกำรหักค่ำใช้จ่ำยและ
ค่ำลดหย่อนในส่วนต่ำง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริงเนื่องจำกโครงสร้ำงภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ จะท ำให้กำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ มีควำมเหมำะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจและค่ำครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นกำรช่วยบรรเทำภำระภำษีแก่ผู้มีเงินได้ 
(Moneyhub,2559.,ย่อหน้ำ 1) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษำผลกระทบที่เกิดจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ บังคับใช้ปี 
2560 ต่อพฤติกรรมของผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2.เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของผู้มีหน้ำที่เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีต่อกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ บังคับใช้ปี 2560 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน (ปรับปรุงโครงสร้ำง ปี 2560) 
1. ค่ำลดหย่อนส ำหรับผู้มีเงินได้ จำกเดิม 30,000 บำท เป็น 60,000 บำท  
2. ค่ำลดหย่อนส ำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้จำกเดิม 30,000 บำท เป็น 60,000 บำท  
3. ค่ำลดหย่อนบุตรจำกเดิมคนละ 15,000 บำท และจ ำกัดจ ำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 

30,000 บำท โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนบุตร และยกเลิกค่ำลดหย่อนกำรศึกษำบุตร (จำกเดิมที่ให้  หัก
ลดหย่อน 2,000 บำท/คน) 

4. ในกรณีที่คู่สมรสต่ำงฝ่ำยต่ำงมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บำท 
5. กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บำท เป็น 60,000 บำท 
6. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน  คนละ 

30,000 บำท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บำท เป็นคนละ 60,000 บำท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 
120,000 บำท 

 
ขั้นเงินได้ และบัญชีอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ปรับปรุงโครงสร้ำง ปี 2560) 

บัญชีอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 

บัญชีอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ที่มีกำร
ปรับปรุง 

เงินได้สุทธิ อัตรำภำษี (ร้อยละ) เงินได้สุทธิ อัตรำภำษี (ร้อยละ) 
1 - 300,000* 5 1 - 300,000* 5 
300,001 - 500,000 10 300,001 - 500,000 10 
500,001 - 750,000 15 500,001 - 750,000 15 
750,001 - 1,000,000 20 750,001 - 1,000,000 20 
1,000,001 - 2,000,000 25 1,000,001 - 2,000,000 25 
2,000,001 - 4,000,000 30 2,000,001 - 5,000,000 30 
4,000,001 ขึ้นไป 35 5,000,001 ขึ้นไป 35 

 
*ทั้งนี้ กำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บำทแรก 

ยังคงสำมำรถ ใช้ต่อไปตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้น
รัษฎำกร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 
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เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ ำ ที่ผู้มี เงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี (ปรับปรุง
โครงสร้ำงปี 2560) 

 (1) กรณีมีเงินได้จำกกำรจ้ำงแรงงำน (เงินเดือน ค่ำจ้ำง) เพียงประเภทเดียว  
- หำกผู้มีเงินได้เป็นโสดจำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บำท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 100,000 บำท  
- หำกผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บำท 

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บำท  
 (2) กรณีมีเงินได้จำกกำรจ้ำงแรงงำน (เงินเดือน ค่ำจ้ำง) และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วย หรือ 

กรณีมีเฉพำะเงินได้ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินได้จำกกำรจ้ำงแรงงำน 
- หำกผู้มีเงินได้เป็นโสดจำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บำท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 60,000 บำท 
- หำกผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บำท 

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บำท  
(3) กรณีกองมรดกของผู้ตำยที่ยังมิได้แบ่ง จำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 

บำทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บำท 
(4) กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลจำกเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี

เงิน ได้เกิน 30,000 บำทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บำท 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทรรศวรรณ จันทร์สำย (2557) ศึกษำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศึกษำลูกค้ำที่ลงทุนผ่ำนธนำคำรกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำม เป็นเครื่องมือวิจัย ก ำหนดให้ขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 400 คน โดยแบบสอบถำมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนที่ 2 ข้อค ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
และส่วนที่ 3 ข้อค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ จำกกำรวิจัยพฤติกรรมกำร
ลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีวัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรลงทุนคือเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรหักลดหย่อนภำษี รองลงมำได้แก่ เพ่ือหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและเพ่ือเป็นกำ
รอดออมเพ่ืออนำคต ตำมล ำดับ ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ ปัจจัยด้ำน
ผลิตภัณฑ์ โดยภำพรวมมีผลต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก ปัจจัยด้ำนรำคำ มีผลต่อกำรตัดสินใจใน
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ระดับมำก ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มีผลต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก ปัจจัยด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด มีผลต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับปำนกลำง ปัจจัยด้ำนบุคลำกร มีผลต่อกำร
ตัดสินใจอยู่ในระดับมำก ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรบริกำร มีผลต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก และ
ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์องค์กร มีผลต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก 

จิรำพร พรพัฒนำกุลฑล (2553) ศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี : แรงจูงใจในกำรลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว  โดยจะใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ มำตรวัด และวิธีกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ จำกกำรวิจัยพบว่ำ อัตรำ
ผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอยู่ใน
ระดับปำนกลำงถึงค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมประเภทอ่ืนๆใน
ขณะที่กำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
อัตรำผลตอบแทนจึงไม่น่ำจะเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญในกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยง
ชีพและกองทุนรวมระยะยำวโดยในส่วนของสัดส่วนกำรลงทุน พบว่ำสัดส่วนกำรลงทุนในเดือน
ธันวำคมของกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำวจะสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือน
อ่ืนๆภำยในปีเดียวกัน ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยำวนั้นมีกำรเปิดกองทุนใหม่ในเดือนมิถุนำยนมำก
ที่สุด แต่มีสัดส่วนกำรลงทุนในเดือนธันวำคมมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำ กำรที่สัดส่วนกำรลงทุนใน
เดือนธันวำคมของกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำวมีสัดส่วนสูงที่สุด ไม่ได้
เป็นผลมำจำกกำรเปิดกองทุนใหม่ในเดือนธันวำคม แต่เป็นผลมำจำกกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญของกำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว 
แต่กำรปรับเพ่ิมวงเงินสูงสุดที่สำมำรถน ำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภำษีได้ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
ผลกระทบของกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560ต่อผู้ เสียภำษีในเขต
กรุงเทพมหำนคร และใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชำกรเป้ำหมำยที่ใช้ศึกษำในงำนวิจัยนี้คือ ผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรก ำหนด
ขนำดตัวอย่ำงผู้วิจัยใช้วิธีกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกรณีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรอย่ำง
แน่นอน ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้ขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำที่ต้องกำรเท่ำกับ 400 ตัวอย่ำง  

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษำเนื้อหำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้ปี 2560 และทฤษฎี เนื้อหำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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2. ศึกษำกำรสร้ำงแบบสอบถำมจำกเอกสำรและงำนวิจัยอื่นๆ 
3. น ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงแบบสอบถำม 
4. น ำแบบทดสอบที่ร่ำงได้ ปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ พิจำรณำตรวจสอบและขอค ำแนะน ำ

ในกำรแก้ไขปรับปรุง 
5. ปรับปรุงแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ จนได้ เครื่องมือที่มี

ประสิทธิภำพ 
6. น ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ไปสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง 
 
ส ำหรับแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1: แบบสอบถำมเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม  ได้แก่ เพศ อำยุ 

กำรศึกษำ สถำนภำพทำงภำษี จ ำนวนบุตร-ธิดำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน อัตรำภำษีสูงสุดที่เสียในปี 
2559 

ส่วนที่  2: แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษี  
ส่วนที่ 3: แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมรำยละเอียดกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 แนบท้ำย 
 ผู้ วิ จั ย ใช้ โป รแกรมส ำ เร็ จ รูป ท ำงสถิ ติ  คื อ  Statististical Package for the Social 

Scienced (SPSS) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ โดยสำมำรถจ ำแนกประเภทของกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้ ดังนี้ 

 1.  กำวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ  
              1.1. ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) ที่ได้จำกแบบสอบถำม น ำมำวิเครำะห์หำ
ค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)  
            2.  กำรวิเครำะห์สถิติเชิงเปรียบเทียบ 
                2.1.  ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) ที่ได้จำกแบบสอบถำมน ำมำวิเครำะห์
ทดสอบควำมแตกต่ำงของสัดส่วนด้วยวิธี Chi-Square 
               2.2.  เชิงปริมำณ (Quantitative Data) ที่ได้จำกแบบสอบถำมน ำมำวิเครำะห์ควำม
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 

น ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำงประกอบกำรบรรยำย และกำรเขียนเชิงพรรณนำในส่วนของ
ค ำถำมท่ีให้แสดงควำมคิดเห็น 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำกกำรแจกแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำยจ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และเพศหญิง จ ำนวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 โดยมีอำยุช่วง 31- 40 ปี จ ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 21-30 ปี จ ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ช่วงอำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 16 ช่วงอำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ช่วงอำยุ 61 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตำมล ำดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 324 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81 รองลงมำเป็นระดับปริญญำโท จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งมี
อำชีพเป็นพนักงำนบริษัท จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมำเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 หมอ/พยำบำล จ ำนวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 พนักงำนธนำคำร 
จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 วิศวกร จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 อำชีพอ่ืนๆ จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ค้ำขำย จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และรับจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001-60,000 บำท 
จ ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมำเป็นผู้มีรำยได้ต่อเดือนต่ ำกว่ำ 30,000 บำท จ ำนวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ผู้มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 60,001-90,000 บำท จ ำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.75 ผู้มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 90,001-120,000 บำท จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ผู้มีรำยได้ต่อเดือนในช่วง 120,001-150,000 บำท จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ผู้มี
รำยได้ต่อเดือน 300,000 บำทขึ้นไป จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ผู้มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 
150,001-180,000 บำท จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และผู้มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 
180,001-210,000 บำท จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 

ผู้ตอบแบบสอบถำมเสียภำษีในอัตรำร้อยละ 5 จ ำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 
รองลงมำเสียภำษีในอัตรำร้อยละ 10 จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67 เสียภำษีในอัตรำร้อย
ละ 15 จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.63 เสียภำษีอัตรำร้อยละ 20 จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.79 และเสียภำษีอัตรำร้อยละ 25 จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 โดยมีกำรวำงแผนภำษี 
จ ำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 และไม่มีกำรวำงแผนภำษี จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
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23.75 และทรำบถึงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2560 ล่วงหน้ำ จ ำนวน 298 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 และไม่ทรำบล่วงหน้ำ จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปี 2560 

พฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืน พบว่ำ กำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนใน
กิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนของผู้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในเขตกรุงเทพมหำนครในปี 2559 มีค่ำ 
.Sig น้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .000 กล่ำวคือ เมื่อมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำปี 2560 ผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนครที่ใช้สิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรม
หรือบริกำรอ่ืนในปี 2559 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจิรำพร 
พรพัฒนำกุลฑล (2553) สิทธิประโยชน์ทำงภำษี : แรงจูงใจในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยง
ชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว พบว่ำ กำรที่สัดส่วนกำรลงทุนในเดือนธันวำคมของกองทุนรวมเพ่ือ
กำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำวมีสัดส่วนสูงที่สุด ไม่ได้เป็นผลมำจำกกำรเปิดกองทุนใหม่ใน
เดือนธันวำคม แต่เป็นผลมำจำกกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญของกำรลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว แต่กำรปรับเพ่ิมวงเงินสูงสุดที่สำมำรถน ำ
เงินลงทุนไปหักลดหย่อนภำษีได้ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว 

 พฤติกรรมของผู้เสียภำษีที่ไม่ใช้สิทธิ์กำรลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนในปี 2559 
พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีใน
กิจกรรมหรือบริกำรอ่ืน ได้แก่ เพศ มีค่ำ .Sig น้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .026 กล่ำวคือ เมื่อ
มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือ
บริกำรอ่ืนในปี 2559 ที่เป็นเพศหญิงมแีนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

พฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนของผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลง
(ลดลง) พบว่ำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อน
ภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืน ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ต่อเดือน มีค่ำ .Sig น้อยกว่ำระดับ
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ .037 และ .004 ตำมล ำดับ กล่ำวคือ เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรศึกษำและ
รำยได้ต่อเดือนเพ่ิมขึ้นพฤติกรรมของผู้เสียภำษีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์
ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของทรรศวรรณ จันทร์สำย (2557) 
ศึกษำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : 
กรณีศึกษำลูกค้ำที่ลงทุนผ่ำนธนำคำรกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมี
วัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรลงทุนคือเพ่ือประโยชน์ในกำรหักลดหย่อนภำษี ในขณะที่พฤติกรรมในกำร
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ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือบริกำรอ่ืนของผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลง(เพ่ิมข้ึน) พบว่ำ ไม่มีตัวแปร
ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรมหรือ
บริกำรอ่ืน   

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 พบว่ำ ตัว
แปรที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อพฤติกรรมในกำรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีในกิจกรรม
หรือบริกำรอ่ืน ได้แก่ จ ำนวนบุตร-ธิดำ และกำรทรำบล่วงหน้ำ  มีค่ำ .Sig น้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ .013 และ .007 ตำมล ำดับ กล่ำวคือ เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนบุตร-ธิดำเพ่ิมขึ้น 
และกำรทรำบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีล่วงหน้ำมีแนวโน้มไม่เห็นด้วยกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 ที่เกิดขึ้น  โดยผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อเสนอแนะด้วยว่ำ กำรที่
รัฐบำลบำลปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของ
รัฐบำล ท ำให้รัฐบำลจัดเก็บภำษีได้น้อยลง และในส่วนของกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเพ่ือจูงใจให้คน
มีบุตรเพ่ิมขึ้นนั้น ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อเสนอนะว่ำ ค่ำใช้จ่ำยของบุตร 1 คนนั้นมำกกว่ำ 30,000 
บำท จ ำนวนเงินที่ก ำหนดนั้นอำจจะยังไม่เหมำะสม เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560 
ของผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยงำนวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้เสียภำษีที่มีต่อ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษี จะเห็นได้ว่ำผู้เสียภำษีในเขตกรุงเทพมหำนครมีควำมระมัดระวังในกำร
ใช้จ่ำยและมีกำรวำงแผนภำษีเพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งสำมำรถน ำงำนวิจัยนี้มำใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีอ่ืนๆในครั้งต่อไปและหน่วยงำนที่ให้บริกำรในเรื่อง LTF RMF ประกัน
ชีวิต และบริกำรอ่ืนๆ ทรำบถึงพฤติกรรมของผู้เสียภำษี เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนจูงใจให้ผู้เสียภำษีมำใช้
บริกำรได ้
 
กิตติกรรมประกาศ 

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจำกควำมกรุณำจำกท่ำนอำจำรย์  
ดร.วศินี ธรรมศิริ  อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระที่ได้ให้ควำมกรุณำแนะน ำตรวจทำนและ
แก้ไขเนื้อหำรวมถึงให้ก ำลังใจในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ผู้วิจัยจึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ 
ณ ที่นี้ ขอขอบคุณอำจำรย์ผู้สอนท่ำนอ่ืนๆ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทยที่ได้ให้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำที่ท ำกำรศึกษำท ำให้ผู้ วิจัยสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระในครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
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ทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูงที่กรุณำให้ควำมช่วยเหลือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และ
เป็นก ำลังใจที่ดีเสมอมำ ทั้งนี้กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระครั้งนี้ไม่อำจลุล่วงได้หำกผู้วิจัยไม่ได้รับกำร
สนับสนุนและก ำลังใจที่ดีจำกครอบครัวที่คอยสนับสนุนทั้งก ำลังกำยและก ำลังใจ รวมถึงคอยให้
ค ำปรึกษำในกำรท ำกำรศึกษำครั้งนี้มำตลอด ผู้ศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษำไม่มำกก็น้อย หำกมีข้อบกพร่องประกำรใดผู้
ศึกษำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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ความพึงพอใจของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามนโยบายควบคุมราคาไม่เกิน 80 บาท 
Government Lottery Office’s Customers Satisfaction Towards Price 

Control Policy of 80 Baht  
 

ธนวรรธน์ พลวชิัย1 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิจัยส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมนโยบำยควบคุมรำคำไม่
เกิน 80 บำทต่อคู่ เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรของผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในปัจจุบันและเพื่อส ำรวจ
ทัศนคติและควำมคิดเห็นของประชำชนผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่อกำรด ำเนินกำรควบคุมรำคำซื้อ
ขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกิน 80 บำทต่อคู่  โดยใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้
ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลทั่วประเทศ 2,405 ตัวอย่ำง  และใช้ค่ำควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยในกำร
วิเครำะห์ทำงข้อมูลทำงสถิติ 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นประจ ำทุกเดือนหรือซื้อเป็น
ประจ ำเกือบทุกงวดมำกกว่ำนำนๆ ซื้อหนึ่งครั้ง  โดยส่วนใหญ่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นคู่มำกกว่ำ
กำรซื้อเป็นชุดที่รวมหลำยคู่  หลังจำกมีกำรออกมำตรกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกินคู่
ละ 80 บำทแล้ว กลุ่มตัวอย่ำงมีประสบกำรณ์ในกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำเท่ำกับหรือต่ ำ
กว่ำรำคำหน้ำสลำกสูงร้อยละ 93.5  และเห็นว่ำนโยบำยกำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำทต่อคู่ไม่ได้
เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในปริมำณที่เพ่ิมมำกขึ้นแต่อย่ำงใด  แต่เป็นกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสลำกกินแบ่งของรัฐบำลของประชำชนมำกกว่ำ  

จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรควบคุมรำคำ
สลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกิน 80 บำทต่อคู่  กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
ควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลที่ 80 บำทต่อคู่  กำรสร้ำงโอกำสใหม่ให้กับผู้ค้ำรำยย่อย เพ่ือกำรเข้ำถึง
สลำกอย่ำงเป็นธรรม ด้วยระบบซื้อ-จองล่วงหน้ำและกำรปรับเพ่ิมปริมำณสลำกในตลำดจำก 37 ล้ำนฉบับคู่ 
เป็น 60 ล้ำนฉบับคู่ ในระดับมำกโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ 3.41 ซึ่งอยู่ในระดับมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติร้อยละ 99  

ค าส าคัญ: ควำมพึงพอใจ  สลำกกินแบ่งรัฐบำล  กำรควบคุมรำคำ 
 
 
1ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร., อำจำรย์ประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย, E-mail: thanavath_pho@utcc.ac.th 

mailto:thanavath_pho@utcc.ac.th
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Abstract 
 This research study investigated the satisfaction of the lottery purchasers  

according to the price control policy of up to 80 baht per pair to study the behavior 
of the current lottery purchaser and to survey the attitude and opinions of the 
people who purchased the lottery. The study used  2 , 4 0 5  questionnaires  
nationwide distributed  to collect information from buyers. The given data were 
then analyzed by using descriptive statistics consisted of a frequency, a percentage, 
and a mean.  

Most of the samples buy lottery tickets on a regular basis every month and  
a pair of lottery. After a lottery price control measure of no more than 80 baht per 
pair, approximately 93.5 percent of  the sampled purchasers can buy lottery ticket 
at the price control level 8 0  baht per pair or lower.  The samples think that the 
lottery price control policy at 80  baht per pair does not encourage people to buy 
more numbers of  lottery ticket. 

 Based on the survey, it was found that lottery buyers were satisfied with the 
lottery price control measures of no more than 8 0  baht per pair. To control the 
price of the lottery at 80  baht per pair, to create new opportunities for retailers, a 
fair access to the lottery with the purchase system, and to increase the number of 
lotteries to the market from 37 million to 60 million pairs were all satisfied at a high 
level, with an average score higher than the level 3 .4 1 , which is very high with a 
statistical significance of 99 percent 

Keywords: customers satisfaction, lottery, a price control  
 
1. บทน า 

ปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำเป็นปัญหำที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำน แม้ว่ำรัฐบำลหลำยชุดจะมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำมำโดยตลอด แต่ก็ไม่สำมำรถ
บรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกเกินรำคำลงได้  ประชำชนจ ำนวนมำกยังไม่
สำมำรถซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพ่ือเสี่ยงโชคได้ในรำคำตำมที่ก ำหนดไว้บนสลำกคู่ละ 80 บำทได้    
ท ำให้ในเดือนพฤษภำคม 2557 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ก ำหนดให้นโยบำยแก้ไข
ปัญหำสลำกเกินรำคำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งด ำเนินกำร เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อประชำชนซึ่ง
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เป็นผู้ซื้อสลำกถูกเอำรัดเอำเปรียบเพรำะต้องซื้อสลำกในรำคำที่สูงกว่ำรำคำที่รัฐบำลก ำหนด ท ำให้
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงมีค ำสั่งที่ 11/2558 เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำก
กำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2558  ท ำให้กำรจัดกำรกับปัญหำรำคำมี
ควำมเข้มข้น จริงจัง และเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมำกข้ึน  โดยส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้มี
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังส ำหรับผู้ขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ 80 บำทต่อคู่โดยมีโทษ
ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบำทหรือจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือทั้งจ ำทั้งปรับ  นอกจำกนี้ยังมีกำรเพ่ิมปริมำณ
สลำกกินแบ่งรัฐบำลเข้ำไปในระบบจำก 37 ล้ำนคู่เป็น 60 ล้ำนคู่ต่องวด  และจัดสรรสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลไปสู่ผู้ค้ำรำยย่อยเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำ 6 หมื่นคนด้วยระบบซื้อ-จองล่วงหน้ำ ผ่ำนตู้ ATM ระบบ 
Net Bank (Internet Banking) และ ที่ท ำกำรสำขำของธนำคำรกรุงไทย ด้วยรำคำต้นทุน 70.40 บำท  
ตลอดจนกำรรณรงค์ให้ผู้ซื้อซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำไม่เกินคู่ละ 80 บำท พบว่ำ ประชำชนผู้ซื้อ
สลำกฯ 

กำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังตำมมำตรกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลส่งผลให้
รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลส่วนใหญ่ปรับลดลงและขำยตำมรำคำสลำก 80 บำทต่อคู่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั่วประเทศ ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ จำกผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2558  
พบว่ำ ประชำชนประมำณร้อยละ 99.9 มีควำมพึงพอใจต่อกำรควบคุมสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำ 
80 บำท โดยประชำชนให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรควบคุมสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำ 80 บำท 
อยู่ที่ 8.58 จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งจำกนโยบำยที่
รัฐบำลได้ด ำเนินกำรทั้งหมดในปีแรกของกำรท ำงำนของรัฐบำลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ   

ดังนั้น กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลของ
ประชำชนไทย และควำมพึงพอใจของกำรควบคุมรำคำซื้อขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำทให้ไม่เกิน 80 
บำทต่อคู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประเมินมำตรกำรของส ำนักงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำลที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือให้กำรดูแลรำคำซื้อ
ขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในปัจจุบันของประชำชนผู้ซื้อสลำกกิน

แบ่งรัฐบำล 
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2. เพื่อส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของประชำชนผู้ซื ้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่อกำร
ด ำเนินกำรควบคุมรำคำซื้อขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกิน 80 บำทต่อคู่ 
 
3. วิธีการศึกษาวิจัย 

กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมนโยบำยควบคุมรำคำไม่เกิน 80 
บำทต่อคู ่มีขอบเขตในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหำประกอบด้วย พฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลและควำม

คิดเห็นของผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม  2558  เป็นต้นมำของ

ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลในกำรดูแลรำคำซื้อขำยปลีกให้มีรำคำไม่เกินคู่ละ 80 บำท   โดยส ำรวจจำกกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีประสบกำรณ์ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลทั้งก่อนและหลังนโยบำยควบคุมรำคำไม่เกินคู่ละ 80 

บำท ซึ่งท ำกำรส ำรวจแบบตัวต่อตัว (Face to Face) ณ สถำนที่จ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลใน

พ้ืนทีท่ี่ท ำกำรส ำรวจ 

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ประชำชนที่พักอำศัยในประเทศไทย 
จ ำนวนทั้งหมด  64,930,085 คน (กรมกำรปกครอง 2558) ทั้งนี้ ท ำกำรส ำรวจกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยจำก
พ้ืนที่ 7 ภำค คือภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก ภำคใต้ และ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยส ำรวจประชำกรจำกจังหวัดที่มีประชำกรสูงสุด 2 จังหวัดแรกในแต่ละ
ภำครวม 14 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหำนคร และพ้ืนที่อ ำเภอเมืองใน 13 จังหวัดคือ กรุงเทพมหำนคร  
สมุทรปรำกำร พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ สุพรรณบุรี รำชบุรี เชียงใหม่ เชียงรำย 
นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี นครศรีธรรมรำช และสงขลำ โดยจะมีกำรเก็บตัวอย่ำง ผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
2,405 ตัวอย่ำง ในระหว่ำงเดือนกันยำยนถึงพฤศจิกำยน 2559 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงค ำนวณ
จำกสูตรของ Taro Yamane  (Yamane. 1967: 886-887) ณ ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 98  ค่ำควำมคลำด
เคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 2 ดังนี้ 
 

สูตร   n =    = 2,400             

 
เมื่อ   n = จ ำนวนตัวอย่ำง 

         N = จ ำนวนประชำกร (เท่ำกับ 64,930,085 คน)             
         e = ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง (เท่ำกับ 0.02) 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  กำรศึกษำนี้ใช้กำรวิเครำะห์ทำงสถิติดังนี้ 

(1) ค่ำควำมถ่ี (Frequencies) และค่ำร้อยละ (Percentage) ใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลทั่วไป 
และข้อเท็จจริงต่ำงๆ ที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง 

(2) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และกำรจัดอันดับ ใช้วิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็น ทัศนคติ หรือ
กำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือวัดระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจในเรื่องต่ำงๆ  กำรศึกษำวิจัยนี้ได้ก ำหนดเกณฑ์
กำรวัดระดับทัศนคติเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ตำมแนวคิดของ 
Likert  Scales  (Best & Kahn, 1993) โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งคะแนนและโดยก ำหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย 
ดังในตำรำงที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับคะแนนควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ และเกณฑ์กำรวิเครำะห์จำกค่ำเฉลี่ย 

คะแนน 
ความคิดเห็น 

ค าอธิบาย 
เกณฑ ์

การวิเคราะห์ 
ร้อยละ 

ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็น 

5 พึงพอใจมำก
ที่สุด 

ดีมำก 80.00 – 100.00 4.21 – 5.00 

4 พึงพอใจมำก ด ี 60.00 – 79.99 3.41 – 4.20 
3 พึงพอใจปำน

กลำง 
ปำนกลำง/พอใช้ 40.00 – 59.99 2.61 – 3.40 

2 ไม่พึงพอใจมำก ไม่ด ี 20.00 – -39.99 1.81 – 2.60 
1 ไม่พึงพอใจมำก

ที่สุด 
ไม่ดีอย่ำงยิ่ง 0.00 – 19.99 1.00 – 1.80 

 
4. ผลการการศึกษา 

4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง เมื่อจ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ มีสัดส่วนเป็นผู้หญิง
มำกกว่ำผู้ชำย โดยตัวอย่ำงร้อยละ 54.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 46.0 เป็นเพศชำย ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 2 และเมื่อจ ำแนกตำมช่วงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 21-30 ปี สำมำรถจ ำแนก
ออกเป็นช่วงอำยุต่ำงๆ ได้ดังนี้ ตัวอย่ำงร้อยละ 5.9 อำยุ 18-20 ปี ร้อยละ 29.4 อำยุ 21-30 ปี ร้อยละ 
28.4 อำยุ 31-40 ปี ร้อยละ 20.2 อำยุ 41-50 ปี ร้อยละ 11.1 อำยุ 51-60 ปี และร้อยละ 5.0 อำยุ 
60 ปีขึ้นไป  
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เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส พบว่ำ ส่วนใหญ่ตัวอย่ำงมีสถำนภำพสมรส สำมำรถ
จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส ได้ดังนี้ ตัวอย่ำงร้อยละ 34.1 โสด ร้อยละ 14.1 อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 
38.8 สมรส ร้อยละ 5.4  หม้ำย ร้อยละ 4.3 หย่ำร้ำง และร้อยละ 3.3 แยกกันอยู ่ 

เมื่อจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรี สำมำรถจ ำแนกตำมสถำนะผู้ตอบแบบสอบถำม ได้ดังนี้ ตัวอย่ำงร้อยละ 14.9 
มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 16.8 มีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อย
ละ 16.6 มีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. ร้อยละ 13.0 มีระดับกำรศึกษำปวส./
อนุปริญญำ ร้อยละ 33.9 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี ร้อยละ 4.3 มีระดับกำรศึกษำปริญญำโท 
และร้อยละ 0.6 มีระดับกำรศึกษำปริญญำเอก  

รำยได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ตัวอย่ำงร้อยละ 62.5 มีรำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 10,001-
30,000 บำท ขณะที่ร้อยละ 29.7 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ส่วนกลุ่มที่มีรำยได้มำกกว่ำ 
30,000 บำท มีไม่มำกนักคิดเป็นร้อยละ 7.7  

4.2  พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

4.2.1  ความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ภำพโดยรวมพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกินกว่ำครึ่งคือร้อยละ 58.4 ซื้อสลำกกิน

แบ่งทุกเดือน จ ำแนกเป็นร้อยละ 31.3  ซื้อทุกงวด ร้อยละ 14.2 ซื้อ 1 งวดต่อเดือน และร้อยละ 12.9 ซ้ือ
เกือบทุกงวดหรืองวดเว้นงวด ส่วนกลุ่มที่เหลือร้อยละ 3.9  ซื้อ 2 เดือนครั้ง ร้อยละ 4.3 ซื้อ 3 เดือน
ครั้ง ร้อยละ 3.9 นำนกว่ำ 3 เดือนครั้ง และร้อยละ 29.5 ซื้อไม่แน่นอน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  แสดง
ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นประจ ำทุกเดือนหรือซื้อเป็นประจ ำ
เกือบทุกงวดมำกกว่ำนำนๆ ซื้อหนึ่งครั้ง  
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ตารางที่ 2  ควำมถี่ในกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล จ ำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
คุณลักษณะ ความถี่ในการซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 

ซื้อทุกงวด ซื้อเกือบทุก
งวด 

ซื้อสองเดือน
ครั้งหรือนาน

กว่า 

ซื้อไม่
แน่นอน 

 

เพศ      
- ชำย (46.0%) 31.8% 25.6% 12.3% 30.3% 100.0% 
- หญิง (54.0%) 31.1% 28.1% 11.9% 28.8% 100.0% 

อายุ      
- 18-20 ปี (5.9%) 23.0% 31.9% 17.0% 28.1% 100.0% 
- 21-30 ปี (29.4%) 31.3% 23.8% 12.6% 32.3% 100.0% 
- 31-40 ปี (28.4%) 34.0% 27.0% 10.4% 28.6% 100.0% 
- 41-50 ปี (20.2%) 30.0% 30.2% 10.5% 29.3% 100.0% 
- 51-60 ปี (11.1%) 27.7% 30.1% 13.7% 28.5% 100.0% 
- 60 ปีขึ้นไป (5.0%) 32.7% 25.7% 17.7% 23.9% 100.0% 

ระดับการศึกษา      
- ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 

(14.9%) 
32.6% 29.1% 11.5% 26.8% 100.0% 

- มัธยมศึกษำตอนต้น (16.8%) 43.2% 22.9% 8.2% 25.8% 100.0% 
- มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 

(16.6%) 
29.0% 29.3% 12.0% 29.8% 100.0% 

- ปวส./อนุปริญญำ (13.0%) 31.7% 26.1% 12.5% 29.7% 100.0% 
- ปริญญำตรี (33.3%) 27.9% 26.6% 13.4% 32.1% 100.0% 
- ปริญญำโท (4.9%) 21.8% 32.7% 16.8% 28.7% 100.0% 
- ปริญญำเอก (0.6%) 7.7% 23.1% 30.8% 38.5% 100.0% 
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ตารางที่ 2  ควำมถี่ในกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล จ ำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน (ต่อ) 
คุณลักษณะ ความถี่ในการซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 

ซื้อทุกงวด ซื้อเกือบทุก
งวด 

ซื้อสองเดือน
ครั้งหรือนาน

กว่า 

ซื้อไม่
แน่นอน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน                                    
- ไมเ่กิน 5,000 บำท (12.3%) 29.5% 29.2% 16.3% 25.0% 100.0% 
- 5,001-10,000 บำท (17.4%) 27.5% 23.0% 12.0% 37.5% 100.0% 
- 10,001-15,000 บำท (25.5%) 32.2% 28.2% 11.1% 28.5% 100.0% 
- 15,001-20,000 บำท (20.2%) 31.7% 24.8% 11.1% 32.4% 100.0% 
- 20,001-25,000 บำท (8.9%) 37.4% 27.2% 11.2% 24.3% 100.0% 
- 25,001-30,000 บำท (7.9%) 34.6% 30.8% 12.4% 22.2% 100.0% 
- 30,001-35,000 บำท (3.5%) 31.2% 33.8% 10.4% 24.7% 100.0% 
- 35,001-40,000 บำท (1.5%) 28.6% 28.6% 22.9% 20.0% 100.0% 
- 40,001-45,000 บำท (0.8%) 16.7% 22.2% 16.7% 44.4% 100.0% 
- 45,001-50,000 บำท (0.6%) 50.0% 28.6% 0.0% 21.4% 100.0% 
- มำกกว่ำ 50,000 บำท (1.3%) 15.6% 21.9% 6.3% 31.3% 100.0% 

ที่มา: จำกกำรส ำรวจ 
 

4.2.1 ลักษณะการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  
เมื่อถำมกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลว่ำซื้อ

เป็นคู่หรือซื้อเป็นชุดมำกกว่ำกัน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกินกว่ำครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 75.3 ซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลเป็นคู่มำกกว่ำ ส่วนกลุ่มที่ซื้อพอๆ กันร้อยละ 14.1 และที่เหลือร้อยละ 10.6 ซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลเป็นชุดมำกกว่ำ  ดังนั้น พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็น
คู่มำกกว่ำกำรซื้อเป็นชุดที่รวมหลำยคู่ 

4.2.2 ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อและสถานที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เมื่อสอบถำมถึงรำคำที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเฉลี่ยต่อคู่ ดังแสดงในตำรำงที่ 

2 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 82.2 ระบุว่ำซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำเท่ำกับหรือต่ ำ
กว่ำ รำคำหน้ำสลำก (80 บำทต่อคู่)  รองลงมำร้อยละ 11.2 ซื้อในรำคำระหว่ำง 81-90 บำทต่อคู่ ที่
น่ำสนใจคือตัวอย่ำงถึงร้อยละ 5.5 ซื้อในรำคำที่สูงกว่ำ 90 บำทต่อคู่สูงกว่ำรำคำหน้ำสลำกฯ ถึง 10 
บำท นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 107 บำทต่อคู่ 
และ 139 บำทต่อคู่   
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อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสอบถำมว่ำหลังจำกมีกำรออกมำตรกำรควบคุมรำคำ
สลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกินคู่ละ 80 บำทแล้ว กลุ่มตัวอย่ำงเคยมีประสบกำรณ์ในกำรซื้อสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลในรำคำเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำคู่ละ 80 บำทสูงถึงร้อยละ 93.5  เทียบกันช่วงเวลำก่อนมีนโยบำย
ควบคุมรำคำ 80 บำทตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2558 ที่กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถซื้อสลำกได้ใน
รำคำ 80 บำทต่อคู่หรือต่ ำกว่ำได้บ่อยครั้งนัก และเมื่อถำมว่ำภำยหลังมีกำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 
บำทต่อคู่รำคำซื้อขำยโดยปกติมีรำคำต่ ำลงหรือไม่ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 65.0 ระบุว่ำสำมำรถซื้อสลำก
กินแบ่งรัฐบำลได้ถูกลงกว่ำช่วงก่อนมีนโยบำยควบคุมรำคำ  ส่วนอีกร้อยละ 35.0 ระบุว่ำยังซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลได้รำคำเท่ำเดิม  

 
ตารางท่ี 3 รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลจำกประสบกำรณ์ที่ซื้อโดยเฉลี่ยในปัจจุบันและรำคำต่ ำสุดที่เคย

ซื้อได้หลังนโยบำยควบคุมรำคำ 80 บำทต่อคู ่
รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล

โดยเฉลี่ยต่อคู่ท่ีซื้อได้ 
รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล

ต่ ำสุดต่อคู่ที่เคยซื้อได้ 
80 บาทต่อคู่หรือต่ ากว่า 82.2 93.5 

81-90 บาทต่อคู่ 11.2 3.6 
91-100 บาทต่อคู่ 5.5 2.0 
101-110 บาทต่อคู่ 0.2 0.4 
111-120 บาทต่อคู่ 0.2 0.3 

มากกว่า 120 บาทต่อคู่ 0.7 0.3 
รวม 100.0 100.0 

ที่มา: จำกกำรส ำรวจ 

 
ส ำหรับรำคำที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลแบบชุดเฉลี่ยต่อชุดที่กลุ่มตัวอย่ำงมี

ประสบกำรณ์ในกำรซื้อหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกินคู่ ละ 80 บำท 
พบว่ำ  

» ชุด 2 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 180 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำหน้ำ
สลำกฯ ถึง 10 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 160 บำทต่อชุด และ 500 บำทต่อชุด 
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» ชุด 3 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 270 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำหน้ำ
สลำกฯ ถึง 10 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 270 บำทต่อชุด และ 330 บำทต่อชุด 

» ชุด 5 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 450 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำหน้ำ
สลำกฯ ถึง 10 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 430 บำทต่อชุด และ 500 บำทต่อชุด 

» ชุด 8 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 800 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำหน้ำ
สลำกฯ ถึง 20 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 800 บำทต่อชุด และ 950 บำทต่อชุด 

» ชุด 10 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 1,000 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำ
หน้ำสลำกฯ ถึง 20 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำ
เฉลี่ยอยู่ท่ี 900 บำทต่อชุด และ 1,200 บำทต่อชุด 

» ชุด 20 คู่ โดยส่วนใหญ่ซื้อในรำคำเฉลี่ยอยู่ 1,800 บำทต่อชุด ซื้อสูงกว่ำรำคำ
หน้ำสลำกฯ ถึง 10 บำทต่อคู่ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำต่อไปถึงรำคำต่ ำสุด และสูงสุดที่เคยซื้อ พบว่ำ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 บำทต่อชุด และ 2,400 บำทตอ่ชุด 

ทั้งนี้ ประชำชนผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีควำมเข้ำใจว่ำสลำกแบบรวมชุด (หวย
ชุด) มีรำคำแพง เพรำะกำรรวมชุดท ำยำกท ำให้ต้นทุนสูงขึ้นจึง และขำยต่อกันหลำยทอด รวมทั้ง
คนขำยอ้ำงว่ำมีต้นทุนที่รับมำเกินรำคำขำยอยู่แล้ว ท ำให้รำคำจ ำหน่ำยจ ำหน่ำยเกิน 80 บำทต่อคู่   
แต่ผู้ซื้อยังมีควำมต้องกำรให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลดูแลรำคำจ ำหน่ำยสลำกแบบรวมชุดมี
รำคำไม่เกิน 80 บำทต่อคู่  

ด้ำนสถำนที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล พบว่ำมีอยู่ค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่แหล่งซื้อขำย
ส ำคัญที่กลุ่มตัวอย่ำงตอบมำกที่สุดเรียงล ำดับคือ กำรซื้อจำกผู้เดินจ ำหน่ำยหรือขี่จักรยำนเร่ขำย  คิดเป็น
ร้อยละ 58.1 ของกลุ่มตัวอย่ำง รองลงมำคือกำรซื้อจำกร้ำนค้ำที่มีที่ตั้งแน่นอน ร้อยละ 45.6 ของกลุ่ม
ตัวอย่ำง และกำรซื้อจำกร้ำนค้ำแผงลอย ร้อยละ 43.8ของกลุ่มตัวอย่ำง ส่วนแหล่งอ่ืนๆ มีสัดส่วนที่ต่ ำ
กว่ำค่อนข้ำงชัดเจนอำทิ หำซื้อที่หน้ำส ำนักงำนสลำกฯ ร้อยละ 8.3 และกำรซื้อจำกคนพิกำรร้อยละ 
1.5 ของกลุ่มตัวอย่ำง 

ส ำหรับช่วงเวลำที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในแต่ละงวดนั้น  กลุ่มตัวอย่ำงเกินกว่ำ
ครึ่งคือร้อยละ 66.1 จะซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเมื่อเวลำสะดวก รองลงมำร้อยละ 16.2 จะซื้อก่อนวัน
ออกสลำก 1-2 วัน และร้อยละ 8.0 จะซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลก่อนวันออกสลำก 7 วัน  
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ในกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตัวอย่ำงส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 86.8 ตอบว่ำจะเลือก
หมำยเลขท่ีวำงแผนกำรซื้อมำก่อน  เพรำะเป็นตัวเลขที่ต้องกำรจำกกำรฝัน กำรชอบ หรือเลขดังที่เป็น
กระแส   ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 13.2  ตอบว่ำไม่เลือกหมำยเลขที่จะซื้อ เพรำะเป็นกำรเสี่ยงโชคและ
คิดว่ำคนมีโชคซื้อเลขใดก็ถูก  

 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อแนวทางการควบคุมราคาสลากกิน

แบ่งรัฐบาล 

4.3.1 พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลภายหลังการควบคุมราคาสลากที่ 80 
บาทต่อคู่  

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงเกินกว่ำครึ่งคือร้อยละ 65.0 ระบุว่ำภำยหลังมี
กำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำท/คู่ โดยส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล สำมำรถซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้
ถูกลง ส่วนอีกร้อยละ 35.0 ระบุว่ำสำมำรถซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้รำคำเท่ำเดิม โดยรำคำต่อคู่ที่ซื้อ
รำคำ 80-120 บำทต่อคู ่

เมื่อสอบถำมว่ำ ภำยหลังมีกำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำท/คู่ โดยส ำนักงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเท่ำเดิมหรือเพ่ิมขึ้นงวดละประมำณกี่คู่ กลุ่มตัวอย่ำง
ร้อยละ 90.1 ระบุว่ำซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเท่ำเดิม และอีกร้อยละ 9.9 ระบุว่ำซื้อสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลเพ่ิมขึ้น โดยตัวอย่ำงกลุ่มดังกล่ำวระบุว่ำซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพ่ิมขึ้นมำกที่สุดคือ 2 คู่ คิด
เป็นร้อยละ 45.5 รองลงมำคือซื้อเพ่ิมขึ้น 1 คู่ ร้อยละ 26.3 ดังนั้นผลจำกกำรส ำรวจแสดงว่ำ 
นโยบำยกำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำทต่อคู่ ไม่ได้เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนซื้อสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลในปริมำณที่เพ่ิมมำกขึ้นแต่อย่ำงใด  แต่เป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสลำกกินแบ่งของ
รัฐบำลของประชำชนมำกกว่ำ 

4.3.2  ความพึงพอใจของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อการควบคุมราคาสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

ในส่วนนี้ เป็นกำรน ำเสนอควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่อ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล ประกอบด้วย นโยบายกำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำท/คู่ 
โดย ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  กำรควบคุมรำคำสลำกที่ 80 บำท/คู่ (กำรด ำเนินกำรและการปฏิบัติของ
หน่วยงำน)      การสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ค้ำรำยย่อย เพ่ือกำรเข้ำถึงสลำกอย่ำงเป็นธรรม ด้วยระบบ
ซื้อ-จองล่วงหน้ำ ผ่ำนตู้ ATM ระบบ Net Bank (Internet Banking) และ Counter ธนำคำรกรุงไทย 
ด้วยรำคำต้นทุน 70.40 บำท และการปรับปริมาณสลำกในตลำดจำก 37 ล้ำนฉบับคู่ เป็น 60 ล้ำน
ฉบับคู่  ซ่ึงสำมำรถสรุปรำยละเอียดผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นได้ดังนี้  
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จำกกำรส ำรวจซึ่งแสดงในตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีควำมพึงพอใจต่อ
มำตรกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกิน 80 บำทในระดับมำกโดยมีคะแนนเฉลี่ยของควำมพึง
พอใจอยู่ที่ 3.91 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก  โดยมีคะแนนสูงกว่ำระดับ 3.40 (ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำง) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 99 โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุดมีสูงถึงร้อย
ละ 71.9 เพรำะท ำให้สำมำรถซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำเดียวกันได้ทั่วประเทศ และเป็นไปตำม
กฎหมำยก ำหนด 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ที่ 80 บำทต่อคู่  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกถึงมำกท่ีสุดมีสูงถึงร้อยละ 60.5 และ
คะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจฯ อยู่ที่ 3.58 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก โดยมีคะแนนสูงกว่ำระดับ 3.40 (ซึ่งอยู่
ในระดับปำนกลำง) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 99   อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำในบำงพ้ืนที่
ยังคงมีกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำอยู่บ้ำง 

เมื่อสอบถำมถึงระดับควำมพึงพอใจในกำรสร้ำงโอกำสใหม่ให้กับผู้ค้ำรำยย่อย เพ่ือกำรเข้ำถึง
สลำกอย่ำงเป็นธรรม ด้วยระบบซื้อ-จองล่วงหน้ำ ผ่ำนตู้ ATM ระบบ Net Bank (Internet Banking) และ 
Counter ธนำคำรกรุงไทย ด้วยรำคำต้นทุน 70.40 บำท พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกถึงมำกที่สุดมีสูงถึงร้อยละ 59.3  และคะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ อยู่ที่ 3.63 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
โดยมีคะแนนสูงกว่ำระดับ 3.40 (ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำง) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 99  เพรำะกลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นว่ำ กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ขำยรำยใหม่เข้ำมำแข่งขันในตลำดท ำให้รำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำลถูกและซื้อขำย
ได้ในระดับรำคำ 80 บำทต่อคู่มำกขึ้น  นอกจำกนี้ ท ำให้ผู้ซื้อมีควำมสะดวกในกำรซื้อได้มำกแหล่งขึ้น 

ส ำหรับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรปรับเพ่ิมปริมำณสลำกในตลำดจำก 37 ล้ำนฉบับคู่ เป็น 60 ล้ำนฉบับคู ่
มีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกถึงมำกที่สุดมีสูงถึงร้อยละ 54.2  และคะแนนเฉลี่ยของ
ควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก โดยมีคะแนนสูงกว่ำระดับ 3.40 (ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำง) 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 99   เพรำะกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกำรเพ่ิมปริมำณสลำกกินแบ่งรัฐบำลให้มำก
ขึ้นเป็นกำรกระจำยโอกำสให้กับผู้ค้ำสลำกรำยย่อย และท ำให้ซื้อได้ในรำคำถูกลง  
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ตารางที่ 4  ควำมควำมพึงพอใจของผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่อกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล 

ควำมพึงพอใจกับเรื่องต่อไปนี ้ คะแนนควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ซื้อสลำก ค่ำเฉลี่ย 
(S.D.) 

t-test 
(p value) 1 2 3 4 5 

นโยบำยการควบคุมราคาสลากที่ 80 บาท/คู่ 
โดยคณะกรรมการส านั กงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

4.5% 8.1% 15.5
% 
35.3

% 
36.6

% 
3.9130 
(1.115) 

22.538 
(0.00) 

การควบคุมราคาสลากที่ 80 บาท/คู่ (การ
ด าเนินการและกำรปฏิบัติของ
หน่วยงาน) 

4.9% 10.5
% 
24.1

% 
42.6

% 
17.9

% 
3.5809 
(1.051) 

8.429 
(0.00) 

กำรสร้ำงโอกำสใหม่ให้กับผู้ค้ารายย่อย 
เพ่ือการเข้าถึงสลากอย่างเป็น
ธรรม ด้ วยระบบซ้ื อ -จอง
ล่วงหน้า ผ่านตู้ ATM ระบบ 
Net Bank ( Internet 
Banking)  แ ล ะ  Counter 
ธนาคารกรุงไทย ด้วยราคา
ต้นทุน 70.40 บาท 

4.6% 5.0% 31.1
% 
41.5

% 
17.8

% 
3.6284 
(0.9825) 

11.386 
(0.00) 

ปรับปริมำณสลากในตลาดจาก 37 
ล้านฉบับคู่  เป็ น  60 ล้าน
ฉบับคู ่

4.9% 10.2
% 
30.7

% 
34.9

% 
19.3

% 
3.5371 
(1.0636) 

6.294 
(0.00) 

ที่มา: จำกกำรส ำรวจ, ค่ำสถิติ t เป็นกำรทดสอบระดับคะแนนว่ำมำกกว่ำค่ำ 3.40 หรือไม่ 
หมายเหตุ: คะแนนอยู่ระหว่ำง 0-5 คะแนน โดยที่ 1.00-1.80 = ไม่พึงพอใจมำกที่สุด, 1.81-2.60 = ไม่พึงพอใจมำก,  
                  2.61-3.40 = พึงพอใจปำนกลำง, 3.41-4.20 = พึงพอใจมำก, 4.21-5.00 = พึงพอใจมำกที่สุด 
 

4.3.3  ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างยั่งยืน 
กลุ่มตัวอย่ำงระบุถึงสิ่งที่อยำกให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลท ำในอนำคตที่

ค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่สิ่งที่อยำกให้ท ำในอนำคตท่ีถูกระบุถึงมำกท่ีสุด 6 อันดับแรกคือ เพ่ิมจ ำนวน
รำงวัล ร้อยละ 70.4 สิ่งที่อยำกให้ท ำในอนำคตที่พบรองลงมำจับกุมและปรับผู้ขำยสลำกเกินรำคำ 
ร้อยละ 40.0 และเพ่ิมจ ำนวนสลำก ร้อยละ 34.9 เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสลำก ร้อยละ 29.2  
เปลี่ยนระบบจัดสรรโควตำสลำก ร้อยละ 20.1  และเพ่ิมผลิตภัณฑ์สลำกรูปแบบอ่ืน ร้อยละ 18.0 

นอกจำกนี้ กลุ่มตัวอย่ำงระบุถึงข้อเสนอให้แก้ปัญหำกำรขำยสลำกฯ เกินรำคำที่
ค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่ข้อเสนอที่ถูกระบุถึงมำกที่สุด 5 อันดับแรกคือ จับกุมและปรับผู้ขำยสลำก
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เกินรำคำ ร้อยละ 74.8 ข้อเสนอที่พบรองลงมำให้รำงวัลน ำจับผู้ขำยสลำกเกินรำคำ ร้อยละ 28.8 
และจัดสรรโควต้ำของผู้ขำยใหม่ ร้อยละ 28.4 เพ่ิมจ ำนวนสลำก ร้อยละ 24.0  และ จับกุมและ
ยกเลิกโควต้ำพ่อค้ำคนกลำงยี่ปั๊วร้อยละ 2.9 

 
5. สรุปและเสนอแนะ 

1. ผลกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็น
ประจ ำทุกเดือนหรือซื้อเป็นประจ ำเกือบทุกงวดมำกกว่ำนำนๆ ซื้อหนึ่งครั้ง  โดยส่วนใหญ่ซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลเป็นคู่มำกกว่ำกำรซื้อเป็นชุดที่รวมหลำยคู่  หลังจำกมีกำรออกมำตรกำรควบคุมรำคำ
สลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่เกินคู่ละ 80 บำทแล้ว กลุ่มตัวอย่ำงที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลในรำคำเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำรำคำหน้ำสลำกสูงร้อยละ 93.5  นโยบำยกำรควบคุมรำคำ
สลำกท่ี 80 บำทต่อคู่ ไม่ได้เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในปริมำณที่เพ่ิมมำก
ขึ้นแต่อย่ำงใด  แต่เป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสลำกกินแบ่งของรัฐบำลของประชำชน
มำกกว่ำ   

2. ผู้ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ไม่เกิน 80 บำทต่อคู่  กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลที่ 80 บำทต่อคู่  กำรสร้ำงโอกำสใหม่ให้กับผู้ค้ำรำยย่อย เพ่ือกำรเข้ำถึงสลำกอย่ำงเป็นธรรม ด้วย
ระบบซื้อ-จองล่วงหน้ำ และกำรปรับเพ่ิมปริมำณสลำกในตลำดจำก  37 ล้ำนฉบับคู่ เป็น 60 ล้ำนฉบับคู ่ในระดับ
มำกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 99  

3. กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ซื้อมองว่ำสำเหตุที่ท ำให้คนขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลขำยแพงกว่ำ

รำคำหน้ำสลำกฯ มำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ กำรขำยต่อหลำยทอดของผู้ขำยยี่ปั๊วรำยใหญ่ปั่นรำคำ 

และผู้ค้ำสลำกรำยย่อยขำยแพงเอง   ดังนั้น ส ำนักงำนสลำกกกินแบ่งรัฐบำลควรเข้ำไปศึกษำและ

แก้ปัญหำให้ถูกจุดจำกข้อค้นพบและมุมมองของผู้ซื้อเหล่ำนั้น 

4. จำกกำรที่ผลกำรวิจัยศึกษำพบว่ำ ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลควรด ำเนินกำรในอนำคต 3 

อันดับแรกในมุมมองของผู้ซื้อคือเพ่ิมจ ำนวนรำงวัล รองลงมำจับกุมและปรับผู้ขำยสลำกเกินรำคำ และ

เพ่ิมจ ำนวนสลำก  นอกจำกนี้ กำรออกผลิตภัณฑ์แบบใหม่ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ผู้ซื้อเห็นว่ำควรท ำใน

อนำคต 

5. จำกกำรที่ผลกำรวิจัยศึกษำพบว่ำ ข้อเสนอให้แก้ปัญหำกำรขำยสลำกฯ เกินรำคำที่ถูกระบุ

ถึงมำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ จับกุมและปรับผู้ขำยสลำกเกินรำคำ รองลงมำให้รำงวัลน ำจับผู้ขำย
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สลำกเกินรำคำ และจัดสรรโควตำของผู้ขำยใหม่ ซึ่งส ำนักงำนสลำกกกินแบ่งรัฐบำลควรตระหนักและ

ให้ควำมส ำคัญอย่ำงจริงจังต่อกำรแก้ไข ปรับปรุง และด ำเนินกำร เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำก

กำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 

6. ผลกำรศึกษำนี้ได้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลอย่ำงยั่งยืน 

โดยเฉพำะในเรื่องของรูปแบบควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สลำกกินแบ่งรัฐบำลของประชำชนในปัจจุบัน

และในอนำคต ซ่ึงส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลสำมำรถน ำผลกำรวิจัยศึกษำไปด ำเนินกำรออก

ผลิตภัณฑ์สลำก สนองตอบควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนจำกข้อค้นพบเหล่ำนี้ได้ 
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รูปแบบการสื่อสารกับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

Types of Communication and Quality of Communication within Family 
of Undergraduate Students 

 
พรทิพย์ ช่วยเพล1 และพิมลพรรณ อิศรภักดี2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับคุณภาพ
การสื่อสารในครอบครัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Google Docs) ระหว่าง 19 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 แบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์จ านวน 
557 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 72 และเพศชาย ร้อยละ 28 อายุระหว่าง 17-25 
ปี และครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยในหอพัก/คอนโด/อพาร์ตเมนต์/บ้านเช่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวแบบคุยทางโทรศัพท์มากที่สุด ประเด็นที่พูดคุยใน
การติดต่อสื่อสารสามอันดับแรกคือ การเรียน การเงินและเรื่องเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว บุคคลใน
ครอบครัวที่นักศึกษาติดต่อมากที่สุด คือ มารดา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
สื่อสารกับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบว่า เพศหญิง ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีคุณภาพการสื่อสารที่ดีกว่า 
ส่วนการติดต่อการสื่อสารทางข้อความ (แชท) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และประเด็นที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การเรียน ข่าวสารและ เหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไป สมาชิกในครอบครัวและ
ญาติ และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชีวิตประจ าวันและสารทุกข์สุกดิบ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการสื่อสาร
ภายในครอบครัวของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาที่มีระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวดี จะส่งผลให้
ระดับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ: รูปแบบการสื่อสาร คุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจยัประชากรและสังคม สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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Abstract 
 This study aims to study relationship between types of communication and 

quality of communication within family of undergraduate students 17-25 years old. 
Data is collected online using questionnaires developed with Google Docs during 19 
April to 4 May 2017.  Number of questionnaires returned and analyzed is 557.  
Seventy two percent of respondents are female and 28 percent are male. Half of 
them live in dormitory, apartment, or rented house. Most of respondents use 
mobile phone to communicate with family members. The issues that they usually 
talk about are studying, financial, and other family members. Students communicate 
most with their mother. Results from multiple regression analysis show that quality 
of communication is related to sex of students, type of residence during study, type 
of communication and issues of communication as well as level of family 
relationship. 

Keywords: Type of communication, Quality of communication within the family, 
Undergraduate students  

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวัน ทุกคนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ในสังคม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การ
ติดต่อสื่อสารช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ถ้าปราศจากติดต่อสื่อสารก็จะท าให้ต่างคนต่าง
อยู่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน หากมีการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพดีจะท าให้ผู้คนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การติดต่อสื่อสารยังช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้บุคคลได้มีโอกาสเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งการสนทนาผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่ง
เป็นการพูดคุยผ่านสื่อที่คู่สนทนาไม่ได้พบปะหน้าตากันโดยตรง และการสื่อสารที่สามารถเห็นหน้าค่า
ตากับคู่สนทนาได้ การสื่อสารเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย 
ประหยัดและสื่อสารกันได้เสมือนอยู่ใกล้ชิดกัน สอดรับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ที่ต้องการใช้
งานอย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโทรศัพท์ สื่อสังคม
ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตามการศึกษาของภัสรา พงษ์สุขเวชกุล (2554) พบว่า แม้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยให้การด าเนินชีวิตของครอบครัวมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่มีข้อเสียคือก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างบิดามารดากับเด็กและเยาวชน อาจ
ส่งผลให้การพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความผูกพัน
และความสัมพันธ์ของครอบครัวขึ้นได้  

 บทความนี้สนใจที่จะศึกษากลุ่มนักศึกษา เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านตาม
ล าพัง นิยมใช้การสนทนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด (ชิตาภา สุขพล า,  2548) รวมทั้ง
ประชากรวัยนี้ยังมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนอกครอบครัว เช่น เพ่ือนทั้งในสถานศึกษาและกลุ่มเพ่ือน
เดิม จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประชากรกลุ่มนี้จะมีรูปแบบการสื่อสารกับคุณภาพการสื่อสารกับครอบครัว
อย่างไรภายใต้กระแสของสื่อและเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
การสื่อสารในครอบครัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

การสื่อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของผู้คนในสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธ์ของ
คน เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารจึงเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสารหรือการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของข้อมูลข่าวสาร  

การสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การสื่อสารภายใน  การสื่อสารระหว่าง
บุคคลการสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชล (วณิชา ร่ า
ร้อง , 2557 ; ทัศนีย์ ภุมวิภาชน์, 2554; ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2546 อ้างใน วรางคนา เดชสวนะ, 
2550) ซึ่งการศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Communication) หมายถึง การสื่อสารของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท าการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน
โดยตรงในลักษณะตัวต่อตัว (Person-to-Person) เพ่ือสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
รวมทั้งมีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยการพูด (Verbal Communication) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กัน
มากที่สุดในการน าข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดอาจกระท า
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ด้วยการพูดหรือการเขียนก็ได้ ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลมี 2 ลักษณะ คือ (DeVito, 2003 ; ชิตา
ภา สุขหล า, 2548 ; เอ่ียม ฉายางาม และคณะ, 2544) 

1. การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสาร
และผู้รับสารเห็นหน้ากันและมีปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกันและกัน ในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง 
สมาชิกในครอบครัว อันได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองและบุตร พูดคุยกันลักษณะตัวต่อตัว 
สามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมหรือเป็นที่เข้าใจชัดเจนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ เนื่องจากสามารถ
สังเกตเห็นท่าทีท่าทางที่ไม่เข้าใจของผู้รับสาร และสามารถอธิบายจนคู่ผู้รับสารเข้าใจได้ 

2. การสื่อสารแบบผ่านสื่อ (Interpose Communication) เป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อเป็น
ตัวกลางหรือช่องทางในการส่งและรับข่าวสาร อาจมีข้อจ ากัดในด้านระยะทางที่ห่างไกลกัน (Space) 
หรือด้านเวลา (Time) ที่ไม่ตรงกัน แต่ปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
ระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารเห็นหน้ากันได้ระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสื่อสารที่ เรียกว่า การปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) 
กล่าวคือ การสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกลับไปมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารอย่างทันท่วงที ใน
การศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกในครอบครัว และการสื่อสาร
กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 

บทความนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวตามแนวคิดของ Epstein et al. 
(1993) ประกอบด้วย 4 แบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมาย ถือ
ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีคุณภาพการสื่อสารมากที่สุด 2) การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจนแต่ไม่ตรง
ต่อบุคคลเป้าหมาย เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนชัดเจนแต่ไม่ได้ระบุถึงบุคคลใน
ครอบครัวที่ต้องการจะสื่อสารด้วย หากครอบครัวใดที่ใช้การสื่อสารในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งขึ้นได้ 3) การสื่อสารที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจนแต่ตรงบุคคลเป้าหมาย เป็นรูปแบบการสื่อสาร
ที่มีการระบุตัวสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการจะสื่อสารด้วยอย่างชัดเจน แต่ เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อมี
ความหมายคลุมเคลือ และ 4) การสื่อสารที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจนและไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย เป็น
รูปแบบการสื่อสารที่มีคุณภาพต่ า สรุปได้ว่า ครอบครัวที่มีความสุขย่อมจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนและ
ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย ในกลับกันหากครอบครัวใดสื่อสารกันแบบคลุมเคลือและอ้อมค้อม ก็จะส่งผล
ให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งในครอบครัวจนน ามาสู่การท าลายสัมพันธภาพที่ดีของ
ครอบครัวได้  

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน
สมัยใหม่ กลายเป็นสังคมก้มหน้า ผู้คนส่วนใหญ่จดจ่อ หมกมุ่น ก้มหน้าก้มตากับการติดต่อสื่อสาร
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ผ่านสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (นวลฉวี ประเสริฐสุข , 2558) สะท้อนว่าสังคมสมัยใหม่มีการพูดคุยหรือ
ปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า (Face to Face) กับผู้คนที่อยู่รอบข้างลดลง ส่งผลให้คนต่างคนอยู่กัน
มากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการสื่อสารมี
ข้อดีคือ ท าให้บุคคลที่อาศัยอยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อสื่อสารเสมือนว่าอยู่ใกล้ชิดกัน จึงเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ท าให้สมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันได้ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกันมากข้ึน  

ปัญหาครอบครัวที่พบส่วนใหญ่ จะมีสาเหตุมาจากการสื่อสารในครอบครัวที่ ขาด
ประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกันน้อยลง เพราะคิดว่าสมาชิกในครอบครัวรักกัน รู้ใจกัน ไม่จ าเป็นต้อง
พูดคุยกันมาก ทั้งที่ความเป็นจริงการพูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญมากและต้องเป็นการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดข้ึนในครอบครัว เมื่อ
การสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวย่อมเกิดข้ึนตามไปด้วย (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
, 2554) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้มีแนวคิดว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว ได้แก่ 1) ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และลักษณะที่พักอาศัย 2) ปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
ได้แก่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประเด็นที่ติดต่อสื่อสาร และบุคคลที่ติดต่อสื่อสาร และ3) ปัจจัย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว  

 
นิยามศัพท์ 

รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับสมาชิกใน
ครอบครัว ได้แก่ บิดามารดาหรือผู้ปกครองกับบุตร แบ่งประเภทของรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสื่อสารแบบเผชิญหน้าพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตา และการสื่อสารแบบผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพูดคุยโทรศัพท์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

คุณภาพการสื่อสาร หมายถึง คุณภาพการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและสมาชิกในครอบครัว
โดยการประเมินจากค าถามจ านวน 6 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 0 -24 คะแนน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง เกณฑ์การให้คะแนน 0 -10 คะแนน โดย 0 
คะแนน คือ ความสัมพันธ์ไม่ดีและ10 คะแนน คือความสัมพันธ์ดีที่สุด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุ
ระหว่าง17-25 ปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 67 แห่ง (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560) ในการประมาณขนาดตัวอย่างขั้นต่ าใช้วิธีการประมาณค่ายอดรวม
และค่าเฉลี่ยของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความแปรปรวนที่ระดับ 0.5 ขนาด
ความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณท่ี 0.05 ได้ค่าประมาณจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน  

ส าหรับการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage Sampling) 
คือ ขั้นแรก แบ่งภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ 
กรุงเทพมหานคร ขั้นที่สอง สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลาก
เลือก 2 จังหวัดเป็นตัวแทนของภูมิภาคท้ัง 4 ภาค จากนั้นจึงติดต่อขอความร่วมมือจากตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนั้น ๆ เพ่ือกระจายแบบสอบถามให้นักศึกษา จังหวัดที่เป็นตัวอย่าง คือ 
เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบุรี นครปฐม นครพนม ขอนแก่น ตรัง ยะลา และกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Docs) ประกอบด้วย
ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากร รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ได้แก่ ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร เรื่องที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและบุคคลที่ติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
คุณภาพการสื่อสาร  

การศึกษานี้ด าเนินการภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ  COA. No. 
2017/03-081 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้อ่านค าชี้แจงรายละเอียดโครงการแล้วสามารถเลือกที่จะ
ตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามได้ตามความสมัครใจ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง  19 เมษายน - 4 
พฤษภาคม 2560 แบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีจ านวนทั้งสิ้น 557 ชุด 
 
ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง17- 25 ปี 
จ านวน 557 คน เพศหญิง ร้อยละ 72 เพศชาย ร้อยละ 28 และลักษณะที่พักของนักศึกษาเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.2) คือ หอพัก/คอนโด/อพาร์ตเมนต์/บ้านเช่า (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มอย่างจ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากร 
 N=557 

คุณลักษณะทางประชากร ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
28.0 
72.0 

รวม 100.0 
อาย ุ(ปี)  
              17 
               18 
               19 
               20 
               21 
               22 
               23 
               24 
               25 

 
0.2 
1.1 
19.7 
22.8 
25.1 
15.1 
8.4 
3.9 
3.6 

ค่าเฉลี่ย = 20.92 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.60 
ลักษณะท่ีพักอาศัย 
             บ้านบิดามารดา 
             บ้านญาติ                                                                      
 หอพักนักศึกษา/คอนโด/อพาร์ตเมนต์/บ้านเช่า                                                      

 
45.6 
5.2 
49.2 

รวม 100.0 

 
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 92.1 ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองลงมา

คือ สื่อสารทางข้อความ(แชท)ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
ฯลฯ แบบพูดคุยต่อหน้า สื่อสารโดยเห็นหน้าและเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวิดีโอคอล (Video 
call) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ และการใช้ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS,MMS) (ร้อยละ 64.8 62.5 
27.8 และ 3.8ตามล าดับ) เมื่อสอบถามถึงประเด็นที่พูดคุยในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว พบว่า 
สามอันดับแรกคือ การเรียน  การเงินและสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 79.2 62.3 และ 58.3 
ตามล าดับ) ส าหรับบุคคลในครอบครัวที่นักศึกษาติดต่อสื่อสารเป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่คือ 
มารดา (ร้อยละ 72.2) รองลงมาคือ บิดา พี่น้อง และญาติ (ร้อยละ14.4 , 9.3 และ 4.1 ตามล าดับ) 
(ตาราง 2) 
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ตาราง 2 ร้อยละของรูปแบบการติดต่อสื่อสารในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง 
N=557 

รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ร้อยละ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แบบพูดคุยต่อหน้า 
  คุยทางโทรศัพท ์
  ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS,MMS) 
  สื่อสารทางข้อความ(แชท)ผ่านทางสังคมออนไลน ์ต่าง ๆ   เช่น 

เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ 
 สื่อสารโดยเห็นหน้าและเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวิดโีอ

คอล (Video call) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ 

 
62.5 
92.1 
3.8 
64.8 

 
27.8 

ประเด็นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การเรยีน 
การท างาน 
สมาชิกในครอบครัวและญาต ิ
การเงิน 
สุขภาพ 
 เพื่อน 
ความรัก,แฟน/คนรัก 
 ข่าวสารและเหตกุารณ์บา้นเมอืงทั่วไป 
อื่น ๆ  (ชีวิตประจ าวัน สารทุกขส์ุกดบิ) 

 
79.2 
33.3 
58.3 
62.3 
54.0 
28.7 
16.5 
38.2 
3.1 

บุคคคลในครอบครัวท่ีติดต่อสื่อสารด้วยมากที่สุด 
บิดา 
มารดา 
น้อง 
ญาติ 

 
14.4 
72.2 
9.3 
4.1 

รวม 100.0 

 
ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักศึกษา สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ พบว่า 

นักศึกษามีระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 90.1)  รองลงมาคือ ระดับปาน
กลางและระดับน้อย (ร้อยละ 7.4 และ 2.5 ตามล าดับ) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่
ที่ 8.25 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน) (ตาราง3) 
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ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
N=557 

ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ร้อยละ 
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว                    
                  น้อย (0 – 4 คะแนน) 
                  ปานกลาง (5 – 6 คะแนน) 
                  มาก (7 – 10 คะแนน) 

 
2.5 
7.4 
90.1 

ค่าเฉลี่ย = 8.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.85 ค่าสูงสุด = 10 คะแนน   ค่าต่ าสุด =  0 คะแนน 
 

ส าหรับคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของกลุ่มนักศึกษาในภาพรวมมีคุณภาพการสื่อสาร
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 71.7) รองลงมาคือ ระดับปานกลางและระดับน้อย (ร้อยละ 26.4 และ 2.5 
ตามล าดับ) ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการสื่อสารเท่ากับ 18.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน 
(ตาราง4) 

 
ตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว 

N=557 
ระดับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว ร้อยละ 

คุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว              
             น้อย (0 – 8 คะแนน) 
             ปานกลาง (9 – 16 คะแนน) 
             มาก (17 – 24 คะแนน) 

 
2.5 
26.4 
71.1 

ค่าเฉลี่ย = 18.31 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน=4.20 ค่าสูงสุด = 24 คะแนน   ค่าต่ าสุด =  6 คะแนน 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัว
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพการสื่อสารของ
นักศึกษาได้ประมาณร้อยละ 21 (R2 = 0.21)  

 ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ เพศและลักษณะที่พักอาศัย  ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
1.08และ -0.82 ตามล าดับ สามารถแปลผลได้ว่าเมื่อก าหนดตัวแปรอ่ืน ๆ ให้คงที่ เพศหญิงจะมี
คุณภาพการสื่อสารกับครอบครัวโดยรวมดีกว่าเพศชาย นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บ้านบิดามารดาและ
บ้านญาติ จะมีระดับคุณภาพการสื่อสารน้อยกว่านักศึกษาที่พักอาศัยหอพัก/คอนโด/อพาร์ตเมนต์/
บ้านเช่า  
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ด้านปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่มีผลต่อคุณภาพการสื่อสารภายใน
ครอบครัวของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ช่องทางการติดต่อการสื่อสารทาง
ข้อความ (แชท)ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ ซึ่ง
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.75 สามารถแปลผลได้ว่าเมื่อก าหนดตัวแปรอ่ืน ๆ ให้คงที่ ช่อง
ทางการติดต่อการสื่อสารทางข้อความ (แชท) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ ส่งผลให้คุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษาดีกว่าผู้ที่ไม่
ใช้ช่องทางนี้ ส่วนประเด็นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การเรียน ข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง
ทั่วไป สมาชิกในครอบครัวและญาติ และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชีวิตประจ าวันและสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1.18 0.91 0.91 และ 2.02 ตามล าดับ) สามารถแปลผลได้ว่าเมื่อ
ก าหนดตัวแปรอ่ืน ๆ ให้คงที่ ประเด็นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การ เรียน ข่าวสารและ
เหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไป สมาชิกในครอบครัวและญาติ และเรื่องอ่ืน  ๆ เช่น ชีวิตประจ าวันและ
สารทุกข์สุกดิบส่งผลในทางบวกต่อคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษามากกว่าผู้ที่
ไม่ได้พูดคุยในประเด็นเหล่านี้ 

ส าหรับปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า นักศึกษาที่มีระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดี จะส่งผลให้ระดับคุณภาพการสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วย  

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
N=557 

ตัวแปร 
คุณภาพของการสื่อสารโดยรวม 

B Beta S.E p-value 
คุณลักษณะทางประชากร     
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย) 

หญิง 
 

1.08 
 

0.12 
 

0.37 
 

0.00 

อายุ  -0.00 -0.00 0.11 0.98 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวฃของนักศึกษา
ปริญญาตรี (ต่อ) 

N=557 

ตัวแปร 
คุณภาพของการสื่อสารโดยรวม 

B Beta S.E p-value 
ลักษณะท่ีพักอาศัย 
(กลุ่มอ้างอิง:ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา) 

อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
(กลุ่มอ้างอิง: ไม่ใช้) 

แบบพูดคุยต่อหน้า 
คุยทางโทรศัพท ์
ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS,MMS) 
สื่อสารทางข้อความ (แชท) ผ่านทางสังคม  

ออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น เฟซบุ๊กไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแก
รม ฯลฯ 

สื่อสารโดยเห็นหน้าและเสียงผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในวิดีโอคอลเช่น เฟซบุ๊กและไลน์ 

 
 

-0.82 
 
 
 
 

0.61 
0.95 
-0.23 
0.75 

 
-0.02 

 
 

-0.10 
 
 
 
 

0.07 
0.06 
-0.01 
0.09 

 
0.00 

 
 

0.35 
 
 
 
 

0.36 
0.61 
0.88 
0.36 

 
0.39 

 
 

0.02 
 
 
 
 

0.09 
0.12 
0.79 
0.04 

 
0.10 

รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว(ต่อ)     
ประเด็นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร     
(กลุ่มอ้างอิง: ไม่ใช่)     

การเรียน 1.18 0.11 0.44 0.00 
การท างาน -0.26 -0.03 0.38 0.49 
สมาชิกในครอบครัวและญาติ 0.71 0.08 0.35 0.04 
การเงินและเศรษฐกิจ 0.15 0.02 0.35 0.67 
สุขภาพ 0.15 0.02 0.35 0.68 
เพื่อน -0.02 -0.00 0.41 0.96 
ความรัก,แฟน/คนรัก -0.84 -0.07 0.49 0.08 
ข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไป 0.91 0.11 0.36 0.01 
อื่น ๆ  เช่น ชีวิตประจ าวัน สารทุกขส์กุดิบ 2.02 0.08 1.00 0.04 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวฃของนักศึกษา
ปริญญาตรี (ต่อ) 

N=557 

ตัวแปร 
คุณภาพของการสื่อสารโดยรวม 

B Beta S.E p-value 
บุคคลที่ติดต่อสื่อสาร     
     
(กลุ่มอ้างอิง: ญาติ)     

บิดา 0.33 0.03 0.92 0.72 
มารดา 0.60 0.06 0.83 0.48 
พี่น้อง 0.51 0.04 0.97 0.60 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 0.85 0.32 0.11 0.00 

ค่าคงท่ี 7.08 

R2 

Adjusted R2 
F 

0.21 
0.17 
6.59 

 
อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 92 ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “มือถือ” ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวมากอาจเป็นเพราะการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสื่อสารกันได้เสมือนอยู่ใกล้ชิดกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของฐิตินันทน์ ผิวนิล (2556) ที่พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีให้ความส าคัญกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เพราะผู้ใช้งานเห็นว่ามีความสะดวกสบายง่ายต่อการพกพา เช่นเดียวกับการศึกษาของศิริวรรณ เชื้อ
วงศ์ (2548) พบว่า กลุ่มนักเรียนมีการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับบิดามารดามากที่สุด นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของภัสรา พงษ์สุขเวชกุล  (2554) ที่พบว่า สมาชิกครอบครัวต่างเห็นว่า
โทรศัพท์มือถือสามารถตอบสนองกับความต้องการของครอบครัวได้มากที่สุดคือ ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและโทรศัพท์มือถือมีราคาไม่สูง
มากนัก 
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ประเด็นที่ใช้พูดคุยในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว สามอันดับ
แรกคือ การเรียน การเงินและสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านการเงินจากครอบครัวเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เรียน ที่พักอาศัย อาหารตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น ส าหรับบุคคลที่นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
เป็นประจ า ส่วนใหญ่คือ คือ มารดา อาจเนื่องจากมารดามีบทบาทหลักในการดูแล อบรมสั่งสอน
และให้ค าปรึกษากับบุตร ท าให้มีความใกล้ชิดกับบุตรมากกว่าบุคคลอ่ืนในครอบครัว  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า เพศหญิงจะมี
คุณภาพการสื่อสารกับครอบครัวโดยรวมดีกว่าเพศชาย เพราะในสังคมไทยผู้หญิงจะคอยดูแลเอาใจ
ใส่สมาชิกในครอบครัวจึงให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว ส่วนผู้ชายจะ
สนใจเรื่องนอกบ้าน เช่น การท างานเพ่ือหารายได้มากกว่า รวมทั้งวัยรุ่นชายอาจให้ความส าคัญกับ
เพ่ือนมากกว่า ในด้านที่พักอาศัยนั้นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บ้านบิดามารดาและบ้านญาติ จะมีระดับ
คุณภาพการสื่อสารที่น้อยกว่านักศึกษาที่พักอาศัยหอพัก/คอนโด/อพาร์ตเมนต์/บ้านเช่า เนื่องจาก
การสนทนาของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดาและบ้านญาติบางครั้งอาจมีทัศนคติหรือความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน จนน าไปสู่การกระทบกระทั่งและความขัดแย้งในครอบครัวได้ ต่างจากนักศึกษาที่
พักอาศัยนอกบ้านซึ่งมีคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวมากกว่า เพราะการพักอาศัยที่แยกจาก
กันท าให้พ่อแม่คิดถึงห่วงใยจึงท าให้การสนทนาแต่ละครั้งมีความราบรื่นมากกว่า  

รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่มีผลต่อคุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การติดต่อสื่อสารทางข้อความ (แชท) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของภัสรา พงษ์สุข
เวชกุล (2554) ที่พบว่า สมาชิกในครอบครัวจะให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาที่
สามารถน ามาสู่การเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริงมากกว่าการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ รวมทั้ง
บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่กับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ (2551) พบว่า ครอบครัว
ส่วนใหญ่จะเลือกติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ระหว่างที่บิดามารดาออกไป
ท างาน ส่วนบุตรไปเรียนหนังสือ เพ่ือสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน บางครอบครัวที่บุตรไป
เรียนที่ห่างไกลบ้าน หากจะติดต่อกันสมัยก่อนจะใช้โทรศัพท์ทางไกลซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหรือเขียน
จดหมายที่ต้องใช้เวลา ดังนั้น การส่งข้อความ พูดคุยผ่านการติดต่อสื่อสารกันทางสังคมเครือข่าย
ออนไลน์บนสื่ออินเทอร์เน็ตท าให้เวลา ระยะทางและค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นอีกต่อไป 
นอกจากนี้แล้วการศึกษานี้ท าในช่วงเวลาต่อมาที่สังคมไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล มีความเจริญก้าวหน้าด้าน
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เทคโนโลยีการสื่อสาร บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
มากขึ้น ผู้สูงวัยใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้สูง
วัยคลายเหงาได้และสามารถพูดคุยกับบุตรหลานผ่านสื่อออนไลน์ได้ง่ าย และรวดเร็ว อันจะน าไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารทาง
ข้อความ (แชท) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way 
Communication) ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองกลับมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่
ต่อหน้ากัน หรืออาจอยู่คนละสถานที่ก็ได้แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไป
มา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน นักศึกษาอาจใช้การส่ง
ข้อความเพ่ือลดการเผชิญหน้า พ่อแม่และนักศึกษามีเวลาไตร่ตรองก่อนที่จะส่งข้อความ อ่านและ
พิจารณาข้อความในภายหลัง 

ส่วนประเด็นพูดคุยในการติดต่อสื่อสาร พบว่า การเรียน ข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง
ทั่วไปสมาชิกในครอบครัวและญาติ และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชีวิตประจ าวันและสารทุกข์สุกดิบ ส่งผลต่อ
คุณภาพการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสื่อสารของนักศึกษากับ
ครอบครัวมีเนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมาย ถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีคุณภาพการ
สื่อสารมากที่สุด (Epstein et al., 1993) สอดคล้องกับงานวิจัยของวณิชชา ร่ าร้อง (2557) ที่พบว่า 
ประเด็นเนื้อหาการสื่อสารในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครอบครัว 
รองลงมาคือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และการเรียน
ของนักเรียน และการศึกษาของวรางคนา เดชสวนะ (2550) พบว่า การสื่อสารภายในครอบครัว
ระหว่างบิดา มารดาและบุตรนั้น เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของตน
กับสมาชิกในครอบครัวรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องการเรียน การท างาน เพ่ือน และ
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพูดคุยกันในประเด็นข่าวสารและเหตุการณ์การเมืองส่งผลต่อคุณภาพการ
สื่อสารในครอบครัวด้วยเช่นกัน 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้คุณภาพการสื่อสาร
ภายในครอบครัวเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2558) ที่พบว่า การ
ติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพในครอบครัวจะน ามาซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัวตามมา  
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้พบว่า คุณภาพการสื่อสารของนักศึกษากับครอบครัวมีคุณภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดี แต่รูปแบบการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสื่อสารในครอบครัว มีเพียงช่องทาง
เดียวคือ การติดต่อสื่อสารทางข้อความ (แชท) ผ่านทางสื่อสังคม ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 
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ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ เนื่องจากคุณภาพการสื่อสารที่ดี ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ดังนั้น ควรท าให้การสื่อสารในครอบครัวมีคุณภาพดีไม่ว่าผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทใดก็ตาม 
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การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (Place branding) ด้วยอาหารจากกรณีศึกษา 
งานวิจัยด้านประสาทสัมผัสของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 

Food-branding places proposition. Case study of empirical study 
result from Thai restaurants abroad– A sensory perspective 

 
อนัญญา กรรณสูต 

 
บทคัดย่อ 

ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าสถานที่ (Place branding) ก าลังได้รับความ
สนใจในการศึกษาอย่างมาก และมีการแยกย่อยในการศึกษาหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการ
สร้างตราสินค้าสถานที่ด้วยอาหาร การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพ่ือเติมเต็มช่องว่างทางความรู้นี้  โดย
มุ่งเน้นการใช้มุมมองการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างข้อเสนอในการสร้าง
ตราสินค้าให้สถานที่คือประเทศไทยในหลายระดับ ทั้ง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น  

ค าส าคัญ: การสร้างตราสินค้าสถานที่, การสร้างตราสินค้าสถานที่ด้วยอาหาร, การรับรู้ทางประสาท  
            สัมผัส 
 
Abstract 

While knowledge of place branding is gaining much attention in education. 
And there are subdivides in several ways. But one interesting way is to brand the 
place with food. This study is a study of theories and relevant research especially 
research on Thai restaurants abroad to find more understanding. By focusing on 
sensory perception, it is the main tool for creating a proposal for branding the place 
Thailand at many levels, between national, regional and local. 

Keywords: place branding, brand the place with food, sensory perception 
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บทน า 

เมื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าสถานที่ (Place branding) ได้บังเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีพัฒนาการมาตลอด จากจุดเริ่มที่ผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยตลาดมี
ข้อเสนอว่า สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถสร้างตราสินค้าได้ เช่นเดียวกับที่ เราสามารถสร้าง
ตราสินค้าให้กับสินค้า หรือบริการ ซึ่งในกรณีสถานที่ตั้งนั้น ชื่อของสถานที่ตั้งนั้นๆ ก็เปรียบเสมือน
ชื่อของตราสินค้า (Keller, 1998; Kotler, Haider, & Rein, 1993)  

ในเรื่องล าดับการพัฒนา Hankinson (2010b) ได้เสนอพัฒนาการของการศึกษาการสร้าง
ตราสินค้าให้กับสถานที่ไว้อย่างน่าสนใจ โดยชี้ว่า นับจากจุดเริ่มต้น ศาสตร์ก็ได้พัฒนาไปสู่ยุคที่ศึกษา
เฉพาะลงลึกในบางเรื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน ศาสตร์นี้ได้พัฒนาจนมีความครอบคลุมในการศึกษา
การสร้างตราสินค้าให้กับสถานที่ใน 4 ระดับด้วยกัน คือ การสร้างตราสินค้าให้กับสถานที่ท่องเที่ยว 
(Destination Branding) การสร้างตราสินค้าให้กับประเทศ (Nation Branding) การสร้างตราสินค้า
ให้กับภูมิภาค (Regional Branding) การสร้างตราสินค้าให้กับเมือง (City Branding)  

ในพัฒนาการตามล าดับดังกล่าว จุดเน้นที่ส าคัญส าหรับการสร้างตราสินค้าสถานที่ ก็คื อ 
การสื่อสาร “สาร” ไปสู่กลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน (Braun, Eshuis, & Klijn,2014; Zenker, Braun, & 
Petersen, 2017) โดยผู้สื่อสารหลักแต่ดั้งเดิมคือรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคการบริหารจัดการเมืองจนท าให้เกิดวิธีการสื่อสารตราสินค้าและการตลาดเกี่ยวกับสถานที่
ออกมามากมาย (Zhou & Wang, 2014) 

ความท้าทายประการหนึ่งของการสื่อสารตราสินค้าสถานที่ก็คือ สภาพตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงมาก  กล่าวคือ ในการแข่งขันของสถานที่ระดับประเทศ ก็มีการแข่งขันกันกว่า 200 ประเทศ และ
ถ้าเป็นการแข่งขันระดับสถานที่  ก็มีการแข่งขั นจากกว่า 2 ล้านสถานที่ที่ ท าการแข่งขัน 
(Balakrishnan, 2008) สถานที่เหล่านี้ จึงต้องค้นหาสิ่งดึงดูดใจมาสื่อสาร เพ่ือรักษากลุ่มเป้าหมาย
ของสถานที่นั้นๆ ซึ่งวิธีการที่เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) นี้จะเสนอคือ การสร้างตรา
สินค้าสถานที่ด้วยอาหาร โดยอ้างอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงวิชาการและความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 1.ความส าคัญในการสร้างตรา
สินค้าให้สถานที่ (Place branding) ด้วยอาหาร จากมุมมองด้านประสาทสัมผัส 2.แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านประสาทสัมผัส 3. สรุปข้อเสนอแนะ และเสนอกรอบแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (Place branding) ด้วยอาหารส าหรับประเทศไทย 
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1. ความส าคัญในการสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (Place branding) ด้วยอาหาร จากมุมมอง
ด้านประสาทสัมผัส 

1.1. พื้นฐานทางทฤษฎีการสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (place branding) 
การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (place branding) ได้รับการให้ค าจ ากัดความจาก

หลากหลายมุมมองทางการศึกษา ตั้งแต่ถูกมองเป็นเพียงอัตลักษณ์หนึ่งของสินค้า ไปจนถึง การปรับ
ไปสู่เทคนิคการสร้างตราสินค้าที่ประยุกต์จากการสร้างตราสินค้าของสินค้าไปสู่ การสร้างตราสินค้า
ของสถานที่ (Kavaratzis & Ashworth, 2006) อีกทั้งหน่วยในการศึกษาของค าว่า สถานที่ ก็มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่ประเทศ (Countries), ภูมิภาค (Regions) และเมือง (Cities) (Ashworth et al., 
2015; Chan & Marafa, 2013)  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ขอให้ค าจ ากัดความของการสร้างตรา
สินค้าให้สถานที่ (Place branding) ว่า คือ กระบวนการ ก่อรูปสิ่งเชื่อมโยงอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับ
สถานที่ โดยการน าเสนอหน้าที่ (Functions) อารมณ์ (Emotions) ความสัมพันธ์ (Relationships) 
และองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic elements) ต่อสาธารณะ  (Anholt, 2010; Kavaratzis, 
2005)  

ทั้งนี้การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเป็นแค่การสร้างข้อ
สัญญา ต่อโลกภายนอก แต่ต้องวางรากฐานความเป็นเจ้าของร่วมและการมีเป้าหมายร่วมกันต่อพ้ืนที่
นั้น ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบริษัทท้องถิ่นในการร่วมมือกันสร้างอาณาจักรของแบรนด์
สถานที่แห่งนั้นขึ้นมา 

แก่นแท้ของการสร้างตราสินค้าให้กับสถานที่ คือการสื่อสาร “สาร” ในที่นี้ขอใช้ค า
ว่า ประเด็นดึงดูด ของสถานที่นั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (Braun, Eshuis, & Klijn, 2014; Zenker, 
Braun, & Petersen, 2017) ในการเลือกประเด็นดึงดูด ต่อกลุ่มเป้าหมาย มีผู้เสนอแนวทางไว้
หลากหลายแนวทาง โดย Balakrishnan, Nekhili,and Lewis (2011) ได้ศึกษาว่าองค์ประกอบของ
ตราสินค้าสถานที่ (place brand components) หรือภาพลักษณ์ของสถานที่ใดที่ส าคัญที่สุด 
ส าหรับผู้บริโภค ในกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขั้นของการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) (Hankinson, 2004a) 
สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้การเลือกประเด็นดึงดูดมาน าเสนอเป็นเรื่องยากแก่การตัดสินใจ ทั้ งนี้ 
Balakrishnan (2016) ได้รวบรวมสินค้าที่สามารถน าเสนอเป็นแรงดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมายไว้มากมาย 
เช่น โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก การพักผ่อนหย่อนใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายใจ  
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค าจ ากัดความของ การสร้างตราสินค้าสถานที่ (Place 
branding) ข้างต้น ซึ่งมีข้อแนะน าว่า การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเป็นแค่
การสร้างข้อสัญญา ต่อโลกภายนอก แต่ต้องวางรากฐานความเป็นเจ้าของร่วมและการมีเป้าหมาย
ร่วมกันต่อพ้ืนที่นั้น ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบริษัทท้องถิ่นในการร่วมมือกันสร้าง
อาณาจักรของแบรนด์สถานที่แห่งนั้นขึ้นมา 

ส าหรับประเทศไทยนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากด้านอาหาร ดังนี้ 
1. ในระดับนานาชาติ อาหารไทยได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่ง

การยอมรับนั้นได้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลก (Sriwattana et al., 2002) ผลส ารวจบางเรื่องได้ชี้ว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารชาติต่างๆ ในโลก ต าหรับอาหารไทยได้รับการนึกถึงก่อนเป็นอันดับ 4 เมื่อ
ผู้บริโภคนึกถึงอาหารต่างชาติในโลก (Sunanta, 2005)  

เมื่อปี พ.ศ.2554 ซีเอ็นเอ็น โก (www.cnngo.com) เว็บไซต์ชื่อดังที่ให้ข้อมูลแนะน า
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ส าคัญทั่วโลก ได้ประกาศผลส ารวจหัวข้อ  World’s 50 most 
delicious foods หรือ 50 สุดยอดอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก ก็สร้างความฮือฮาให้กับคนไทยทั้ง
ประเทศ เพราะ‘แกงมัสมั่น’ ของไทย ได้รับการให้คะแนนจากคนทั่วโลกให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุด
ของมนุษยชาติ 

การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการผ่านเฟซบุ๊คของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจาก มัสม่ันจะได้
อันดับหนึ่งเหนือพิซซ่าของอิตาลี ที่อยู่ใน อันดับ 2 และเหนือกว่าซูชิ ของญี่ปุ่นที่อยู่ในอันดับ 4 รวม
ไปถึงเป็ดปักก่ิงของจีนในอันดับ 5 ด้วย แล้ว ยังมีอาหารไทยอีกหลายชนิด ติดผลโผใน 50 อันดับแรก
ด้วย ได้แก่ น้ าตกหมู อยู่ที่อันดับ 19 ส่วน ส้มต า ได้อันดับที่ 46 ขณะที่ เมนูฮิตอย่าง ต้มย ากุ้ง อยู่
ในอันดับที่ 8 (จิต ผลิญ, 2554) 

2. ในระดับประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ร้านอาหารทั่วไปจะมีมูลค่า
ตลาดประมาณ 267,000 - 275,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 2.9 - 5.9 จากในปี 2557 
ส่งผลให้ในปี 2558 นี้ ธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไป น่าจะมี
มูลค่าตลาดอยู่ในกรอบ 375,000 - 385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 4.0 - 6.8 จากในปี 
2557 

รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the 
World) โดยมุ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจ านวนมากไปยัง
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน  

ผลการด าเนินงานโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ระยะที่ 1 ซึ่งด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 
2547–พ.ศ. 2551 ก่อให้เกิดการขยายตัวของร้านอาหารไทยในต่างประเทศจ านวนมาก โดยในช่วง
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เริ่มโครงการปี พ.ศ.2548 ในขณะนั้น มีจ านวนร้านอาหารของไทยในต่างประเทศจ านวน 6,954 ร้าน 
(“เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก...,” 2548) เมื่อด าเนินโครงการไปแล้ว ได้เกิดการขยายตัวของร้านอาหาร
ไทยจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 มีการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น 9,000 แห่ง 
(“ฟ้ืนนโยบาย...,” 2552)  

การด าเนินการตามโครงการนี้ ได้ส่งผลอย่างส าคัญสู่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ไทย โดยผลการศึกษาของหน่วยงานระดับกระทรวงของไต้หวันที่ชื่อ Council for Economic 
Planning and Development (CEPD) ยืนยันว่า ตั้งแต่รัฐบาลไทยได้ริเริ่ม โครงการครัวไทยสู่ครัว
โลก ในปี พ.ศ. 2543 มูลค่าการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารของไทยได้เพ่ิม
จาก 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงของไต้หวันบางประเภท ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนไต้หวัน
ควรจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมอาหารประจ าชาติสู่ตลาดสากลเช่นกัน (ส านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย, 2551) นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นและมาเลเซียต่างเริ่มจัดให้มีโครงการลักษณะเดียวกับ
ไทยขึ้นบ้าง (“ปฏิวัติใหม่...,” 2552) ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 มูลค่าการส่งออกอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารของไทย ได้แก่ อาหารสด วัตถุดิบ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส สร้าง
รายได้เข้าประเทศในปี พ.ศ. 2548 เป็นมูลค่า 519,816 ล้านบาท, พ.ศ. 2549 เป็นมูลค่า 563,911 
ล้านบาท และ พ.ศ. 2550 เป็นมูลค่า 617,620 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น
ในช่วง 3 ปีดังกล่าวถึงร้อยละ 9.52 

ในปี พ.ศ.2552 ได้มีการรื้อฟ้ืนน าโครงการครัวไทยสู่โลกขึ้นมาด าเนินการอีกครั้ง เรา
อาจจะเรียกว่า โครงการครัวไทยสู่โลก ระยะที่ 2 ก็ได้ ซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินการต่อเนื่องจาก
โครงการครัวไทยสู่โลก ระยะที่ 1 คือการผลักดันให้เกิดร้าน/ภัตตาคารอาหารไทยในต่างประเทศ 
20,000 ร้าน และขยายเครื่องหมาย Thai select ให้กับร้านอาหารไทยทั่วโลก ผลการด าเนินการ
ของ ครัวไทยสู่โลก ระยะที่ 2 นั้น มีข้อมูลจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ระบุว่า ในปี พ.ศ.2554 ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีไม่ต่ ากว่า 11,800 ร้าน ประเทศที่มี
มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา 5,786 ร้าน ออสเตรเลีย 1,352 ร้าน อังกฤษ 1,194 ร้าน 
เยอรมน ี620 ร้าน และประเทศญี่ปุ่น 596 ร้าน  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ฟ้ืนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกขึ้นมาอีกครั้ง โดยรัฐบาลได้
ประกาศนโยบายและวางยุทธศาสตร์โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (“ปั้น ‘ครัวไทย’..., 2555) 
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1.2. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างตราสินค้าสถานที่ 
(Place branding) 

ดังที่ Hankinson (2010) ได้เสนอพัฒนาการของการศึกษาการสร้างตราสินค้า
ให้กับสถานที่ไว้ว่าในปัจจุบัน ศาสตร์นี้มีความครอบคลุมในการศึกษาการสร้างตราสินค้าให้กับ
สถานที่ใน 4 ระดับด้วยกัน คือ การสร้างตราสินค้าให้กับสถานที่ท่องเที่ยว (Destination Branding) 
การสร้างตราสินค้าให้กับประเทศ (Nation Branding) การสร้างตราสินค้าให้กับภูมิภาค (Regional 
Branding) การสร้างตราสินค้าให้กับเมือง (City Branding) ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการวิจัยครั้งนี้ 
จึงหมายถึงผลลัพธ์จากการสร้างตราสินค้าให้สถานที่ในระดับของสถานที่ท่องเที่ยว (Destination 
Branding) ทับซ้อนกับการสร้างตราสินค้าให้กับประเทศ (Nation Branding)  

ทั้ งนี้  มี ผลวิจั ยจ าน วนมากที่ แสด งให้ เห็ น ว่ าการท่ องเที่ ย ว เชิ งอาห าร 
(Gastronomical destination or food tourism) ก าลั งเป็น เทรนด์ที่ทวีความส าคัญมากขึ้น 
(Bessiere, 1998; Okumus, Okumus, & McKercher, 2007; Everett & Aitchison, 2008) ซึ่ ง
ปรากฏการณ์นี้ เมื่อมองในมุมที่กว้างขึ้น การท่องเที่ยวเพ่ืออาหาร/การกินอยู่ ก็คือปัจจัยดึงใน
การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว (Pull factor in destination marketing) นั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้น อาหาร
สามารถมีบทบาทส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในความหมายที่ยิ่งใหญ่ 
ทั้งนี้ เนื่องจากวิถีแห่งอาหารได้รับการ “สร้างตราสินค้า” โดยความเป็นชาติ (Nationality) ด้วย 
ดังนั้น จึงมีโอกาสอยู่มากในการสร้างความเชื่อมโยงในแง่บวก ระหว่างภาพลักษณ์ธุรกิจบริการ
ร้านอาหารไทยกับภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยว (Lertputtarak, 2012) 

ความเชื่อมโยงดังกล่าว เราสามารถพบเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในการที่อาหาร
ไทย มีความเชื่อมโยงเป็นอย่างสูงกับการท่องเที่ยวไทย ในการส ารวจเรื่อง “The Asia Pacific 
Travel Intentions Survey 2010” จัดท าโดยบริษัทวีซ่าและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (พาต้า) ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดใจในรสชาติอาหารไทยที่โดดเด่น และ
ไม่เป็นรองประเทศใด โดยเลือกให้เป็นเหตุผลอันดับหนึ่ง ในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทยอีกครั้ง (“อาหารไทย เหตุผลหลัก...,” 2553) จนกระทั่งประเทศไทยได้เปิดแคมเปญมหัศจรรย์
เมืองไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554-2555 โดยมีความมุ่งหวังสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยต่อ
โลก โดยชู 2 เอกลักษณ์ ที่ถือเป็นความมหัศจรรย์ นั่นคือ มหัศจรรย์ที่หนึ่ง คือ การที่เป็นแผ่นดินใต้
ฟ้าพระบารมี มหัศจรรย์ที่สอง คือมหัศจรรย์อาหารไทย เพราะปัจจุบันมีอาหารไทยที่โด่งดังระดับ
โลกหลายเมนูเช่น แกงมัสมั่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย และส้มต า (“ใต้ฟ้าพระบารมี...,” 2555) 

ส าหรับอาหารไทยนั้น นับเป็นหนึ่งในต าหรับอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
จากท่ัวโลก ตัวอย่างผลการวิจัยยืนยันเช่น ผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยเคลลอกก์ ในปี พ.ศ.2548 
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ซึ่งแสดงว่าอาหารไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4 รองจากอาหารอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศสและจีน แม้ว่า
ในปีหลังๆ จะไม่พบการวิจัยเปรียบเทียบที่ชัดเจน แต่อาหารไทยก็มักถูกจัดอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของ
อาหารที่ได้รับความนิยมในระดับโลกอยู่เสมอ จากศักยภาพดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไทย
จึงมีนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งด าเนินการ
อย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพดีเป็นจ านวนมากไปยังต่างประเทศ
ภายใต้โครงการครัวโลกสู่ครัวโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าประเภทอาหารในรูปแบบต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ อาหารพร้อม
ปรุง และอาหารพร้อมรับประทาน ตลอดจนสินค้าประเภทอ่ืน ๆ เช่น สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

การด าเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ต้องหยุดชะงักไปบ้างเนื่องจากการ
เปลี่ยนรัฐบาล แต่โครงการนี้ก็ได้รับการรื้อฟ้ืนกลับมาด าเนินการอีกครั้งใน พ.ศ.2552 และในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยต้องการฟื้นโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกขึ้นมาอีกครั้ง ในฐานะยุทธศาสตร์ในการผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก (“ปั้น ‘ครัวไทย’..., 2555) 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านประสาทสัมผัส 

2.1. การสร้างคุณค่าผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) และ
การสร้างตราสินค้า 

การสร้างคุณ ค่ าผ่ านการสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผั ส  (Sensory 
Perception) 

แนวคิดการตลาด และการสร้างตราสินค้าในปัจจุบัน ได้ชี้ว่า ต้องให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณค่าของตราสินค้า (Brand value) 

ในการตลาดดั้งเดิมที่เน้น “การตลาดสินค้า” นั้น ผู้ผลิตสามารถสร้างคุณค่าของ
ตราสินค้า ผ่านอัตถประโยชน์ (Utility) และคุณค่า (Value) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากนั้นเน้นการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียว ก่อนส่งออกขายโดยหวังผลก าไร
จากยอดขายสินค้าเป็นส าคัญ 

แต่ในการตลาดยุคใหม่ที่เน้น “การตลาดบริการ” นั้นแม้จะเริ่มต้นจากการที่ต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากสินค้าและบริการนั้นมีความต่างกัน 
โดยเฉพาะลักษณะของการบริการที่มีลักษณะการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ผู้บริโภคจึง
เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์จากการบริการได้ ก็โดยผ่าน “ประสบการณ์” จากบริการนั้นๆ ดังนั้นจึง
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กล่าวได้ว่าเมื่อผู้บริโภคซื้อบริการใดๆ ในความเป็นจริง สิ่งที่เขา/เธอซื้อ ก็คือ “ประสบการณ์” 
นั่นเอง (Bateson & Hoffman, 2011) 

ในการสร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์นั้น ในบทความเรื่อง Frontiers of the 
marketing paradigm in the third millennium ข อ ง  Ravi S.  Achrol แ ล ะ  Philip Kotler 
(2012) ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าการเปลี่ยนผ่านในด้านมโนทัศน์ทางการตลาดที่ส าคัญคือการเกิดขึ้นของ
กระบวนการทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ (Human sensory processes) ที่จะกลายมาเป็น
ค าอธิบายพ้ืนฐานต่อประสบการณ์การบริโภค (Consumption experience) ของมนุษย์ ซึ่งจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (Kuhnian paradigm shift) ซึ่งท าให้เส้นแบ่งองค์ความรู้ที่
แยกระหว่างจิตใจ (Mind cognitions) และสมอง (Brain) หายไป 

การรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) และการสร้างตราสินค้า 
ผลการวิจัยชี้ว่า ประสาทสัมผัสมีผลกับประสิทธิผลของตราสินค้า(Lindstrom, 2005) ทั้ งนี้ 
จุดเริ่มต้นของการวิจัยของเขา มาจากการตั้งข้อสังเกตว่า ในเมื่อความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลก
ทั้งหมด มาจากการมีประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งสิ้น เขาจึงวางแผนท าการวิจัยระดับโลก 
เพ่ือส ารวจหนทางใหม่ในการสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัส เป้าหมายในการท าวิจัยของเขาคือ
การพิสูจน์ว่า “ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสต่อตราสินค้ามีบทบาทหลักในการสร้างความภักดีต่อ
ตราสินค้า” หรือไม่ โดยได้ท าการวิจัย กับผู้บริโภคจ านวนกว่า 2000 คน ใน 2 ประเทศ ตรวจสอบ
ตราสินค้าระดับโลกจ านวน 18 ตรา และผลวิจัยพบว่า องค์กรธุรกิจเจ้าของตราสินค้าระดับโลกต่างก็
มีความโดดเด่นในการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างน้อยที่สุดหนึ่งด้าน แต่ในขณะที่องค์กรธุรกิจ
เจ้าของตราสินค้ามักจะวนเวียนท าการสื่อสารตราสินค้า (Brand communication) โดยใช้ประสาท
สัมผัสเน้นไปใน 2 ด้าน คือ ด้านรูป และด้านเสียงถึงร้อยละ 99 แต่ผลการวิจัยจากผู้บริโภคกลับชี้ชัด
ว่าการรับรู้ประสาทสัมผัสด้านรส สร้างความภักดีต่อตราสินค้าสูงถึงร้อยละ 95 การรับรู้ประสาท
สัมผัสด้านกลิ่น สร้างความภักดีต่อตราสินค้าสูงถึงร้อยละ 75  การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านเสียง สร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้าร้อยละ 50 ตามมาด้วยด้านสัมผัสที่ร้อยละ 40 ในขณะที่ความภักดีที่เกิดจาก
การรับรู้ในประสาทสัมผัสด้านรูป มีค่าต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับประสาทสัมผัสด้านอื่น ที่ร้อยละ 35 

Lindstrom (2005) จึงสรุปว่ากลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าในยุคใหม่นี้ ต้องน าจุด
สัมผัสทางประสาทสัมผัส (Sensory contact points) รวมเข้าไปในโครงหลักของผลิตภัณฑ์ ให้มี
หลากหลายด้านให้ได้มากที่สุด เพ่ือโอบล้อมประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคไว้ 
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2.2. ภาพรวมของผลการวิจัยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ในฐานะ
เครื่องมือการสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสให้ประเทศไทย (Tool of a sensory 
experience of a place)  

สืบเนื่องจากธุรกิจบริการนั้น มีความแตกต่างจากธุรกิจสินค้า ในการเข้าใจคุณค่าที่
ผู้บริโภคได้รับให้ชัดเจนขึ้น Hirschman และ Holbrook (1982) อธิบายว่าผู้บริโภคไม่ใช่แค่ต้องการ
ใช้สินค้าหรือบริการ แต่มีบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา สิ่งนั้นก็คือประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับ
จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ทั้งนี้ มุมมองของ Hirschman และ Holbrook (1982) เน้น
อย่างมากไปที่ประสบการณ์ ของผู้บริ โภคทางประสาทสัมผัส (Multi-sensory aspects of 
customers experiences) ต่อสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ Schmitt (1999) ที่ชี้ว่าการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสเป็นการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค 

การรับรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคในธุรกิจบริการนั้น มีข้อ
พิสูจน์จากงานวิจัยของอนัญญา กรรณสูต (2552) เรื่อง “การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่มีต่อ
ร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ กับความภักดีต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ของประเทศไทย” ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) กับภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งก าเนิด (Country Image) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ในจุดสัมผัส
หลักๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการหรือความภักดีของร้านอาหารไทย ได้แก่ จุดสัมผัสด้าน
อาหาร จุดสัมผัสด้านบริการ จุดสัมผัสด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ก่อนจะน ามาสรุปเป็นการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านรูป (2) การรับรู้ประสาทสัมผัส
ด้านรส (3) การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านสัมผัส (4) การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น (5) การรับรู้
ประสาทสัมผัสด้านเสียง แล้วน าการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) แต่ละด้านมา
หาความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด (Country Image) ซึ่งแบ่งเป็นภาพลักษณ์ 4 
ด้านได้แก่ (1) ภาพลักษณ์ประเทศด้านอาหาร  (2) ภาพลักษณ์ประเทศด้านการบริการ  (3) 
ภาพลักษณ์ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (4) ภาพลักษณ์ประเทศด้านความคุ้มค่า ผลการวิจัยพบว่า
ประสาทสัมผัสทุกด้านมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด (Country Image) 
ทุกด้านกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  

ทั้งนี้ ในรายละเอียด ผลการวัดภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด (Country Image) 
ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้  

1. ภาพลักษณ์ประเทศด้านอาหาร เป็นภาพลักษณ์ที่มีการเชื่อมโยงสูงทั้งหมด โดย
การเชื่อมโยงระดับสูงสุดตามล าดับ เป็นดังนี้ 1) ภาพลักษณ์ในเรื่องความหลากหลายของร้านอาหาร
ประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 2) องค์ประกอบของอาหารไทย เช่น เครื่องเทศ สมุนไพร ผัก ผลไม้ 
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3) กระบวนการปรุงอาหารที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์ 4) ความหลากหลายของอาหารจากท้องถิ่นต่างๆ 
5) อาหารไทยเป็นอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

2. ภาพลักษณ์ประเทศด้านการบริการ เป็นภาพลักษณ์ที่มีการเชื่อมโยงสูง
ทั้งหมด โดยการเชื่อมโยงระดับสูงสุดตามล าดับ เป็นดังนี้ 1) ลักษณะการบริการของคนไทย คนไทยมี
ความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนโยน น่ารัก 2) พนักงานที่ให้บริการในประเทศไทยจะให้บริการที่มี
เอกลักษณ์ (Unique touch in service) 3) สถานที่ที่ให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยว อาหาร และ
สุขภาพ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลมีมาตรฐานสูง 

3. ภาพลักษณ์ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เป็นภาพลักษณ์ที่มีการเชื่อมโยงสูงทั้งหมด 
โดยการเชื่อมโยงระดับสูงสุดตามล าดับ เป็นดังนี้ 1) วัฒนธรรมอาหารในวัง และการแกะสลัก 2) 
สิ่งแวดล้อมที่สวยงามทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ทะเล ภูเขา แม่น้ า ที่ราบการเกษตร  3) 
สถาปัตยกรรม ที่สะท้อนวัฒนธรรมและศาสนา เช่น วัดไทย และพระบรมมหาราชวัง 

4. ภาพลักษณ์ประเทศด้านความคุ้มค่า เป็นภาพลักษณ์ที่มีการเชื่อมโยงสูง 
 

3. สรุปข้อเสนอแนะ และเสนอกรอบแนวคิดในการประยุกต์ใช้ การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ 
(Place branding) ด้วยอาหารส าหรับประเทศไทย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ และเสนอกรอบ
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ การสร้างตราสินค้าให้สถานที่ (Place branding) ด้วยอาหารส าหรับ
ประเทศไทยดังนี ้

ในการพยายามอธิบายว่า การรับรู้ทางประสาทสัมผัสสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภคอย่างไร Walter, 

Edvardsson & Öström Åsa (2010) ชี้ว่าจากการศึกษาเรื่องประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสที่ผ่านมาพบว่า 
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่ผู้บริโภคได้รับนั้น จะน าไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ทางประสาทสัมผัส
ขึ้นในใจผู้บริโภค (Multi-sensory images) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการสร้างตราสินค้า
ด้วยประสาทสัมผัสของ Lindstrom (2005) ตาม “ปรัชญาการช าแหละตราสินค้า” (The Smash 
Your Brand philosophy) ที่ให้เจ้าของตราสินค้าพิจารณาทุกจุดสัมผัส  (Brand’s touch points) 
ของตราสินค้าแล้วสร้างหรือรักษาให้ทุกประสาท (เท่าที่มีในจุดสัมผัสนั้น) ผสานกันเพ่ือมุ่งสร้างหรือ
รักษาภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Image of the brand) โดยแต่ละประสาทสัมผัสจะต้องแสดง
บทบาทราวกับท าหน้าที่เป็นตราสินค้า (Logo) ของตราสินค้านั้นทีเดียว และเมื่อเจ้าของหรือ
ผู้บริหารตราสินค้าสามารถรักษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในแต่ละจุดนั้นให้มีความมั่นคง การรับรู้
ทางประสาทสัมผัสที่มั่นคง นั้นจะก่อให้เกิดความภักดีขึ้น  
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ตามแนวคิดของ Lindstrom (2005) ที่ให้แต่ละประสาทสัมผัสจะต้องแสดงบทบาทราวกับ
ท าหน้าที่เป็นตราสินค้า (Logo) ของตราสินค้านั้น จึงประเมินได้ว่า การรับรู้ทางประสาทสัมผัสในแต่
ละจุดสัมผัสนั้นท าหน้าที่เปรียบได้กับ เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า ( Identity of the brand) ซึ่ง
หากเป็นดังนั้นก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของ Bartholme & Melewar (2011) ที่เสนอให้น าแนวคิด
เอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory identity) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรเอกลักษณ์องค์กร
แบบดั้งเดิม (Corporate visual identity construct) ที่มีเพียงประสาทสัมผัสด้านการรับรู้ประสาท
สัมผัสด้านรูป ทั้งนี้ Bartholme & Melewar (2011) พัฒนาแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ทางประสาท
สัมผัสมาจากแนวคิดของ Pines (2007) ที่อธิบายถึงประสาทสัมผัส 5 ด้าน ได้แก่การรับรู้ประสาท
สัมผัสด้านรูป การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านเสียง การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านสัมผัส การดมกลิ่น การ
ลิ้มรส โดยเขาเสนอว่าให้ท าการก าหนดตัวแปรเอกลักษณ์ขององค์กร ใหม่ ให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการประสาทสัมผัสของมนุษย์ 5 ด้านดังกล่าว โดยที่เอกลักษณ์ขององค์กรใหม่นี้ ยังคงท าหน้าที่
สื่อความหมาย ตามที่องค์กรต้องการที่จะให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเอกลักษณ์เหล่านี้อนุญาติให้ผู้คนสามารถ
บรรยาย (Describe) จดจ า (Remember) และสร้างความสัมพันธ์ (Relate to  it) กับองค์กรได ้

ดังนั้นในการสร้างตราสินค้าให้กับสถานที่ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเมือง เอกสาร
เชิงหลักการ (Concept Paper) นี้ จึงน าเสนอว่า สถานที่ในแต่ละระดับควรมีการน าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสถานที่มาหารือร่วมกัน เพ่ือหาเป้าหมายร่วมในการวางแผนการสื่อสารผ่านอาหารประจ าถิ่น 
โดยมีหลักการในการสื่อสาร 4 ช่องทางตามการรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์รวมของประเทศไทย 
ตามผลการวิจัยของอนัญญา กรรณสูต (2552) และข้อเสนอเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. การสร้างเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัสของตัวอาหารประจ าสถานที่  
ในบรรดาช่องทางทั้ง 4 ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างได้มาก

ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากต าหรับอาหารประจ าชาติ (Cuisine) เป็นศิลปะระดับสูงที่สามารถสื่อสารสู่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนทั้ง 5 ประสาทสัมผัส  นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ของคนใน
ประเทศ ในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จนกระทั่งในหลาย
ประเทศ ได้ใช้ต าหรับอาหาร เพ่ือสร้างตราสินค้าให้กับประเทศของตน (Lin et al, 2011; 
Giampiccoli & Kalis,2012; Kavaratzis & Hatch, 2013) ตัวอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
อิตาลี ประเทศเม็กซิโก และประเทศรัสเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศไทย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์อาหาร
ประจ าชาติของตนเพื่อรักษาความดึงดูดใจของประเทศในฐานะประเทศแห่งอาหาร 

ในระดับเมือง เนื่องจากกระแสของสื่อต่างๆ ท าให้หลายเมืองวางต าแหน่งตราสินค้า
ข อ ง เมื อ ง ให้ เป็ น เมื อ ง แ ห่ ง อ า ห า ร  (Food cities or gastronomy cities)  ( Suet Leng & 
Badarulzaman (2014)) 
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ในบางสื่อมีการให้ประกาศนียบัตรรับรองอาหารของเมือง ดังตัวอย่างเช่น the 
Michelin Guide ranking system นอกจากนี้ ยังมีสื่อที่จัดล าดับต าแหน่งเมือง หรือ ร้านอาหารที่
ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งในทริปท่องเที่ยวนี้ ท าให้เมืองและร้านถูกจดจ าผ่านสินค้าอาหารประจ าถิ่น 
ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจ 

แม้แต่องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ก็ได้สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขึ้น (UNESCO 
Creative Cities) ซึ่งก าหนดให้ความสร้างสรรค์ด้านอาหารเป็นเครือข่ายย่อย (UNESCO City of 
Gastronomy network) ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการรับรองสถานภาพของเมืองที่สามารถ
เข้าไปอยู่ในเครือข่ายนี้ว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาศาสตร์และศิลปะแห่งการท าและการทานอาหารจน
เป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองหรือภูมิภาคนั้น ซึ่งจะต้องมีสภาพเป็นชุมชนแห่งอาหารที่มีชีวิตชีวา มี
ร้านอาหาร และหรือมีหัวหน้าพ่อครัวจ านวนมาก  

ด้วยเหตุทั้งสิ้นนี้ กล่าวได้ว่าตัวอาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีประสบการณ์ทั้งจากตัว
อาหารเอง และจากสิ่งแวดล้อมในที่ที่ได้สัมผัสอาหาร ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ต่อประสาทสัมผัสทั้ง
การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การได้ยิน และการสัมผัสจนเกิดการสร้างตราสินค้าให้เมืองได้   

2. การสร้างเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัสของการบริการ 
เมื่อพูดถึงการสร้างตราสินค้าสถานที่ด้วยอาหาร เรามักจะพูดในบริบทโดยรวม 

ดั งที่  Baker (1986, as cited in Baker, Parasuraman, Grewal, and Voss 2002) แ ส ด งค ว าม เข้ า ใจ ต่ อ
บรรยากาศการรับประทานอาหารออกเป็น 3 มิติ คือ มิติของการออกแบบ (Design factors) มิติ
ทางสังคม (Social factors) และมิติของภาวะโดยรอบ (Ambient factors) ทั้งนี้ ในหัวข้อนี้จะขอ
พูดถึงการบริการก่อนว่าจะอยู่ใน มิติทางสังคม (Social factors)  ซึ่งรวมถึง การรับรู้ต่อพนักงาน มี 
3 ตัววัด คือ การแต่งกาย  (Well-dressed employees), ความเป็นมิตร (Friendly employees), 
ความเต็มใจช่วยเหลือ (Helpful employees) ซึ่งจะส่งผลไปสู่การเลือกร้านอาหารอีกในอนาคต 
และ Becker et al.(1999, as cited in Aksoydan, 2007) พบว่าความสะอาดส่วนตัวของพนักงาน 
(Personal cleanliness) มีผลต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคอีกด้วย ส าหรับประเด็นเรื่องการบริการ
นี้ กล่าวได้ว่าเป็นจุดแข็งของคนไทยอย่างแท้จริง (อนัญญา กรรณสูต,2552) 

3. การสร้างเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัสด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังที่ได้กล่าวถึง Baker (1986) สิ่งแวดล้อมประกอบการทานอาหารนับเป็นส่วน

ส าคัญในการสร้างเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัส โดยสามารถท าได้ทั้งมิติของการออกแบบ (Design 
factors) และมิติของภาวะโดยรอบ (Ambient factors) อย่างไรก็ดี ผู้ วิจัยพบว่าสิ่งแวดล้อม
ประกอบอาหารในหลายที่ไม่น่าอภิรมย์ แต่คนยังไปทานอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ha & Jang 
(2012) ซึ่งท าการศึกษาร้านอาหารเกาหลีในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมี



454 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

อิทธิพลไม่ใช่ทางตรง (Indirect effect) ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intentions) จึง
ขออธิบายว่าในกรณีที่ยังไม่มีทุนทรัพย์เพ่ือการปรับปรุงสถานที่ ผู้จัดการสถานที่อาจใส่ใจที่ตัวอาหาร
เป็นหลัก แต่หากมีทุนแล้ว ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ 

4. การสร้างเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัสด้านความคุ้มค่า เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภค
ใช้พิจารณาในการเลือกสถานที่ในการรับประสบการณ์ ในประเด็นนี้ ขอให้แยกแยะค าว่าคุ้มค่าออก
จากค าว่า ราคาถูก เนื่องจากความคุ้มค่า อาจไม่ได้หมายถึงการเน้นราคาถูกก็ได้ 

ข้อสรุปการน าเสนอทั้ง 4 ด้านคือ การออกแบบประสบการณ์ในภาพรวม ดังที่ 
Hirschman & Holbrook (1982) เน้นอย่างมากไปที่ประสบการณ์ของผู้บริโภคทางประสาทสัมผัส 
(Multi-sensory aspects of customers experiences) ของเหตุการณ์รวมผู้บริโภคได้รับ เหตุ
ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นจริงทางสังคมและวัฒนธรรมจึงต้องได้รับการออกแบบอย่าง
มีศิลปะ 

การมองในภาพนี้ สะท้อนแนวคิดที่ว่าการสร้างตราสินค้าให้เมืองหรือสถานที่ เป็น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจต่อ
สถานที่ จนกระทั่งเกิดเป็นภาพลักษณ์ตราสินค้าแก่สถานที่นั้นขึ้น (Anholt, 2010; Hashim and 
Reem, 2017) ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น บางเมืองได้ใช้กลยุทธ์การจัดเทศกาลอาหาร หรือนิทรรศการ
อาหารขึ้นเพ่ือสร้างตราสินค้าให้ เมือง (Hall and Sharples, 2008; Robinson and Clifford, 
2012) เว็บไซต์ food and wine ได้น าเสนอ 24 Awesome Food Events Worth Traveling 
to This Year ซึ่งแสดงกิจกรรมงานอาหารของแต่ละเมืองตลอดทั้งปี  

ข้อสรุปปิดท้ายจึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ทุกกลุ่ม ต้องพิจารณา
ความส าคัญของการวางต าแหน่งตราสินค้าเชิงประสาทสัมผัส ในลักษณะที่มีการจัดวางหลาย
ประสาทสัมผัสร่วมกันจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานที่ที่เยี่ยมยอด ที่จะท าให้สถานที่
ของประเทศไทย ในทุกระดับ เป็นที่ประทับใจอย่างไม่รู้ลืม และไม่อาจน าไปเปรียบได้กับพ้ืนที่ไหน
ในโลก  
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The Role of Government – Mass Media – People in National Security 
under New Media Landscape Context  

 
สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์1  

  
บทคัดย่อ 

แบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร หรือ SMCR Model of Communication (Berlo, 1960) 
ที่สะท้อนภาพปรากฏการณ์ของกระบวนการสื่อสารในอดีตที่พลังในการสื่อสารอยู่ในมือของ “ผู้ส่ง
สาร (Source)” ในฐานะเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสารว่าจะส่ง “สาร (Message)” อะไรออกไป ผ่าน 
“ช่องทาง (Channel)” ใด โดย “ผู้รับสาร (Receiver)” มีหน้าที่รอรับ (Being Passive) เพียงอย่าง
เดียวซึ่งแตกต่างอย่างมากกับปรากฏการณ์ของรูปแบบการสื่อสารในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่
มองลึกลงไปถึงความสามารถของปัจเจกบุคคล (Individual) ซึ่งก็คือผู้รับสาร (Receiver) ในฐานะ
เป็นผู้กระท า (Being Active) และมีความสามารถในการสร้างและส่งสาร (Content Provider) ผ่าน
สื่อออนไลน์โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และเวลา  

ความน่ากังวลต่อจากนี้คือรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) จะเปลี่ยนไปอย่าง
ถอนรากถอนโคน (Radical Change) โดยที่คนในสังคมขาดภูมิคุ้มกันในการคิด วิเคราะห์ และ
แยกแยะระหว่าง “ความเท็จ” และ “ความจริง” ที่ปรากฏอยู่ใน “สาร” ของสื่อออนไลน์  

ในมิติที่การสื่อสารเกี่ยวข้องกับงานด้านความม่ันคงของชาติภายใต้แนวคิด “ความม่ันคงของ
ชาติ (National Security) เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน” จึงให้ความส าคัญกับหน่วยย่อย ๆ ในสังคม 
3 ส่วน ได้แก่ 1) รัฐบาล ในฐานะเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารประเทศและมีหน้าที่ในการสร้างความ
มั่นคงของชาติ 2) สื่อมวลชน ในฐานะเป็นหน่วยในสังคมที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการเป็นสื่อกลาง
ด้านข้อมูลข่าวสาร และ 3) ประชาชน ในฐานะเป็นหน่วยย่อยในสังคมที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและอ านาจแห่งการสื่อสารซึ่งอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคน (Individual Power) 

ค าส าคัญ: บทบาทหน้าที่   ความมั่นคงของชาติ   ภูมิทัศน์สื่อใหม่  
 
___________________________ 
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: foncommarts@gmail.com 
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Abstract 

Communication model in the past indicated that “Source” as the agenda 
setter was the most powerful part of this model, while “Receiver” was only the 
being passive in all “Message” and “Channel” according to SMCR Model of 
Communication (Berlo, 1960). This phenomenon was totally different from the way 
of 21st century’s communication model which deeply focuses in “Receiver” as the 
being active who can create and provide all types of content via online media with 
no time and space.  

From now on, the way of people using online media will radically change. 
With information-rich, “Receiver” will likely receive the online media information 
without verifying, analyzing it and distinguishing “True” and “False” contents.  

According to the concept of “National Security”, this article focuses on the 
area of communication that relates to 3 important parts of the society as the 
followings:    

1. Government, as the one who has the major responsibility to maintain the 
national security. 

2. Mass Media, as the one who has the responsibility to approach the 
information to people in the society. 

 3. People, as the one who has individual power, so that they expected to 
have good knowledge and understanding of how the powerful the new 
communication affects their living.   

Keywords: Role, National Security, New Media Landscape  
 
บทน า 

 ในแวดวงนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์คงไม่มีใครไม่รู้จักทฤษฏีการสื่อสารที่เรียกได้ว่าคลาสิค
และเป็นพ้ืนฐานส าคัญก่อนที่จะต่อยอดไปสู่ทฤษฎีอ่ืน ๆ นั่นก็คือ “แบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร หรือ SMCR Model of Communication” (Berlo, 1960 อ้างถึงใน 
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2546) ที่สะท้อนภาพปรากฏการณ์ของกระบวนการสื่อสารในอดีตที่พลังใน
การสื่อสารอยู่ในมือของ “ผู้ส่งสาร (Source)” เป็นหลักในฐานะเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสารว่าจะส่ง 
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“สาร (Message)” อะไรออกไป ผ่าน “ช่องทาง  (Channel)” ใด โดย “ผู้รับสาร (Receiver)” ซึ่ง
อยู่ปลายทางของกระบวนการสื่อสารนั้น มีหน้าที่รอรับ (Being Passive) เพียงอย่างเดยีว  

ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับปรากฏการณ์ของรูปแบบการสื่อสารในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ที่รู้จักกันในชื่อ “โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization” หมายถึงการแพร่กระจายไปทั่วโลกของข้อมูล
ข่าวสารท าให้ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผัส หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จะเป็นพ้ืนฐานสู่การขับเคลื่อนต่าง ๆ ของโลกในทุก ๆ ด้าน โดยมองลึกลงไปถึงความสามารถของ
ปัจเจกบุคคล (Individual) ซึ่งก็คือผู้รับสาร (Receiver) ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้กระท า (Being Active) 
และมีความสามารถในการสร้างและส่งสาร (Content Provider) ผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่มีข้อจ ากัด
ด้านพื้นที่และเวลา (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2557) 

ปรากฏการณ์ ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของนักทฤษฎี ในกลุ่มเทคโนโลยีนิยม 
(Technological Determinism) ไ ด้ แ ก่  Marshall McLuhan (1964)  นั ก วิ ช า ก า ร ด้ า น
สื่อสารมวลชนชาวแคนาดาจากส านักคิด Toronto School ได้กล่าวถึงค าว่า “สังคมข่าวสาร” 
(Information Society) เป็ นครั้ งแรก  พร้อมกับข้ อความส าคัญ  (Quote) ว่ า  “Medium is 
Massage หรือสื่อคือสาร” เชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคือตัวก าหนดหรือตั วชี้น าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลต่อโครงสร้าง
ความสนใจ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนและสังคม 
(กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2557)  

จากนั้น ในปี ค.ศ.1991 Alvin Toffler กล่าวไว้ในหนังสือ “คลื่นลูกที่  3” (The Third 
Wave) เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โลก โดยระบุถึงคลื่นลูกที่
สามว่ามีจุดเริ่มต้นราวปี ค.ศ.1955 เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นคอมพิวเตอร์ขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นมากสามารถสื่อสารถึงกันกลายเป็นระบบเครือข่าย (Network  
System) เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลกส่งผลให้มนุษย์ในสังคมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายหรือที่เรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่าสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุค “สื่อใหม่” (New Media) อย่าง
เต็มตัวเมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นไปแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏใน
งานเขียนของ Thomas L. Friedman เมื่อปี ค.ศ.2005 ในหนังสือ The World is Flat ระบุถึงพลัง
ที่ท าให้โลกแบนราบไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  เกิดปรากฏการณ์การเชื่อมต่อย่อโลกด้วย Internet/ 
WWW./ Web Browser/  Website ผนวกกับตัวช่วยเสริมความแข็งแกร่งที่ท าให้ เทคโนโลยี
แพร่กระจายอย่างทั่วถึง ได้แก่ การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล (Digital) ที่สามารถพกพาเคลื่อนที่ 
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(Mobile) ไปได้ในทุกที่อย่างอิสระ มีลักษณะเสมือนจริง (Virtual) และเป็นส่วนตัว (Personal) 
รวมถึงพลังของ “ชุมชนออนไลน์” ที่ผู้คนสามารถสร้างเนื้อหา (Content) และน าเสนอเนื้อหา 
(Uploading) ผ่าน Weblog/ Blog ได้อย่างง่ายดายในลักษณะไร้เงื่อนไขของเวลาและพ้ืนที่  (No 
Time & Space) ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ในการเชื่อมโยงความรู้และภูมิปัญญาจากทั่วทุกมุม
โลก เข้าเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวในลักษณะของ “สังคมเครือข่าย” (Network Society) 

ความน่ากังวลนับต่อจากนี้คือรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) หรือสื่อดิจิทัล 
(Digital Media) จะเปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน (Radical Change) โดยที่คนในสังคมขาด
ภูมิคุ้มกันในการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะระหว่าง “ความเท็จ” และ “ความจริง” ที่ปรากฏอยู่ใน 
“สาร” ของสื่อออนไลน์  

ตัวอย่างเช่น กรณีระเบิดที่บริเวณศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ ภายหลังจากที่
เสียงระเบิดดังขึ้นจากจุดเกิดเหตุก็เกิดความโกลาหลอย่างรุนแรง (Chaos) ของข้อมูลข่าวสารที่ไร้
ระเบียบและไร้การควบคุมบนโลกโซเชียล (Social Media) การส่งต่อภาพเหยื่อที่ถูกระเบิดพร้อม
อารมณ์โศกเศร้า ตื่นตระหนก และโกรธแค้น ประกอบกับข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อยจากผู้ไม่หวังดีที่
ต้องการขยายผลชักจูงจิตใจคนไทยให้สับสนอลหม่านมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีการโพสต์ข้อความว่า 
“ให้หยุดแชร์เหยื่อระเบิด ภาพ หรือข้อมูลร้าย ๆ” ซึ่งเท่ากับเป็นจุดตั้งต้นในการเรียกสติของคนไทย
ให้กลับคืนมา เป็นต้น     

รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายต่อหลายครั้งที่ต้นตอของ
เหตุการณ์มาจาก “ข่าวลือ” ที่กระบวนการก่อความไม่สงบสร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน
และเป็นระบบ ปกรณ์ พ่ึงเนตร (2559) ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จชต.) นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่การปล่อยข่าว
ลือแบบปากต่อปากเหมือนในอดีต แต่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยกระจายข่าวอย่าง
ขะมักเขม้น ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่คลิปวิดีโอ การโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งหลาย ๆ เหตุการณ์
แม้จะมีการชี้แจงอย่างรวดเร็วพร้อมแสดงหลักฐานโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ แต่ก็ไม่ส ามารถ
ท าให้ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบหายเคลือบแคลงสงสัย โดยการระดมปล่อยข่าวลือของฝ่าย
ก่อความไม่สงบในทุก ๆ ช่องทางว่าความรุนแรงที่เกิดข้ึนเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น    

ยังไม่นับรวมความคุกกรุ่นแบบคลื่นใต้น้ าระลอกแล้วระลอกเล่าจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่ง
สี เลือกข้างของคนในสังคม โดยแต่ละฝ่ายมีความพยายามในการใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบใน
การสื่อสารเพ่ือรักษาฐานเสียงของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “สื่อสังคมออนไลน์” (Social 
Media) ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบทั้งที่เป็นจริง
แต่เต็มไปด้วยอคติ เป็นจริงบางส่วน หรือมีการบิดเบือนในลักษณะข่าวลือ ข่าวลวง หรือเป็นเท็จ



462 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ทั้งหมด เพ่ือบั่นทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงการท างานบริหารประเทศของรัฐบาลที่
มีผู้น าเป็นทหารที่มาจากการรัฐประหาร เป็นต้น 

สอดคล้องกับที่  เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2554) ระบุถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสังคมโลกในอนาคตว่าจะมีการใช้สื่อดิจิทัล (Digital Media) และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Social Movement) มากขึ้นและรุนแรง ขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยี VDO Link รวมถึงการแตก
กระจายตัวของสื่อดิจิทัล (Digital Media Fragmentation) ที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและส่งต่อกันได้อย่างง่ายดาย ท าให้การรายงานเหตุการณ์จากภาคประชาชนและการ
กระจายข่าวสารที่เกิดขึ้นในรูปแบบดิจิทัล เช่น VDO Clip หรือ Facebook Live สู่สังคมเครือข่าย 
(Social Networking) อย่างเช่น Twitter, Facebook, YouTube และ Blog ต่าง ๆ สามารถท าได้
อย่างทันที่ทันใดจากประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์ที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความม่ันคงของชาติได้อย่างทันทีทันใด (Real Time) 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์การสื่อสารผ่านการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของชาติ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับ “ความมั่นคง” ทั้งสิ้น ดังที่ บุญรอด ศรีสมบัติ (2555) 
ระบุไว้ว่า “ความมั่นคง” (Security) หรือ “ความมั่นคงของชาติ/ความมั่นคงของรัฐ” (National 
Security) หมายถึงการที่ชาติหรือรัฐมีเอกราช สวัสดิภาพของประชาชนอยู่ในความปลอดภัย 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัยและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม  

จากค านิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ความมั่นคง” นอกจากจะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นเอกราชของรัฐแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย อยู่ดีกินดี มีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความ
ปรองดองสมานฉันท์ เป็นต้น หรือหากจะแยกแยะความมั่นคงของชาติออกเป็น “ประเภท” ตาม
กรอบของ “พลังอ านาจของชาติ” (National Power) สามารถแบ่งออกได้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความ
มั่นคงของชาติด้านการเมือง (2) ความมั่นคงของชาติด้านเศรษฐกิจ (3) ความมั่นคงของชาติด้าน
สังคม-จิตวิทยา (4) ความมั่นคงของชาติด้านการทหาร (5) ความมั่นคงของชาติด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ (6) ความมั่นคงของชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

จากค านิยามข้างต้นที่บ่งชัดว่า “ความมั่นคง” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ล้อมรอบตัวเราในมิติ
ใดมิติหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก ๆ ภาคส่วนและคนในสังคมต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจใน 
“ธรรมชาติของโลกโซเชียล” และตระหนักว่า “ความมั่นคงของชาติ เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน” 
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ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะทางทหารหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพียงอย่ างเดียวที่ต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   

ดังนั้น ในฐานะนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จึงใช้ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ของส านักหน้าที่นิยม 
(Functionalism) ที่มีแนวคิดพ้ืนฐานหลักเปรียบเทียบสังคมว่าเหมือนกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่
ประกอบด้วย “ร่างกาย” และ “อวัยวะต่าง ๆ” ท าหน้าที่เฉพาะของตนเอง เปรียบได้กับการที่ 
“สังคม” มี “สถาบัน/องค์กร/หน่วยงานย่อย ๆ” ที่ท าหน้าที่เฉพาะตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และสามารถเชื่อมประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเพ่ือท าให้ “ร่างกาย” หรือ “ระบบของสังคม
โดยรวม” มีเสถียรภาพ โดยเน้นในเรื่องกระบวนการจัดระเบียบทางสังคม (Social Order) ที่ใช้การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดความปรองดอง และมี
สมานฉันท์   

โดยผู้เขียนให้ความส าคัญกับหน่วยย่อย ๆ ในสังคม 3 ส่วน ได้แก่ 
1. รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารประเทศและมีหน้าที่

ในการสร้างความมั่นคงของชาติ รักษาความปลอดภัยของรัฐ และดูแลความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ดังนั้น ภายใต้สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐก็มีความพยายามในการ
ปรับตัวและสร้างความ มั่นคงให้กับประเทศผ่านการด าเนินนโยบาย/โครงการต่าง ๆ เช่น การ
ผลักดันให้เกิดรัฐบาลออนไลน์หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากรัฐบาลด าเนินการส าเร็จนับว่าเป็น
การสร้างมิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐให้มี ลักษณะการบริการแบบที่เดียว ทันใด ทั่วประเทศ และ
ทุกเวลา (one stop service) ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ ”มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสร้าง สังคมท่ีเป็นสุขร่วมกัน  

รวมถึง “โครงการไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ และเตรียมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นต้น โดยมีการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์น าเสนอนโยบาย/ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล/หน่วยงาน
ราชการ เช่น รายการเดินหน้าประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
( ค ส ช . )  https://www.youtube.com/channel/UCWmWSXif6XfVuNaOMTj6vzQ/ แ ล ะ
ร า ย ก า ร คื น ค ว า ม สุ ข ใ ห้ ค น ใ น ช า ติ  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ข อ ง รั ฐ บ า ล 
http://www.thaigov.go.th/index.php/th และกรมประชาสัมพันธ์  http://nwnt.prd.go.th/ 
centerweb/ เป็นต้น รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงด้าน
ต่าง ๆ  

http://nwnt.prd.go.th/
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และเพ่ือเป็นการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากการสื่อสารบนโลกออนไลน์ 
กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก” ขึ้นเพ่ือก ากับดูแลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ อีก
ทั้งเปน็การปกป้องหน่วยงานราชการต่าง ๆ จากการถูกแฮกเกอร์แทรกแซง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคง เช่น การติดตามกลุ่มคนที่โพสต์ข้อความเข้าข่ายผิด
กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า โดยใช้ศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพบกติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคนท่ีบิดเบือนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้ง Single Gateway หรือ "เกต
เวย์แห่งชาติ" โดยรัฐให้เหตุผลว่าเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และการไหลเข้า
ของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ออกไปส่งผลให้
เกิดกระแส “ดราม่า” ของเหล่า “นักเลงคีย์บอร์ด” ในโลกออนไลน์กับกระแสความกังวลเรื่องการ
ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และกลัวการถูกล้วงข้อมูลส่วนบุคคลหรือละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

โดยมีการเปิดหน้ าเว็บเพจบน Facebook ในชื่อ “กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single 
Gateway” ที่เรียกตัวเองว่าเป็น “นักรบไซเบอร์” โดยมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มชาวโซเชียลมีเดีย 
เข้าไปกด F5 (ปุ่มรีเฟรช) บนหน้าเพจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. (www.senate.go.th) 
ท าให้เว็บของ สนช. ล่มและไม่สามารถใช้งานได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น  

2. สื่อมวลชน ในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการเป็นสื่อกลางด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้านก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ซึ่งปัจจุบันเมื่อโลกแห่งการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาที่ปรากฏชัดในปัจจุบันคือ สื่อเองก็ตกอยู่ใน
วังวนของการแข่งขันชิงความรวดเร็วในการเสนอข่าว โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองความ
ถูกต้องครบถ้วน รอบด้านของข้อมูล ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่สื่ออาจจะตกเป็นเครื่องมือใน
การท าลายความมั่นคงของชาติได้อย่างไม่รู้ตัว          

จากประเด็นความมั่นคงแห่งชาติข้างต้น เกี่ยวข้องอย่างไรกับบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนภายใต้บริบทของภูมิทัศน์สื่อใหม่ (New Media Landscape) ผู้ เขียนขอยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการท างานของสื่อมวลชนโดยขาดความเข้าใจระหว่างบทบาทหน้าที่ขอ ง
สื่อมวลชนในการรายงานข้อเท็จจริงที่มีเส้นบาง ๆ คั่นระหว่างค าว่า “ข้อเท็จจริง” และ “ความม่ันคง
แห่งชาติ” ผ่านการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ของผู้สื่อข่าวภาคสนามจากพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ โดยมี
ผลกระทบ หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “กระแสดราม่าบนโลกโซเชี่ยล” เป็นแรงปะทะส่งผ่านมายังโลก
แห่งความเป็นจริง   
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ตัวอย่างเช่น กรณีการถูกตั้งค าถามถึงการท าหน้าที่สื่อมวลชนของ ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ใน
ฐานะผู้สื่อข่าวภาคสนาม รายการ “ข่าว 3 มิติ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. 
ขณะรายงานข่าวกรณีผู้อพยพชาวโรฮีนจา ซึ่งชาวโซเชี่ยลส่วนหนึ่งแสดงความไม่พอใจและ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนผ่านโลกออนไลน์ จนท าให้ 
ฐปนีย์ ประกาศยุติการปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวไประยะเวลาหนึ่ง  

โดย ฐปนีย์ ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุตอนหนึ่งว่า 
“... สิ่งที่เสียใจมากที่สุดขณะนี้คือ การที่ข่าวนี้ก าลังท าให้เกิดความเกลียดชังต่อ

เพ่ือนมนุษย์ ก าลังถูกเชื่อมโยงการเมือง และส่อเค้าบานปลายถึงความขัดแย้งทางศาสนา 
ขอยืนยันว่า การน าเสนอข่าวที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮีนจา ได้ท าตามหน้าที่ของสื่อมวลชน 
และเพ่ือนมนุษย์อย่างดีที่สุดแล้ว ไม่มีเบื้องหลังและเจตนาใด นอกจากติดตามเรื่องนี้มา
หลายปี และอยากเห็นการแก้ปัญหาให้ลุล่วง” 
จึงถือเป็นความท้าทายในการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าเมื่อสังคมตกอยู่ในสถานการณ์ที่

มีความสุ่มเสี่ยงกับความมั่นคงด้านในด้านหนึ่ง โดยมีพลังของสื่อออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่งผล
กระทบรุนแรงยิ่งขึ้น บุคลากรที่ท าหน้าที่ในองค์กรสื่อมีการปรับตัว มีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทัน
กับบทบาทหน้าที่ของตนเองภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ (Media 
Landscape) มากน้อยเพียงใด  

3. ประชาชน ในฐานะเป็นหน่วยย่อยในสังคมที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของ
เครื่องมือการสื่อสารแห่งยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่อ านาจแห่งการ
สื่อสารอยู่ที่ ตัวบุคคลแต่ละคน (Individual Power) อย่างชัดเจน เพราะทุกคนมีความคิด 
ประสบการณ์ และวิถีชีวิตที่มีรูปแบบเป็นของตัวเอง และเกิดพลังอ านาจของการสื่อสารสมัย ใหม่ 
(New Media Power) ที่ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในทุกมิติ ทั้งความรวดเร็ว 
ความลึก ความหลากหลาย น าไปสู่การรับรู้ที่ไม่มีขีดจ ากัด ดังนั้น หากเครื่องมือนี้ตกอยู่ในมือของผู้ใช้
ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบขาด
สติ มีการโพสต์ การแชร์ต่อ ๆ กันไปโดยไม่แยกแยะว่าประเด็นนี้เป็นความมั่นคง เป็นความลับ หรือ
เป็นความปลอดภัยของชาติหรือไม่ ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้ถือเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างมากท่ีผู้ไม่หวังดี
ใช้เครื่องมือการสื่อสารนี้ปลูกฝังทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่ผิด ๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกทางสังคม
เครือข่าย (Network Society) โดยการผลิต “ข่าวปล่อย” “ข่าวลือ” ข่าวลวง” เพ่ือบ่อนท าลาย
ความมั่นคงของชาติด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็น  

หรือตัวอย่างปรากฏการณ์การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube ที่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของชาติด้าน  
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ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ ส่งต่อ กดไลค์ กดแชร์ ข้อความ ภาพนิ่ ง คลิปเสียง คลิป
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ลบหลู่ศาสนา สร้างความเสื่อมเสียต่อ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม เพ่ือมุ่งท าลายความเลื่อมใสศรัทธา สร้างความตื่นตระหนก 
โกลาหล ความแตกแยกแตกต่างในสังคม ย่อมส่งผลกระทบท าให้สังคมอ่อนแอ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุก ๆ ภาคส่วนและคนในสังคมต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจและตระหนักว่า “ความมั่นคงของ
ชาติ เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน” ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะทางทหารหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพียง
อย่างเดียวที่ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีการ
ส่งต่อภาพ/แชร์คลิปเหตุการณ์เครื่องบินกริพเพนของกองทัพอากาศตก จนในที่สุด กองทัพอากาศ
ต้องโพสต์ข้อความผ่านทางเว็บไซต์ Royal Thai Air Force ขอความร่วมมือประชาชนในการงดส่ง
ต่อภาพเหตุความสูญเสียดังกล่าว     

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อสื่อมวลชน รวมถึงรัฐบาล และประชาชนทั่วไป ต้องเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น บุคคล/กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มี
ความพยายามใช้ช่องการทางสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผลิตเนื้อหา หรือ Content ที่มีการพัฒนา
รูปแบบมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ทุกวิถีทางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องให้
รวดเร็วที่สุดและมากที่สุด ประกอบกับความไม่รู้เท่าทันในการเสพข้อมูลข่าวสารที่ทะลักทะล้นของ
ยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (The Information Society) อย่างเต็มรูปแบบที่ต้องเผชิญหน้ากับ “ภัย
คุกคามรูปแบบใหม่” ที่ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือนั้น สังคมจะมีวิธีเผชิญหน้าหรือ
รับมือกับรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และที่ส าคัญที่สุดคือจะมีวิธีการอย่างไรให้ทุก ๆ ภาค
ส่วนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้ เพ่ือให้สามารถ  
ลดทอนความรุนแรงลง หรือใช้ในทางส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของรัฐมากยิ่งขึ้น    
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เปรียบเทียบการรับรู้ภาพยนตร์สารคดีเร่ือง The Mother without a Womb ของ
ผู้ชมชาวฟิลิปปินส์และชาวไทย 

Receptions of a Transgender Film, the Mother without a Womb, 
Comparison between Thailand and Philippines Audiences. 

 
อรดล  แก้วประเสริฐ1 และไบรอัน  บันฑุการ2 

 
บทคัดย่อ 

ในปี 2558 ผู้เขียนสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับแม่ทีเป็นกะเทยเรื่อง The Mother without a 
Womb ภาพยนตร์ได้รับการฉายในระดับนานาชาติครั้งแรกท่ี Boston LGBT Film Festival ซึ่งเป็น
เทศกาลภาพยนตร์ความหลากหลายทางเพศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และได้รับการฉายตามเทศกาล
ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพฯ การศึกษาครั้งนี้ ใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวกระตุ้นความเห็นต่อ
ภาพยนตร์จากนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ในฟิลิปปินส์ และศาสนาพุทธในไทย โดยใช้แนวทาง
ค าถามจาก TeachWithMovies.org เพ่ือเก็บข้อมูลจาก 2 ประเทศ ผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็น
ความคิดของนักเรียนทั้งสองประเทศที่สะท้อนแนวคิดของศาสนา 

ค าส าคัญ: กะเทย, วัฒนธรรมศึกษา, ภาพยนตร์, เพศสภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
1ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาสื่อและการสื่อสารมวลชนอาเซียน และอาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน, คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2ผู้อ านวยการ  Institutional Research and Planning Office และ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย St.Paul University, Manila, 

The Philippines 

https://spumanila.academia.edu/Departments/Institutional_Research_and_Planning_Office/Documents
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Abstract 

In 2015 I made a film about a transgender mother, The Mother without a 
Womb. The film was internationally premiered at Boston LGBT Film festival, one of 
the world oldest LGBT Film festivals, other international film festivals and Bangkok.  
We then used the film as viewer stimulus to elicit reactions from Catholic audiences 
from the Philippines and Buddhist audiences from Thailand. The online 
questionnaires using the guideline from TeachWithMovies.org were used to collect 
data from both countries. The results showed that reactions from each type of 
audience bears some influence from their respective religious affiliations. 

Keywords: Transgender, Gender, Film, Religious  
 
Introduction 

Thailand and its queer cultures 

It is generally accepted that Thailand’s predominant Buddhism is partly the 
reason that Thais have compassion and tolerance toward sexual minorities.  
Buddhist beliefs hold that people are born kathoey3 due to their bad Karma 
resulting from bad conduct in their past or former lives.  They are then ‘being’ 
kathoey and not ‘doing’ anything sinful.  The karmic concept is stated in the record 
of Theravada Buddhism4 that a man who commits adultery will be reincarnated as a 
kathoey. (Terdsak, 2003) This belief lessens the segregation ideology of gender 
differences.  Since katheoy are suffering from their karmic effects, they should be 
sympathized with rather than detested.  Before moving on, it should be noted here 
that the above concepts are just beliefs that evolved through the interpretation of 
the teaching of Buddhism, while the core of philosophy involves practical 

                                                           
3 Kathoey is now an ambiguous Thai word for describing male-to-female transgendered people.  Some kathoey 

consider themselves as female and may or may not go to the extent of full Sex Reassignment Surgery 
(SRS).  The term katheoy is discussed later in the section on terminology. 

4 In Attatakata, the interpretation of Pali Tripitaka. 



470 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

techniques to liberate one’s self from an emotional condition, and deals more with 
the here and now. 

In the light of history, according to Terdsak Romjumpa’s paper “From 
‘Kathoey’ to ‘Gay’: history of male homosexuality in Thai society,” the law of the 
Ayutthaya period (1350 - 1767) categorized a number of people that were forbidden 
to be witnesses in a courtroom and kathoey were among those listed.  Others 
included beggars, the blind, prostitutes, pregnant women and so on.  The reason for 
kathoey being forbidden have not yet been explained.5  These religious beliefs and 
ancient laws clearly mirror the patriarchal system in Thai society in the past.  It may 
be inferred that being kathoey and female were not desirable categories. (Terdsak, 
2003)  However, globalization seems to add more diversity to queer perceptions in 
Thailand. 

 From the 1950s to the 1980s Thailand had been influenced by the US 
through various types of support, especially educational and medical.  As a result, 
the idea that homosexuality was a mental disorder penetrated the country.  
Research by Rungkarnda Pongthornkulpanich, who interviewed 208 male high school 
students in Bangkok in 1978, found that the attitude of male students toward 
homosexual males was quite tolerant.  Even though the male students thought that 
same sex conduct was abnormal, and caused problems for themselves and others, 
they still sympathized with and accepted these people as human beings.  
Nevertheless, the male students thought that the homosexuals should not work in 
some respectable careers such as teachers.  The study also found that the students 
thought that behavior that does not fit gender binary norms was contagious and 
therefore could be cured.  At the end of her research, Rungkarnda also states her 
view that homosexuals should receive therapy from their families and schools. 
(Pongtornkulpanich, 1987) (Pongtornkulpanich, 1987) When the American 
Psychological Association removed homosexuality from its list of mental illness in 
1973, Thai psychology scholars slowly accepted. 
                                                           
5 At that time, in some respects, the status of a gay male and kathoey were still higher than a woman.  Before 

the reign of King Rama the IV or King Mongkut (1851 – 1868), a man could use his wife or his daughter 
as payment for a debt. 

http://search3.apa.org/showurl.cfm?pcx=3577115
http://search3.apa.org/showurl.cfm?pcx=3577115
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A study by Nidhi Auesriwongse makes a significant contribution to this issue 
by dividing these attitudes6 into three groups.  First is the group of traditional Thai 
elites who view third sex people as abnormal and unacceptable.  These people 
consider queerness as wrongful or sinful behavior.  According to Nidhi, this Victorian 
view was adopted from the West at the same time that Western modernity was 
introduced to the country during King Rama V’s reign (1868 -1910).  The Neo-
culturalist conception of the twofold gender concept arriving from the West was 
again promulgated in Thailand during the premiership of Field Marshal P. 
Phibunsongkhram. For example, in the early 1940s The Field Marshal’s cultural 
mandates (ratthaniyom) aimed to make the country modern by having the people 
wear Western-style clothes. (Peleggi, 2002)  The style was more gender specific than 
the traditional sarong (panung), at that time worn by both Thai men and women.  

Obviously, this privileged group does not do anything against sexual 
minorities.  (Nidhi, 2002)  However, the issue of queer subject matter is ignored by 
them as though it does not exist in Thai society.  For instance, there is no ‘queer’ 
subject matter in any primary or secondary school lesson. (Nidhi, 2002)  Legally, as 
stated before, there is no punishment for being gay or kathoey in Thailand, but 
similar to many parts of the world, there is no legal system to support queer rights.  
Therefore, Thai male-to-female transsexuals are still classified by their original birth 
gender on official documents as ‘Mr.’  Since plastic surgery and sex reassignment 
are easily accessible in Thailand, official documents have complicated the lives of 
those who have had a sex-change operation, especially when they enter other 
countries with their Thai gender-fixed passport.  (Amita, 2006)  Furthermore, same-
sex marriages are not officially recognized in the country.  Nevertheless, same-sex 
wedding ceremonies are performed.  

Nidhi suggests that the second group is average Thais who consider the 
‘third’ gender as an abnormality or difference, but never judge the individuals to be 
at fault.  In various kinds of media, these people are represented in a comical form, 
                                                           
6 Stated here are only ‘Thais’ attitudes towards sexual minorities’ in general.  However the attitudes of minority 

Muslims in Southern Thailand, or some specific communities in the country are other subjects to be 
studied. 



472 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

but not in a condemnatory way.71  In Thailand many lesbians, gays, and kathoey 
publicly display their identities, which are accepted to some extent.  In the media, it 
has long been common to see gay male and kathoey characters in television 
programs or as the person in the role of host.  For example Toeng Satifueang (1933 
- 2002) was famously on Thai television since the 1950s, at the time the medium 
was first broadcast in the country.  In Rujirake Kotcharat’s research on the portrayal 
of queer male characters in Thai TV soap operas, she found that the image of these 
characters is generally positive.  Still, the roles are what she calls “sidekicks,” whose 
purpose is to support the male and female protagonists as well as adding 
sensationalism and colour to the program.  (Rujirake, 1999)  In Rakjai Jintaviroj’s 
study, “Homosexuality in Thai and American Movies,” she found a number of Thai 
films that employed queer characters for the supporting roles, mostly male, such as 
Khabuan karn Khon Chai or A Gang of Maids (1986), Ruean Mayura (1992), and 
Nangbaep or Model (1997).  (Rujirake, 1999)  Returning to Nidhi’s work, the third 
category of attitudes toward queer culture in Thailand is from contemporary 
educated elites.  This influential group of people views sexual preferences as one 
kind of human right, natural and harmless. (Nidhi, 2002) In her thesis, Rungkarnda 
also found that acceptance of homosexual men by male students originally from 
Bangkok is higher than students from the provinces.  (Rungkarnda, 1987)  

Lastly, Nidhi concludes that the conception of sexuality and gender in 
Thailand has become enormously complex.  It raises problematical issues in trying 
to judge what is right or wrong.  Nowadays, the issues are greatly influenced by 
economics, society and individuality. (Nidhi, 2002)  Debates on these issues were 
also in the media nationwide.  Consequently, it is still not clear what the attitudes 
concerning queer issues in Thailand really are. This paper aims to investigate the 
reactions of Christian audiences from the Philippines.    

 
The Philippines and Its Queer Cultures 

 The Thompson Reuters Foundation News reported in 2014 that the 
Philippines is the Asian country most accepting of homosexuals. The survey of the 
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Pew Research Center in 2013 (Mis, 2014) indicated that the majority of Filipinos (73 
percent) believe that “society should accept homosexuality”. The Philippines was 
followed by South Korea, China, Malaysia, Indonesia and Pakistan in descending 
order. Mis wrote that while it seems that the predominantly Christian country 
appeared more tolerant of homosexuality compared to those of other religions, 
places in the Philippines where religion plays a more central role in the lives of 
people reveal lower tolerance levels. Mis added that when the questions shifted 
from the social level to the more personal, Filipino respondents tended to be more 
homophobic – 65 percent still believed that homosexuality is immoral.  

 In a dominantly Catholic country, morality is defined mostly by religious 
tenets. Ash (2002) asserted that the Catholic Church’s position against 
homosexuality is borne out of the belief that homosexuality does not allow for 
conception which is the natural result of and, consequently, the purpose of sexual 
acts. Hence, homosexuals, living against the natural law, and therefore, the divine 
order of things created by God, are considered immoral. While the current Pope, 
Pope Francis, distinguishes between the homosexual person (homosexual 
orientation) and the homosexual act (Bowman, 2013), the moral homosexual is 
called to counter his sexual desires to remain holy before God. In many cases, 
immorality stemming from homosexuality is associated with being sinful. Not doing 
God’s will means not sticking to or challenging the male-female dualism of the 
Catholic or Christian teachings. The Pew survey reflected this. Moral acceptance of 
homosexuality is at a low 25 percent only – still above China’s 13 percent, 
Malaysia’s four percent, and Indonesia’s three percent. 

 The Philippine’s top position in the Pew survey contradicted with the 28 
LGBT killings in 2011 (Sim, 2014). Sim clarified that while there same-sex activity is 
not considered a crime in the Philippines, there are no anti-discrimination laws yet 
in place. Nevertheless, a study by the United Nations indicated that those who 
desired greater acceptance of homosexuality in the Philippines were aged between 
18-29 years old. Thus, the Filipino youth are more open to change, and less likely 
influenced by religious morality held by older generations in the country. 
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 Aside from religion, issues of race has been noted to complicate the issue of 
homosexuality (Garcia, 2017). Early Spanish reports of sodomy by Spanish colonials 
were associated with the Chinese community outside the walled city, or the 
political center of Spanish-colonial Philippines. Hence, xenophobia contributed to 
the stigma attached to and demonization of homosexuality in the Spanish colonial 
period. However, authors critical to colonial writers claimed that such reports by the 
Spanish colonialists existed because they were themselves Sinophobes – they 
suspected the Chinese as being responsible for the Filipino Catholic converts’ 
backsliding in their new faith (Phelan in Garcia, 2017). At that time, however, no 
distinction was ever made between homosexuality and sodomy. The lack of 
conceptual clarity between the two criminalized homosexuality as it was sodomy 
that was considered criminal, because it was an “unnatural act”, not homosexuality 
per se. And yet, it was suggested that sodomitic acts may already have been 
present among indigenous communities in the country prior to Spanish colonization 
and that saving the natives from the sodomitic Chinese outside of the holy walls 
provided a good excuse for the friars to stay in the country. Needless to say, the 
Chinese was a good choice to play the bad guys or villain in their colonial 
“salvation” narrative construct. Neil asserts that demonizing homosexuality has 
always been useful in further marginalizing threats to patriarchal power of 
colonialists. In the 1960s the political threat became a psychological problem. The 
homosexual became a medical case that must be undone, solved, addressed, fixed, 
or restored to its natural state. The surfacing of the homosexual in the modern 
world, and its becoming an hegemonic term across countries pose serious questions 
regarding the ontology of homosexuality itself. 

It would be good to note that among many Southeast Asian countries, only 
Thailand was never ever colonized and, hence, never experienced the use of 
sodomy, the homosexual act, as a criminal offense fit to demonize political rivals. 
Nevertheless, Garcia suggested that gender crossings already existed among natives 
in the Philippines as it was the case among Thailand’s kathoeys. And yet, he also 
pointed out that the difference between the kathoeys of Thailand and their 
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equivalent in the Philippines is that the former is the one paid for sexual services 
unlike the latter who are the ones paying males who identify as men but deliver to 
them sexual services they need. Hence, kathoeys “need not bear the burden of 
being the only one who actively desires sex with another male” (para. 32).  In the 
Philippines, male sex workers, who do not identify as homosexuals, are perceived as 
engaging in sexual activity only as a matter of economic imperative. In both 
countries, however, effeminacy is considered indicative of exclusive homosexuality. 
Hence, feminine sexuality is considered more inferior to the masculine, according to 
Garcia.  

 
The purpose of this study  

This study was designed to learn 
1.) The students’ idea after watching the film. 
2.) The students’ idea toward the film character and the alternative genders. 

 
The context of the Study and Participants 

The study took place at Chulalongkorn University of the Thai Chamber of 
Commerce, Bangkok and St.Paul University, Manila. The film was screened and 
followed by discussion on gender issues.  The students then allowed to fill in the 
open ended questions. The participants of the study were 25 from the Philippines 
and 21 from Thailand.  Their age ranged are 18-21 year old.   

 The participants in the Philippines are either Protestants, Catholics, or Iglesia 
Ni Cristo (local Christian denomination) members. In Thailand they are either 
Buddhists, Protestant Christians or religiously unaffiliated. 
 
The Film Project 

The Mother without a Womb is an experimental documentary film that 
features the story of Day Freeman, a transgender. Day had a tough childhood. 
Despite being a very smart student, she dropped out of school so that her younger 



476 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

brother could continue with his study. Struggling with poverty she worked as a 
construction worker, and then a hairdresser. With her artistic ability she became a 
cabaret dancer and later an actor. On a visit to her former school she asked her 
teachers if there was anything she could do for the students there and that was the 
beginning of her new role as a mother. 

The film applied single shot cinema technique to represent the realness of 
the protagonist and her story.  The film was then screened in Bangkok and 
internationally premiere at Boston LGBT Film festival, one of the world oldest LGBT 
Film festivals and other international film festivals around the world.  To ensure the 
students understand the purpose of the study, gender issues was discussed after 
the screening.   

 
Data Collection and Analysis  

 An online questionnaires were used to collect data from the participants.  
This paper focused on two main open-ended questions which are;  
1.) The students’ idea after watching the film. 
2.) The students’ idea toward the film character and the alternative genders. 
The open-ended questions were used to elicit students’ attitude toward 

gender issues.  The constant comparison method (Glaser and Strauss, 1967: 101-115) 
was used to analyze the students’ responses for emerging themes.   
 

Qualitative Findings 

The method of constant comparison (Glaser and Strauss, 1967: 101-115) was 
applied to analyze students’ responses to the open-ended questions in the survey.  
To reveal the students’ attitudes toward the films, four themes were used, 
originating from Nithi’s study. They are as follows:  

1) Victorian and Neo-Culturalist view - viewing the non-heterosexual people 
as sinful, abnormal and unacceptable. 
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2) Non-Judgmental view - considering non-heterosexuality as an abnormality 
or different but  not judging the individual at fault. 

3) Pro-Human Rights view - viewing sexual preference as one kind of human 
rights, natural and harmless. 

4) Muted on the Gender Choice view - discussing merely what the 
protagonist/s do regardless of her gender choice. 

For the Philippines students, Victorian and Neo-Culturalist view was reported 
by phrases/sentences such as “Why would they (LGBT people) change their body?”  
“Why would they just be contented with what they have?” And “they have 
changed their image of god.” These comments reflect the Catholic teaching that 
looks at homosexuality as not fitting the “natural order” of things, the natural 
referring to how God intended one be physically, at birth. Thus, changing one’s 
body, particularly sex at birth, is an issue that counters the natural order. 
Contentment with what a person has (at birth) draws much argument from the 
“divine will” which is above and beyond the intent or control of the person 
possessing a specific sexual characteristic. The natural order, being a reflection of 
the image of God, stems from a Biblical narrative in the book of Genesis where the 
Creator created male and female in “his” image. This Biblical entry is an evidence 
that the natural order is also a patriarchal order which is reflected in the responses 
above. 

Theme Non-Judgmental view was denoted by phrases/sentences such as 
“There are many people who are still not yet satisfied on what they have.”  Even 
though he accepted what the character did (adopting a son), the respondent further 
stated that “We should be satisfied with what god gave us.”  Although the 
responses above still insist on the “natural order” of things as prescribed by 
traditional Catholic/Christian teachings, the belief in the natural order did not 
prevent the respondent from respecting the character’s choices, which indicates 
that the respondent did not alienate him/herself from the situation and context of 
the character. This is the basis for saying that the statements were “non-
judgmental”, in effect.Theme Pro-Human Rights view was signified by the following 
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phrases/sentences, “LGBT people should legally belong to the society because 
most of the time they are judged.” or “We have rights over our bodies.” The 
responses are clearly devoid of any Biblical references and generally non-religious in 
nature. Instead, it makes a stand on the LGBT people’s social marginalization arising 
from religious bias against them. The disposition to go against the dominant 
discourse of marginalizing LGBT people is usually found among communities that 
seek to address human inequalities, and promote human progress via the human 
rights approach.  

Muted on the Gender Choice was indicated by phrases/ sentences such as 
“If you want to achieve or reach your goals in life.  You have to do it properly and 
work hard for that goals.” and “What if P’Day (the main protagonist) did not take 
care of the boy.” The statements above show that there are students who looked 
beyond the character’s gender choice and focused mainly on the ethical problem 
that the character responded to. PDay was considered as a person not defined by 
her gender, but by her choices in general. While one can assert that all choices are 
gendered, the statements above gain ground not so much gender-oriented as they 
are ethics-oriented. 

For the Thai students, none of the participants still employed the Victorian 
and Neo-Culturalist neither considered the third gender as an abnormality or 
different.  This may due to deep root in Buddhism of the country as mention earlier 
that Buddhism does not see the third sex as sinful but as a karma effects from their 
past life.   

Theme Pro-Human Rights view was denoted by phrases/sentences such as, 
“Everybody are equal.” or “We can choose our lives regardless to our genders.”  
Culturally, people in Thailand does not categorized gender identity as 2 binaries but 
more diverse than that.  Therefore the character’s gender choice is understandingly 
accepted by the Thai audience.   

Muted on the Gender Choice was designated by phrases/ sentences such as 
“I feel jealous of the boy for having such an amazing mother.” Or “I think Day 
serves as a good example of a good citizen who gives back to those around him and 
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society” and “I feel happy for Day adopted son.”  According to Buddhist belief, the 
Karmic concept also believe that what we do at the now will be resulted in what 
we will be in the future.  The audience then focused in what Day does rather than 
who she is. 

It is worth mentioning that the participants in The Philippines are all different 
kind of Christian denomination which are 2 (10%) Protestant, 18 (90%)  Catholic, 1 
Igle sia Ni Cristo (5%) and for the participants in Thailand they are not all Buddhists 
but consisted of 16 (84.21%)  Buddhist, 2 (10.53%) Irreligion, 1 (5.26%)  Protestant. 
 
Quantitative Findings 

Table 1 below shows the numbers with respect to the themes generated 
from the qualitative responses from each group. The presentation allows for 
comparison between countries. 

 
Table 1 Distribution of themes in the Philippines and Thailand Each of 3 themes 

demonstrates in this table will be discussed below. 
 The Philippines Thailand 
 n % n % 
Victorian and Neo-

Culturalist 
1 5 0 0 

Theme Non-Judgmental 2 10 0 0 
Pro-Human Rights 15 75 9   47 
Muted on the Gender 

Choice 
3   10 10 53 

 
A preliminary view of this table revealed the prominence of the pro-human 

rights view among respondents from the Philippines (75%).  Only one (5%) from the 
Philippines viewed transgender people as an act against God as is normally seen in 
older more religious Filipinos. Only three or 10 percent from the Philippines 
respondents discussed the film protagonist without mentioning her gender choice, 
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indicating that most of the responses recognize the genderedness of the character 
and her choices (reflected in the Victorian and Neo-Culturalist, Non-judgmental, and 
Pro-Human Rights views). 

For the Thai audiences none of the participants still employed the Victorian 
and Neo-Culturalist neither considered the third gender as an abnormality or 
different.  Ten (52.63%) of the Thai participants discussed the film regardless to 
gender issues while 9 (47.37%) believe in human equality. 

The numbers suggest that the Catholic religion defining the social milieu of 
Filipinos still influence respondents to have the Victorian and Neo-Culturalist view. 
This shows that compared to Thailand, religion has a stronger influence in the 
opinions of viewers of films that focus on transgender characters. The numbers in 
the Philippines also indicate that religion plays a key role in foregrounding gender as 
a basis for reactions on the film. The Thai respondents showed that gender has 
become no longer a key reference when reacting to such a film – instead arising 
mostly from a more universal view stemming from human rights and individual 
value. That said, the Filipino viewers, more influenced by the Catholic/Christian 
religion/s, foreground genderedness more than the Thais who drew more from 
humanness. The responses of Catholic/Christian Filipinos seem to be more 
anchored on genderedness which underscore differentiation without necessarily 
marginalizing transgender persons on the film being studied, while those of the 
Thais draw more from a sense of oneness or common humanity with the same. It 
should be noted, however, that while religion still influence the Filipinos in so far as 
religion seems to foreground the significance of genderedness, the religious 
influence is no longer anti-transgender. The youth respondents from the Philippines 
and their revealing reception of the transgender character in Mother Without a 
Womb confirms that younger Filipinos tend to be more liberal in their views and 
acceptance of transgender people compared to their older counterparts despite 
their religious affiliations. Meanwhile, the youth respondents of Thailand show that 
their non-Catholic/Christian background have allowed them to take less gender-
oriented views on the film. Both groups, nevertheless, point out that the youth, 
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regardless of their religious persuasions, are able to look more positively on 
transgender characters in film. It remains to be seen, however, if the same reaction 
will apply to a transgender character in a film that characterizes them more as a 
liability than an asset in society.  
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12 ขั้นตอนของการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ของ 
องค์กรธุรกิจไทย 

12 Procedures of Special Event Managementfor Brand Communication 
of Thai Business Corporations 

 
วราภรณ์ ฉัตราติชาต1 

 
บทคัดย่อ 

 การจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่องค์กรต่าง ๆ ให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) 
ค่อนข้างสูง ในวงการวิชาการนั้น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษก็ได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่เอกสารหรือต าราที่ เกี่ยวข้องที่ เป็นภาษาไทยนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด 
โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการหรือขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่ยังขาดองค์ความรู้ใน
ภาพรวม ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศ
ไทย” จึงมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งจากทั้งหมด 5 ข้อ คือ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์
ในบทบาทที่เน้นการเป็นนักวิจัยมากกว่าการมีส่วนร่วมในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็น
เวลา 3 เดือน และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ด้านการสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาดจ านวน 6 ราย ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมี
ทั้งหมด 12 ขั้น คือ องค์กรธุรกิจระดมสมอง ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงาน พัฒนาแผนงาน น าเสนอ
แผนงาน ตัดสินใจเลือก พัฒนาแผนงานในรายละเอียด ขั้นตอนการผลิต การจัดเตรียมพ้ืนที่ วันงาน 
ประเมินผลการท างาน เก็บงาน และสรุปงาน 

ค าส าคัญ: กิจกรรมพิเศษ, ขั้นตอนการบริหารงานกิจกรรมพิเศษ, การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม,   
             การสื่อสารแบรนด์ 
 
 
 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย Email: 
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Abstract 

 Special Event and Event Marketing has been one of the important 
communication tools among both private and public corporations due to its high 
return of investment (ROI). In academia, the subject of Special Event is also popular 
among university students. However, the academic works in this subject in Thai 
language are limited, especially the knowledge on the process of special event 
management. Therefore, the research paper on “Special Event for Brand 
Communication of Business Corporations in Thailand” set one of its five research 
objectives as to investigate the procedure of special event management in Thailand. 
This project adopted qualitative research approach. To answer this particular 
research question, data was derived from two main methods - observation as 
participant in an event organizer for 3 months, as well as in-depth interviews with 6 
practitioners. It is found that there were 12 procedures for special event 
management including brainstorming, briefing, proposal development, proposal 
presentation, decision-making, detailed proposal development, production, set-up 
day, event show day, evaluation, packing, and rounding up. 

Keywords: Special Event, Procedure of Special Event Management, Event Marketing,   
                Brand Communication 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) และการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event 
Marketing) นี้ จะเป็นกิจกรรมที่องค์กรต่าง ๆ จะให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่
ไม่ได้ใช้การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ Below-the-line ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง มี
อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ค่อนข้างสูง เพราะมีผลกระทบ (Impact) มากกว่าการใช้การ
โฆษณาท่ีเป็นการสื่อสารแบบ Above-the-line ซึ่ง Preston (2012: 4) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมพิเศษ
ได้กลายเป็น “เพ่ือน” ของนักสร้างแบรนด์ ท าให้เจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ หันมาสนใจกิจกรรมพิเศษ
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  

Goldblatt (2011) ยังมองว่าการจัดกิจกรรมพิเศษมีบทบาทส าคัญในงานการตลาดและ
ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและ
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โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่น าเสนอ นอกจากนี้กิจกรรมพิเศษยังมีบทบาทต่อการ
สร้างและสื่อสารแบรนด์ทั้งระดับผลิตภัณฑ์/บริการอีกด้วย 

ในเชิงวิชาการนั้น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรมเป็นวิชาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจและจัดอยู่ในหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์หรือ
การสื่อสารทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี เอกสารหรือหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมพิเศษ หรือการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนั้นก็มีอยู่อย่างจ ากัด ที่ปรากฎอยู่และพอจะ
อ้างอิงได้ เช่น “Event Marketing” เขียนโดยเกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555)  ผู้บริหารบริษัท 
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกธุรกิจ Event Agency ของประเทศไทย ซึ่งก็
เป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัว เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ  

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรื่อง “Event & Sponsorship” โดยธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2546) ซึ่ง
ก็เป็นเพียงบทสรุปความจากงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยนิตยสารการตลาดชื่อดังฉบับหนึ่ง หรือไม่ก็มักจะ
เป็นบทความสั้น ๆ ในนิตยสารด้านการตลาดหรือธุรกิจ (ดูตัวย่างได้จาก จิราจารีย์ ชัยมุสิก, 2549; 
ชวนะ มหิทธิชาติกุล ภวกานันท์, 2553; ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, 2545; วุฒิกร สินธุวาทิน, 2549) 

หากศึกษาเอกสารหรือต าราจากนักวิชาการต่างชาติ ก็จะพบว่าต าราส่วนใหญ่จะพูดถึงการ
จัดกิจกรรมพิเศษในเชิงของอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) การท่องเที่ยว (Tourism) หรือ
สันทนาการ (Leisure) เนื่องจากวิชา Event Management หรือการบริหารจัดการกิจกรรมนั้น จะ
เป็นหลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและการบริการ  

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมใน
ต่างประเทศเองก็ยังมีไม่มากนัก (Sneath, Finney, & Close, 2005 ; Gupta 2003 อ้างถึงใน 
Wood, 2009) นอกจากนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการไปเป็นผู้
อุปถัมภ์ในกิจกรรมพิเศษขององค์กรต่าง ๆ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น Gardner 
& Shuman, 1 9 8 7 ; Gwinner & Eaton, 1 9 9 9 ; Herrmann, Walliser, & Kacha, 2 0 1 1 ; 
Schwaiger, Sarstedt, & Taylor, 2010; Sneath, et al., 2005) มากกว่าที่จะศึกษาในเชิงการ
สื่อสาร 

ในประเทศไทยเองก็ยังไม่พบงานวิจัยหรือการศึกษาใดที่ให้ความสนใจการจัดกิจกรรมพิเศษ
ในแบบองค์รวม การศึกษาที่ผ่านมามักจะเป็นการศึกษาที่ เน้นเฉพาะเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินผลโครงการ (เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ , 2547) การศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของอีเวนท์เอเจนซี่แห่งหนึ่ง (เช่น ชุติมา ตั้งวิเทศจิต , 2544) หรือ
การศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิเศษหรือทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เช่น 
Aimkamon na Nagara, 2003; วิลสา กลางณรงค,์ 2543)  
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นอกจากนี้ ขั้นตอนหรือวิธีการบริการจัดการกิจกรรมพิเศษนั้น เป็นความรู้ที่มักจะได้รับผ่าน
การประสบการณ์ตรง ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง หรือถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในวงวิชาชีพ ด้วย
เหตุดังกล่าว งานวิจัยเรื่อง “กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย” 
จึงตั้งค าถามน าวิจัยข้อหนึ่งจากทั้งหมด 5 ข้อ ว่า กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสาร     
แบรนด์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร เพ่ือศึกษาวิธีการท างานหรือขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ จากการศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายและจากมุมมองทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม
พิเศษ นักวิชาชีพด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ส าหรับการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

Goldblatt  (1997) ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย 5 
ขั้นตอนส าคัญ คือ การวิจัย (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ
ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) โดยผลจากการสัมภาษณ์นัก
วิชาชีพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษของ Goldblatt พบว่า การวิจัยและการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและต้องให้เวลามากที่สุด เพราะหากผู้บริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษให้เวลากับการวิจัยมากเท่าใด ก็จะใช้เวลาในการวางแผนและค่าใช้จ่ายในการท างานน้อยตาม
เท่านั้น 

ส่วน Tum และคณะ (Tum, Norton, & Wright, 2007: 5-8) ได้ท าการศึกษาต าราและ
งานวิจัยของนักวิชาการด้านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และได้ เสนอแบบจ าลองการบริหาร
จัดการงานกิจกรรม (Event operations management model) ที่ กระชับและครอบคลุม
องค์ประกอบส าคัญท่ีผู้จัดการงานกิจกรรมพิเศษ จะต้องพิจารณา โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรหรือกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด (Detailed Planning) เป็นการวางแผนการจัด
กิจกรรมพิเศษ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกสถานที่จัดการ และการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่  3 การปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ (Implementation and Delivery) เป็นการ
จัดสรรและบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
การบริหารจัดการเวลาหรือตารางการท างาน เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษนั้นประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการจัดงาน (Performance Evaluation) เป็นขั้นตอนการ
ติดตาม (Monitor) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Correct) ในทุกขั้นตอนการท างานทั้งระหว่างและหลัง
การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดงานครั้งต่อไป 

ด้านเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555: 81-85) ได้แบ่งการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเป็น 4 
ขั้นตอน เช่นกันนั่นคือ 

ขั้นตอนที่  1 ก าหนดวัตถุป ระสงค์  หรือ  Objective ซ่ึ ง เป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด 
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดผลต่อไป ในการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องระบุ 
(1) ช่วงเวลาในการจัดงาน โดยพิจารณาจากแผนการสื่อสารการตลาด และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
(2) จ านวนผู้เข้าร่วมงาน (3) งบประมาณที่จะใช้ (4) สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารในงานกิจกรรมพิเศษ (5) 
การรายงานข่าวในสื่อมวลชน โดยต้องก าหนดมูลค่าสื่อที่ ได้ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และ (6) ยอดขาย ถ้าหากกิจกรรมพิเศษ นั้นเป็นการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกิจกรรมพิเศษให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์งาน
ภายใต้กรอบของกลยุทธ์การสื่อสาร เป็นการผสมผสานจินตนาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการสื่อสาร การตลาด ความรู้ด้านการออกแบบ ศิลปะการแสดง ดนตรี เป็นต้น โดยต้อง
ออกแบบกิจกรรมพิเศษให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3 คือ การบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ คือการท าให้กิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นจริง ซึ่ง
เป็นงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนตามขนาดของกิจกรรมพิเศษ โดยจะต้องท า Script Rundown 
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบในการท ากิจกรรมพิเศษให้สมบูรณ์ และประชุมทีมงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจตรงกัน เพ่ือลดปัญหาหน้างานที่อาจจะเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดการณ์ได้ 

ขั้นตอนที่  4 คือ การประเมินผล ซึ่ งสามารถท าได้  5 มิติ  นั่ นคือ (1) ประเมินจาก
วัตถุประสงค์ ว่ากิจกรรมพิเศษนั้นส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ (2) ผู้เข้าร่วมงานว่า
เป็นไปตามที่คาดหมายทั้งจ านวนและคุณสมบัติหรือไม่ (3) ผู้เข้าชมงาน คือบุคคลที่อาจจะไม่ได้รับ
เชิญโดยตรง แต่ได้รับข้อมูลว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้น จึงมาร่วมชมงาน (4) การรายงานข่าวในสื่อมวลชน 
โดยน าข่าวของกิจกรรมพิเศษที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ มาคิดค านวณมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ 
(PR Value)  (5) การสื่อสาร ซึ่งเป็นการประเมินผลว่ากิจกรรมพิเศษสามารถสื่อสารข้อความหลัก
ขององค์กรหรือ     แบรนด์ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด  
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่เสนอโดยเกรียงไกร กาญจนะ
โภคิน (อ้างแล้ว) นั้น ไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนการหาข้อมูลหรือวิจัยไว้อย่างเป็นรูปธรรม อาจจะเป็นไปได้
ว่าการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษ เพราะ
กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดชนิดหนึ่งที่ต้องตอบโจทย์หรือเป้าหมายทางการสื่อสาร
เป็นหลัก ดังนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด 

ด้าน ชุติมา ตั้งวิเทศจิต (2544: 20) ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมไว้เป็น 8 
ขั้นตอน คือ (1) รับข้อมูลจากลูกค้า (2) ระดมความคิดสร้างสรรค์ภายในบริษัท รวมทั้งส ารวจสถานที่
จัดงานและหาข้อมูลเพ่ิมเติม (3) น าเสนอแผนงานแก่ลูกค้า (4) ลูกค้าท าสัญญาว่าจ้าง (5) 
ด าเนินการผลิตและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง (6) ตกแต่งสถานที่ ติดตั้งโครงสร้างเวที ฉาก อุปกรณ์
แสง เสียง สื่อจัดฉาย เป็นต้น (7) ฝึกซ้อม ด าเนินกิจกรรม ณ วันงาน และ (8) ประเมินผลการ
ด าเนินงานกับลูกค้า 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย” เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบ เพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ คือ 

1. การสังเกตการณ์ในบทบาทที่เน้นการเป็นนักวิจัยมากกว่าการมีส่วนร่วม (Observer-as 
Participant) โดยผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่ร่วมในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ หรือ Event 
Agency แห่งหนึ่งเป็นเวลา 3  เดือน เพ่ือจะได้รับประสบการณ์ท างานจัดกิจกรรมพิเศษ โดยตรง 
ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเข้าไปสังเกตการณ์ในองค์กร
รับงานกิจกรรมพิเศษที่อนุญาตให้นักวิจัยเข้าไปร่วมงานอย่างเต็มใจ ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้วิจัยได้
เข้าใจกระบวนการท างาน วิธีคิด และพฤติกรรมของนักวิชาชีพ เพ่ือจะน ามาตีความและอธิบาย
ผลการวิจัย ข้อมูลภาคสนามจะถูกบันทึกใน 2 รูปแบบคือ บันทึกข้อมูล (Field notes) และบันทึก
ประจ าวัน (Diary) เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์นักวิชาชีพด้านการ
จัดกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่อาจจะยังไม่สามารถเก็บได้จากการสังเกตการณ์ และนักวิชาชีพ
ด้านการการสื่อสารองค์กรหรือสื่อสารการตลาด เพ่ือเข้าใจวิธีคิด การท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พิเศษทั้งในมุมมองของผู้ว่าจ้างและผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6 ราย ในการเลือกกรณีศึกษา
นั้น ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะองค์กรธุรกิจ
หรือนักวิชาชีพที่เต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล โดยเฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
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เรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือเป็น Key Informants อย่างแท้จริง และที่ส าคัญก็คือจะต้องยินดีที่
จะให้สัมภาษณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ Spradley (1970 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 
2550: 277-279) แนะน าส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการที่นักวิจัยได้ไปร่วมฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทั้ง
ข้อมูลได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยสรุปรวม
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้า 
ได้เป็น 12 ขั้นตอนดังนี้ 

1. องค์กรธุรกิจระดมสมอง  
ทีมงานในส่วนขององค์กรธุรกิจจะระดมสมองเพ่ือหาแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมพิเศษ  

โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมทั้งเนื้อหาสาระหลักที่ต้องการจะสื่อสาร หรือ Key 
Message ของกิจกรรมพิเศษ  

2. ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงาน  
องค์กรธุรกิจก็จะเรียกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมารับบทสรุปงาน (Brief) โดย

จะให้ข้อมูลส าคัญ หรือสิ่งที่ต้องการให้มีในกิจกรรมพิเศษ ทางด้านบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษก็จะซักถามเกี่ยวกับรายละเอียด อาจะมีการแนะน ากิจกรรมของงานในเบื้องต้นเพ่ือทดสอบ
แนวคิด โดยปกติแล้วตัวแทนจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษท่ีเข้าไปร่วมฟังบทสรุปงาน ก็
จะประกอบไปด้วยฝ่ายดูแลลูกค้า และฝ่ายคิดสร้างสรรค์ เพราะจะท าให้ฝ่ายสร้างสรรค์เข้าใจ 
“ช่องว่างระหว่างบรรทัด” จากค าพูดหรือความต้องการของลูกค้า 

3. พัฒนาแผนงาน  
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษน าบทสรุปงาน (Brief) ซึ่งมักจะเรียกกันว่า “โจทย์” 

มาพัฒนา โดยจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื้อหาหลักท่ีต้องการสื่อสาร (Key 
Message) รวมถึงท าความเข้าใจกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ที่จะสื่อสาร 

หลังจากนั้นบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะพัฒนาแนวคิดของงาน (Concept) ใน
ภาพรวม แนวคิดสร้างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษ แก่นของงาน (Theme) อารมณ์และลีลาของงาน 
รวมถึงลูกเล่น (Gimmick) และแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรมพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนส าคัญ
ของกิจกรรมพิเศษ และเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ  
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เมื่อได้แนวคิดและแนวทางการสร้างสรรค์แล้ว ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ (Creative & 
Design) จะท างานร่วมกับฝ่ายดูแลลูกค้าในการจัดท าแผนงาน หรือ Proposal ที่รวมแนวคิด แนว
ทางการจัดงาน ความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอราคาค่าใช้จ่าย 

4. น าเสนอแผนงาน 
หลังจากวันรับบทสรุปงาน (Brief) ประมาณ 1-2 สัปดาห์ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม

พิเศษจะกลับไปพบลูกค้า (องค์กรธุรกิจ) เพ่ือน าเสนอแผนงานด้วยตนเอง (หากรับงานตรงจาก
องค์กรธุรกิจ) หรือพร้อมกับบริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์หรืองานโฆษณา (หากรับงานต่อมาอีก
ทอดหนึ่ง) ซึ่งบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะน าเสนอแผนงานพร้อมกับประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้กับลูกค้า 

5. ตัดสินใจเลือก 
องค์กรธุรกิจตัดสินใจเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจากงบประมาณและ 

ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงาน อย่างไรก็ตาม หากองค์กรธุรกิจยังไม่พึงพอใจกับแผนงานใด ๆ ที่
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมาน าเสนอ องค์กรธุรกิจก็จะท าการเลือกบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจในเบื้องต้น หรือ Shortlists และให้บริษัทเหล่านั้นไปปรับแผนงาน
เพ่ิมเติม และน าเสนอใหม่อีกครั้ง  

สาเหตุที่ส าหรับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่ได้รับเลือก ก็อาจจะมาจากปัจจัย
หลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป แนวคิดที่มาน าเสนอไม่เป็นที่ถูกใจของลูกค้า หรือบางครั้ง
แนวคิดที่มาน าเสนอก็ผิดไปจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งเรียกว่า “ตีโจทย์ผิด” ซึ่งความผิดพลาด
ของการตีโจทย์ผิดนั้นมาจาก 3 ปัจจัยคือ 1) ทีมงานทุกคน นั่นคือการท างานเป็นทีมที่ผิดพลาดที่ไม่
ท้วงติงเพ่ือนร่วมงานหากแนวคิดท่ีได้ไม่ตรงกับบทสรุปงาน (Brief) ที่ไปรับมา 2) การท างานกับลูกค้า
ใหม่ที่ยังไม่รู้จักลูกค้าดีพอ ไม่รู้ความต้องการ ความสนใจหรือวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า ก็ท าให้
เสนอแนวคิดที่ไม่ตรงใจลูกค้าได้ และ 3) การท างานกับลูกค้าเก่าที่บริษัทรู้ความต้องการ ความสนใจ
ของลูกค้าเป็นอย่างดี ก็จะท างานแบบสบาย ๆ ท าให้เมื่อเจอบริษัทคู่แข่งที่เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่
กว่า ก็ท าให้พลาดงานได้เช่นกัน 

6. พัฒนาแผนงานในรายละเอียด 
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ได้รับเลือกหรือได้รับมอบหมายงาน ก็จะไปพัฒนา

แผนงานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาแผนงานเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาในการประชุมกับลูกค้า 
(องค์กรธุรกิจ) ปรับแก้แผนงานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ 
เช่น ดารานักแสดงที่ลูกค้าเลือกไว้แล้ว ไม่สามารถมาร่วมงานได้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษก็ต้องน าเสนอตัวแทนให้ลูกค้าพิจารณาใหม่  
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7. ขั้นตอนการผลิต  
ฝ่ายดูแลการผลิตของบริษัทที่น าโดยผู้อ านวยการผลิต (Producer) หรือผู้จัดการโครงการ 

(Project Manager) ก็จะน าแผนงานมาจัดท าให้ เป็นชิ้นงาน ตั้ งแต่การออกแบบอาร์ตเวิร์ค 
(Artwork) ลงมือจัดเตรียมงานโดยการติดต่อว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) ด้านระบบแสง 
เสียง สิ่งก่อสร้าง (เช่น เวที) อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งทีมการแสดง พริตตี้ ทีมออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ช่างท าผมและแต่งหน้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายดูแลการผลิตก็ต้องจัดท า Script Rundown ซึ่งก็คือตารางสรุปล าดับงาน
โดยละเอียดตั้งแต่การจัดเตรียมพ้ืนที่จนกระทั่งจบงาน เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องในวันงาน ซึ่ง  
Script Rundown นี้จะบอกถึง วัน (หากกิจกรรมมีมากกว่า 1 วัน) เวลา กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
รายละเอียดของกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ระบบที่เก่ียวข้อง (แสง เสียง จอ) ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุ  

8. การจัดเตรียมพื้นท่ี  
ฝ่ายดูแลการผลิตของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะเข้าพ้ืนที่จัดกิจกรรม 1 คืน

ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมพ้ืนที่ (Set-up) ร่วมกับทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) ต่าง ๆ  
9. วันงาน (Event Show Day)  

โดยส่วนใหญ่แล้ว กิจกรรมพิเศษที่เป็นงานแถลงข่าวมักจะจัดในช่วงบ่ายของวันธรรมดา 
(ประมาณ 14.00 น.) แต่หากเป็นงานในเชิงสังสรรค์จะจัดในช่วงค่ า อย่างไรก็ดี ทีมงานของบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะต้อง “เข้าพ้ืนที่” นั่นคือการเข้าไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า จาก
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษของผู้วิจัย สามารถสรุปล าดับ
งานในวันจัดกิจกรรมพิเศษได้ดังนี้ 

9.1 ประชุมทีมงาน (เวลาประมาณ 10.00 น. หรือ 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงาน) 
ทีมงานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งทีมงานของบริษัทผู้

ให้บริการ (Supplier) ต่าง ๆ พร้อมกันที่สถานที่จัดงาน จากนั้น ผู้อ านวยการผลิต (Producer) จะ
ประชุมทีมงานเพ่ือสรุปงานภาพรวมและล าดับเหตุการณ์ของงาน ให้กับทีมงานทุกคนทุกฝ่ายได้
รับทราบ รวมทั้งมอบหมายงานให้รับผิดชอบหรือดูแลความเรียบร้อยในแต่ละส่วน  

9.2 ซักซ้อมคิวบนเวที (เวลาประมาณ 11.00 – 13.00 น.) 
เมื่อทีมงานทุกฝ่ายพร้อม ก็จะเริ่มซักซ้อม (Rehearsal) ล าดับงานบนเวทีกับพิธีกร 

รวมถึงระบบเสียง ระบบแสงเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของงาน โดยที่องค์กรธุรกิจ (ลูกค้า) จะร่วมดู
การซ้อม และปรับเปลี่ยนหากยังไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า รวมทั้งมีการซักซ้อมผู้บริหารขององค์กร 
หากผู้บริหารต้องข้ึนไปท าพิธีเปิดงาน กล่าวต้อนรับหรือมอบรางวัล  

9.3 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน (30 – 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน) 
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 ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานกิจกรรมพิเศษ จะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมงาน โดยปกติ
แล้ว การลงทะเบียนจะใช้เวลา 30 – 60 นาทีแล้วแต่ลักษณะงานและกิจกรรมหลังจากลงทะเบียน 
หากเป็นงานแถลงข่าว ก็จะใช้เวลาลงทะเบียนเพียงสั้น ๆ (ประมาณ 30 – 45 นาที) แต่ส าหรับงานที่
มีกิจกรรมให้เล่นสนุกหลังจากลงทะเบียน ก็จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานมาลงทะเบียน 60 นาทีก่อนเวลา
เริ่มงาน  

9.4 ช่วงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ (Run Show) 
 ช่วงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษจะเกี่ยวข้องกับพิธีการบนเวที ซึ่งจะยาวประมาณ 1 – 2 
ชั่วโมงแล้วแต่ลักษณะของกิจกรรมพิเศษ หากเป็นการแถลงข่าว ก็จะใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาท ี
แต่ถ้าเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการแสดงเช่น การเดินแฟชั่นโชว์ หรือคอนเสิร์ต ก็จะใช้
เวลาถึง 2 ชั่วโมง  

 กิจกรรมบนเวทีในแต่ละงานจะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจากการสังเกตการณ์ในกิจกรรม
พิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ต่าง ๆ สามารถสรุปล าดับของกิจกรรมบนเวทีได้ดังนี้ (1) การเปิดตัว
พิธีกร พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน (2) ผู้บริหารองค์กรกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ (3) การ
แสดงเปิดงาน หรือการฉาย VDO Presentation เกี่ยวกับงาน (4) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร (ส่วนของ
การแถลงข่าว) (5) พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หรือ Launching Ceremony (หากมี) (6) การแสดง
บนเวที เช่น แฟชั่นโชว์ (7) การถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของผู้บริหาร และ (8) การแสดงปิดงาน เช่น 
คอนเสิร์ต  

อย่างไรก็ตาม ล าดับของกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงาน และการสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจ อย่างเช่นงานเปิดตัวบัตรเครดิต K-SME กับ
สื่อมวลชน ก็จะเปิดงานด้วยการฉาย VDO Presentation แล้วจึงเปิดตัวพิธีกร เป็นต้น 
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมพิเศษนี้ ถือว่าเป็น “Moment of Truth” ของทีมงาน นั่นคือเป็นช่วงเวลา
แห่งความจริงที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะงานกิจกรรมพิเศษเป็นงานสด ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตาม
ก าหนดการ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจะต้องไม่เกิดความผิดพลาดเลย หรือผิดพลาดให้น้อยที่สุด 
ฉะนั้นหน้าที่ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษคือควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบต่าง 
ๆ ให้ได้ดีท่ีสุด  

10. ประเมินผลการท างาน  
เมื่องานกิจกรรมพิเศษเสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ 

พร้อมทั้งทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) จะมาประชุมร่วมกันทันที เพ่ือประเมินผลการ
ท างานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ก็จะพูดคุยถึงสาเหตุของปัญหา 
รวมทั้งแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต  
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ส าหรับในส่วนขององค์กรธุรกิจ ก็อาจจะมีการประเมินผลการท างานของบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษ ด้วยการพูดคุยสอบถามอย่างไม่เป็น
ทางการ 

11. เก็บงาน  
หลังจากประชุมประเมินผลการท างานแล้ว ทีมงานทุกฝ่ายก็จะลงมือเก็บของในส่วนที่

ตนเองรับผิดชอบ  
12. สรุปงาน 

บางบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะมีการจัดท ารายงานสรุปให้กับลูกค้า 
(องค์กรธุรกิจ) โดยเฉพาะหากงานนั้นมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาร่วมงาน 
อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก 
ไม่ได้จัดท ารายงานสรุปอย่างเป็นทางการให้กับลูกค้า เพราะข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลในบริษัทที่
มีจ านวนไม่มาก และอาจจะมีงานกิจกรรมพิเศษที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ไม่มีเวลา
เพียงพอในการจัดท ารายงานสรุปและประเมินผลการท างานอย่างเป็นทางการให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้า
บางรายก็อาจจะไม่ได้คาดหวังให้บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษท ารายงานสรุป แต่หากบริษัท
รับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษสามารถท าได้ ก็จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าและความแตกต่างให้กับตัว
บริษัท รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกด้วย 

 การบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์นั้นมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งสิ้น 
12 ขั้นตอน ดังสรุปในแผนภาพที่ 1 ซึ่งทั้ง 12 ขั้นตอนนี้ ก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งฝ่าย
องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้า และบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่ไปช่วยองค์กรธุ รกิจพัฒนา
แนวคิดการจัดงานจนกระทั่งด าเนินการจัดงานให้เสร็จสิ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีหน้าที่หลักในขั้นตอนที่  
1, 2 และ 5 กล่าวคือ องค์กรธุรกิจจะต้องระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวคิดของกิจกรรมพิเศษที่จะจัด
ขึ้น ให้ข้อมูลสรุปกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และตัดสินใจ เลือกใช้บริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ดังแสดงให้เห็นในส่วนลายจุดไข่ปลาของแผนภาพที่ 1  

 ส่วนบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนั้นจะรับผิดชอบในขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด ตั้งแต่
การพัฒนาและน าเสนอแผนงาน  ด าเนินการผลิต จัดเตรียมพ้ืนที่ เก็บงาน และสรุปงานกับลูกค้ า 
(ส่วนทึบในแผนภาพที่ 1) 

 อย่างไรก็ดี ในวันจัดงาน (Event Show Day) และการประเมินผลงาน เป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและลูกค้า (องค์กร
ธุรกิจ) เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรธุรกิจตั้งไว้ 
รวมทั้งเป็นผลงานที่น่าประทับใจของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษด้วย 
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ภาพที่ 1 แสดงสรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 
 
อภิปรายผล 

ขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ทั้ง 12 ขั้นตอนที่พบใน
งานวิจัยนี้ สามารถน ามาอธิบายสรุปเปรียบเทียบกับขั้นตอนหลักของการบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษที่น าเสนอไว้โดยนักวิชาการ หรือนักวิชาชีพต่าง ๆ นั้น สามารถสรุปได้ว่าการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษมีขั้นตอนที่ส าคัญทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) เป็นขั้นตอนของการหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่การรับข้อมูลจากลูกค้า และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ เพ่ือน ามาก าหนดวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่การบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่
องค์กรธุรกิจระดมสมอง (ขั้นที่ 1) และบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเข้ามารับบทสรุปงาน 
(ขั้นที่ 2) ซึ่งตรงกับขั้นการวิจัยของ Goldblatt (1997) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Analysis ของ 
Tum และคณะ (2007) ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) และ ขั้นการ
รับข้อมูลจากลูกค้าของชุติมา ตั้งวิเทศจิต (2544) 

ขั้นตอนที่  2 การวางแผนอย่างละเอียด (Planning) เป็นช่วงของการวางแผนการจัด
กิจกรรมพิเศษในทุกส่วน ตั้งแต่การออกแบบและการระดมคิดสร้างสรรค์งานภายใต้กรอบของกล
ยุทธ์การสื่อสาร รวมไปถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกสถานที่จัดงาน และการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งตรงกับขั้นที่ 3 ของผลการวิจัย คือขั้น
พัฒนาและคิดสร้างสรรค์แผนงาน ขั้นการน าแผนงานกลับไปเสนอลูกค้า (ขั้นที่ 4) ลูกค้าพิจารณา
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ปรับแผนงาน (ข้ันที่ 5) บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษพัฒนาแผนงานในรายละเอียด  (ขั้นที่ 
6) และฝ่ายดูแลการผลิตว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการผลิตชิ้นงานตามแผน (ขั้นที่ 7) ซึ่งก็สอดคล้องกับขั้น
การออกแบบ (Design) และการวางแผน (Planning) ของ Goldblatt (1997) หรือขั้นการวางแผน
อย่างละเอียดของ Tum และคณะ (2007) ขั้นการสร้างกิจกรรมพิเศษ ของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน 
(2555) และ ขั้นระดมความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอแผนงานแก่ลูกค้า และลูกค้าท าสัญญา ของชุติมา 
ตั้งวิเทศจิต (2544) 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน (Implementation) คือการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในวันงาน เพ่ือส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการท างานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับทุกฝ่าย     มี
การประชุมทีมงาน เตรียมความพร้อม ตกแต่งสถานที่ ซักซ้อม และด าเนินกิจกรรมพิเศษ ณ วันงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในขั้นการเข้าไปจัดเตรียมพ้ืนที่ (ข้ันที่ 8) และการบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ขั้นที่ 9) รวมถึงการเก็บงาน (ขั้นที่ 11) ซึ่งจะตรงกับขั้นการ
ประสานงานของ Goldblatt (1997) การปฏิบัติตามแผนและส่งมอบของ Tum และคณะ (2007) 
ขั้นการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) และ ขั้นตกแต่งสถานที่ 
และฝึกซ้อม ด าเนินกิจกรรม ณ วันงาน ของชุติมา ตั้งวิเทศจิต (2544) 

ขั้นตอนที่  4 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการติดตาม (Monitor) และแก้ ไข
ข้อผิดพลาด (Correct) ซึ่งการประเมินผลนั้นสามารถท าได้ใน 2 รูปแบบคือ (1) การประเมินผล
กิจกรรมพิเศษ ในแง่วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าชมงาน การรายงานข่าวทางสื่อมวลชน และ
ความส าเร็จในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรหรือแบรนด์ และ (2) การประเมินผลการจัดงานของ
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษกับลูกค้าเพ่ือติดตามและเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการท างาน ซึ่ง
ข้อมูลจากการประเมินผลทั้งสองรูปแบบนี้ สามารถน าไปปรับปรุงการท างาน รวมถึงพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมพิเศษใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้พบการประเมินผลใน 
2 ขั้นคือ การประชุมทีมงานทันทีหลังจบงาน (ขั้นที่ 10) และ การสรุปงานกับลูกค้า (ขั้นที่ 12) ซึ่ง
สอดคล้องกับขั้นการประเมินผลของ Goldblatt (1997) และเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ขั้น
การประเมินผลการจัดงานของ Tum และคณะ (2007) หรือขั้นการประเมินการด าเนินงานกับลูกค้า
ของชุติมา ตั้งวิเทศจิต (2544) 

การแบ่งขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็น 4 ขั้นตอนหลักนี้ สอดคล้องกับการ
แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ Cutlip และคณะ (Cutlip, Center, & Broom, 
2000) ที่มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Defining Public Relations Problem) 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการเขียนโครงการ (Planning and Programming) ขั้นตอนที่ 3 การ
ด าเนินการและการสื่ อสาร (Taking Action and Communication) และขั้นตอนที่  4 การ
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ประเมินผลโครงการ (Evaluating the Program) ซึ่งการแบ่งในลักษณะนี้ช่วยให้นักสื่อสารองค์กร
เข้าใจง่าย เพราะมีแนวทางการท างานที่คล้ายคลึงกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยนี้พบว่า องค์กรภาคธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 
ขาดการประเมินผลกิจกรรมอย่างจริงจัง หรือหากท า ก็ยังประเมินไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น ดังนั้น
งานวิจัยชิ้นควรจะท าการศึกษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสรุปหาประเด็นหรือ
เกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการประเมิน เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรธุรกิจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2. ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การประเมินผลการท างานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด เพ่ือน ามาใช้เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต ดังนั้น บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ควรจะมีการประเมินผลการ
ท างานภายในทุกครั้งทันทีหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้น และในการประเมินผลนั้น นอกจากจะให้
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนพูดถึงการท างานของตนเองแล้ว ก็ควรจะให้ทีมงานคนอื่นได้วิพากษ์วิจารณ์การ
ท างานของเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์และเปิดเผย เพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้ และน าข้อผิดพลาดมา
พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป 

3. เนื่องจากการปฏิบัติงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์การ
ท างาน ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ หรือการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม ก็ต้องเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยควรจะมอบหมายกิจกรรมในลักษณะที่เป็น
โครงงาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่การรับโจทย์ การหาข้อมูล การวางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรม
และประเมินผล เพ่ือให้ครบทั้งกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ 
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การพัฒนากฎหมายสาขาธุรกิจการศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าบริการ
อาเซียนภายใต้กรอบความตกลงใหม่หลงัปี พ.ศ. 2558 

Improving Thai Laws in an Education Sector for the new ASEAN 
Services Trade Agreement after 2015 

 
ประพันธ์พงษ์ ข ำอ่อน1 

 
บทคัดย่อ 

กำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อนโยบำยด้ำนสังคมของประเทศ
เนื่องจำกกำรเปิดตลำดจะส่งผลต่อกำรเคลื่อนย้ำยองค์ควำมรู้ ทักษะ และวัฒนธรรม ภำยใต้ควำมตก
ลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรอำเซียน (AFAS) กำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำสะท้อนหลักของกำรเปิด
ตลำดบริกำรภำยใต้ควำมตกลง GATS โดยมุ่งเน้นให้ยกเลิกอุปสรรคทำงกำรค้ำที่เป็นข้อจ ำกัดในกำร
เข้ำสู่ตลำด และข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ ประเทศไทยได้ตั้งเงื่อนไขในกำรท ำข้อผูกพันเปิด
ตลำดสำขำบริกำรด้ำนกำรศึกษำภำยใต้ควำมตกลง AFAS ในระดับที่สูงจนท ำให้ผลจำกกำรเปิด
ตลำดในสำขำบริกำรนี้ไม่ส่งผลกระทบกับกฎหมำยไทย แต่อย่ำงไรก็ดี กำรเปิดตลำดบริกำรอำเซียน
ภำยหลังปี พ.ศ. 2558 จะยังคงด ำเนินต่อไปภำยใต้ควำมตกลงใหม่สองฉบับ คือ ควำมตกลง ASEAN 
Trade in Services Agreement (ATISA) และควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เพ่ือให้กำรเปิดตลำดบริกำรของ
อำเซียนมีควำมลึกซึ้งและเป็นเสรีมำกขึ้น รัฐบำลไทยมีท่ำทีที่จะเปิดตลำดสำขำบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 
(เฉพำะอุดมศึกษำ) ในระดับสูงภำยใต้ควำมตกลง RCEP อันอำจส่งผลให้ประเทศไทยต้องแก้ไข
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุดมศึกษำที่ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรเปิดตลำดบริกำร นอกจำกนี้ 
กำรศึกษำกำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำของยุโรปสำมำรถเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศไทยเพ่ือรองรับกำรเปิดตลำดบริกำรที่มีควำมลึกซึ้งและเสรีมำก
ขึ้นในอนำคต 

ค าส าคัญ: บริกำรกำรศึกษำ เปิดตลำด อำเซียน กำรค้ำบริกำร 
 
 
 

                                                           
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ระจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย email: prapanpong_khu@utcc.ac.th 
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Abstract 
 

Liberalization of education services conveys a significant impact on social 
policy as it affects movement of knowledge, skills, and culture. With respect to the 
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), liberalization of education services 
reflects principles of the GATS which aim to eliminate restrictions to market access 
and national treatment. In regards to AFAS commitment, Thailand asserts an array of 
conditions to market access and national treatment in education services. As a 
consequence, such commitment in education services liberalization does not affect 
the status quo of relevant Thai laws. However, the ASEAN is now rooting for deeper 
services liberalization with new agreements in place – the ASEAN Trade in Services 
Agreement (ATISA) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 
As the Thai Government signals to liberalize higher education services, current laws 
which may impose restrictions to market access are in need to be reviewed. 
Furthermore, lessons from the European Union’s liberalization of education services 
should provide guidance on necessary adjustments to cope with existing and future 
services liberalization in an education sector.  

Keywords: education services, liberalization, services trade, ASEAN 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 กำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำจะส่งผลต่อกำรเคลื่อนย้ำยองค์ควำมรู้ ทักษะ และ
วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ในกำรพัฒนำประเทศ กำรเปิดตลำดกำรค้ำ
บริกำรด้ำนกำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อประเทศในเชิงนโยบำยในกำรที่จะสนับสนุนกำรเปิดตลำด
เพ่ือกำรเคลื่อนย้ำยองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำประชำกรของชำติ แต่ในขณะเดียวกันกำรเปิดตลำดอำจ
ส่งผลในเชิงลบต่อกำรน ำเข้ำแนวคิดและวัฒนธรรมต่ำงชำติ อันอำจก่อให้เกิดกำรกลืนของวัฒนธรรม
ส ำหรับประเทศพัฒนำแล้ว กำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำจะท ำให้นักศึกษำจำกประเทศก ำลัง
พัฒนำจ ำนวนมำกสมัครเรียนในสถำบันกำรศึกษำของประเทศพัฒนำแล้ว ท ำให้ประเทศที่พัฒนำแล้ว
ได้รับเงินค่ำเล่ำเรียนเหล่ำนั้นเพ่ือน ำไปอุดหนุนกำรศึกษำของประชำชนของประเทศตนแทนที่จะใช้
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งบประมำณของรัฐ2 ยกตัวอย่ำงเช่น ในประเทศแคนำดำ นักศึกษำระดับอุดมศึกษำจ่ำยค่ำเล่ำเรียน
อยู่ที่จ ำนวนระหว่ำง 4,000 – 6,000 เหรียญแคนำดำ ในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่นักศึกษำต่ำงชำติ
จ่ำยค่ำเล่ำเรียนในหลักสูตรเดียวอยู่ที่จ ำนวน 16,854 เหรียญแคนำดำ ส ำหรับประเทศอังกฤษ ค่ำเล่ำ
เรียนระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษส ำหรับนักศึกษำที่เป็นประชำกร
ของประเทศอังกฤษหรือสหภำพยุโรปอยู่ที่จ ำนวน 3,375 ปอนด์ในปี พ.ศ. 2555 แต่ในขณะเดียวกัน 
ค่ำเล่ำเรียนในหลักสูตรเดียวกันส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติจะอยู่ที่จ ำนวนระหว่ำง 11,829 – 28,632 
ปอนด์ต่อปี ในปี พ.ศ. 2554 รำยได้ของประเทศอังกฤษจำกค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำต่ำงชำติ
โดยประมำณคิดเป็นจ ำนวน 2.5 พันล้ำนปอนด์ต่อปี3 

 ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ กำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรด้ำนกำรศึกษำส่งผลกระทบเชิงบวก
ในเรื่องโอกำสทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำยมำกข้ึน ทั้งกำรเดินทำงไปศึกษำต่อ และกำรเลือกศึกษำกับ
สถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศที่เข้ำมำเปิดให้บริกำรในประเทศของตน4 เมื่อสถำบันกำรศึกษำใน
ประเทศมีจ ำนวนมำกขึ้นจะก่อให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพของหลักสูตร กำรบริกำร และรำคำ ท ำ
ให้นักศึกษำได้ประโยชน์ นอกจำกนี้ กำรเข้ำมำของสถำบันกำรศึกษำของต่ำงประเทศท ำให้เกิดกำร
เข้ำมำของบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เช่น คณำจำรย์ และนักวิจัย ซึ่งควำมเชี่ยวชำญเหล่ำนี้อำจเป็น
สิ่งที่ประเทศที่รับกำรลงทุนขำดแคลน5 นอกจำกเรื่องโอกำสทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย กำรที่
นักศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติและวัฒนธรรมจะช่วยท ำให้สังคมเกิดควำมเข้ำใจในควำม
แตกต่ำงทำงเชื้อชำติ และน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมบนพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียมกันมำกยิ่งขึ้น6 
นอกจำกนี้ กำรที่บัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศที่พัฒนำแล้วจะน ำควำมเชี่ยวชำญและทักษะ
ใหม่ๆ มำพัฒนำประเทศต้นทำงของตน ประเทศก ำลังพัฒนำหลำยประเทศจึงมักมีกำรให้
ทุนกำรศึกษำเพ่ือให้นักศึกษำไปศึกษำต่อในประเทศที่พัฒนำแล้ว7 

                                                           
2 Tilak, J. (2011). Trade in higher education: The role of the General Agreement on Trade in Services (GATS). Paris: 

UNESCO: International Institute for Educational Planning. 40. 
3 Bode, C., & Davidson, M. (2011). International student mobility: A European perspective from Germany and the 

United Kingdom. In R. Bhandari & P. Blumenthal (Eds.), International students and global mobility in 
higher education: National trends and new directions. New York: Palgrave Macmillan. 77. 

4 Nyahoho, E. (2011). International Trade in Education Services: Its Scope and Challenges Associated with 
Liberalisation. Journal of Economic and Social Policy, 14(1), Article 9. 5. 

5 See Supra Note 2, Tilak, J. (2011). 34. 
6 Ibid. 51. 
7 Adams, T., Banks, M., & Olsen, A. (2011). International Education in Australia: From Aid to Trade to 

Internationalization. In R. Bhandari & P. Blumenthal (Eds.), International students and global mobility in 
higher education: National trends and new directions. New York: Palgrave Macmillan. 114. 
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 ส ำหรับผลกระทบในเชิงลบ กำรเปิดตลำดกำรศึกษำอำจจะท ำให้เกิดกำรแทรกแซงทำง
วัฒนธรรม8 เนื่องจำกเยำวชนได้รับควำมคิดใหม่ๆ จำกประเทศอ่ืน อันอำจเป็นสำเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่
ธ ำรงรักษำคุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรมเดิมของชำติ9 นอกจำกนี้ กำรหลั่งไหลของนักศึกษำจำก
ประเทศก ำลังพัฒนำไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วเพ่ือท ำกำรศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียง ท ำ
ให้ประเทศก ำลังพัฒนำสูญเสียก ำลังแรงงำนที่เชี่ยวชำญและมีฝีมือให้กับประเทศพัฒนำแล้ว หรือที่
เรียกว่ำปรำกฏกำร “สมองไหล” จำกสถิติของนิตยำสำร Economist พบว่ำนักศึกษำชำวจีนร้อยละ 
70 ที่ไปศึกษำต่อในประเทศสหรัฐอเมริกำในช่วงปี ค.ศ. 1978-2006 ไม่กลับมำท ำงำนประเทศจีน10 
ผลกระทบอีกประกำรคือเรื่องคุณภำพ เนื่องจำกสถำบันกำรศึกษำที่เข้ำมำจัดตั้งธุรกิจอำจไม่ใส่ใจใน
เรื่องคุณภำพของกำรศึกษำที่ตนให้บริกำร แต่อำจจะค ำนึงถึงกำรท ำก ำไรในระยะเวลำอันสั้น โดย
อำจจะไม่ได้รับกำรรับรองคุณภำพหรือผ่ำนกำรควบคุมคุณภำพจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศ
ต้นทำง อันจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบระยะยำวกับนักศึกษำของประเทศที่รับบริกำรกำรศึกษำ
จำกสถำบันเหล่ำนี้11  

กำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรสำขำธุรกิจกำรศึกษำของอำเซียนด ำเนินตำมกรอบควำมตกลงว่ำ
ด้วยกำรค้ำบริกำรอำเซียน (ASEAN Framework Agreement in Services: AFAS) ที่ประเทศ
สมำชิกได้ร่วมกันลงนำมในปี พ.ศ. 2538 และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 253912 ซึ่งเป็นควำมตกลงเพ่ือ
เปิดตลำดกำรค้ำบริกำรเสรีระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน โดยมีกำรจัดท ำข้อผูกพันเป็นชุดๆ  
เพ่ือให้กำรเปิดตลำดรุดหน้ำไปตำมล ำดับ ปัจจุบันประเทศสมำชิกอำเซียนได้ผูกพันตำมควำมตกลง
เปิดตลำดกำรค้ำบริกำรในชุดที่ 9 (ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์) ประเทศไทยได้ผูกพันตำมตำรำงข้อ
ผูกพันชุดที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยรัฐสภำได้เห็นชอบมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนิน
กระบวนกำรเพ่ืออนุวัติกำรพิธีสำรข้อผูกพันชุดที่ 9 ของควำมตกลง AFAS และจะต้องผูกพันสำขำ

                                                           
8 Robertson, S. L., Bonal, X., & Dale, R. (2002). GATS and the education service industry: The politics of scale and 

global reterritorialization. Comparative Education Review, 46(4), 472-496. 474. 
9 Altbach, P. G. (2006). International higher education: Reflections on policy and practice. Chestnut Hill, MA: 

Boston College. 34. 
10 Economist. (2005). Wandering scholars: For students, higher education is becoming a borderless world. The 

brains business: A survey of higher education. Economist, 384, 56-58., 384(8542): 56-58. 
11 See Supra Note 2, Tilak, J. (2011). 63. 
12 Annamalai, N. (1998). Liberalization of Trade in Services in ASEAN - developments and comments. 

International Trade Law & Regulation, 4(2), 55-60.  
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บริกำรเพิ่มขึ้น 9 สำขำบริกำรตำมข้อผูกพันชุดที่ 10 ในปี 2558 เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีเลขำนุกำร
อำเซียนตั้งไว้13  

ปัจจุบัน ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงสองประเทศในอำเซียนที่จัดท ำข้อผูกพัน
เปิดตลำดบริกำรชุดที่ 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ประเทศสมำชิกท่ีเหลือยังคงอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำข้อ
ผูกพันเปิดตลำดบริกำรชุดที่ 10 อยู่ ที่ประชุมรัฐมนตรีอำเซียนครั้งที่ 47 จึงมีมติขยำยเวลำให้
ประเทศสมำชิกที่ เหลือจัดท ำข้อผูกพันฯ ชุดที่  10 ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2560 แต่ทั้งนี้ 
เนื่องจำกกำรเจรจำเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรอำเซียนได้มีกำรอนุญำตให้แต่ละประเทศสมำชิกสำมำรถ
ตั้งข้อจ ำกัดต่อกำรเปิดตลำดได้หลำยประกำร จึงท ำให้ประเทศไทยได้ตั้งข้อจ ำกัดต่อกำรเปิดตลำด
กำรค้ำบริกำรอำเซียนในทุกรำยสำขำบริกำรจนถึงข้อผูกพันชุดที่ 10 ดังนี้14  

 (ก) กำรให้บริกำรโดยนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ำนั้น 
 (ข) กรรมกำรบริหำร รวมถึงผู้บริหำรหรือเทียบเท่ำ จะต้องมีสัญชำติไทยและมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย 
 (ค) บุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจต้องมีสัญชำติไทย 
 (ง) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิไม่ให้ต่ำงชำติที่เข้ำมำให้บริกำรถือครองและใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
 (จ) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิในกำรใช้มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอุดหนุน และสิทธิ

พิเศษ เงินลงทุนขั้นต่ ำ มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษี และกำรคงไว้ซึ่งข้อจ ำกัดเรื่องสัญชำติ 
จำกกำรตั้งข้อจ ำกัดข้ำงต้นของประเทศไทยท ำให้กำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรอำเซียนภำยใต้

ควำมตกลง AFAS ส่งผลกระทบน้อยมำกต่อกฎหมำยภำยในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิด
ตลำดให้นักลงทุนต่ำงด้ำวอำเซียนเข้ำมำประกอบธุรกิจ เช่น พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 และกฎหมำยเฉพำะรำยสำขำบริกำรต่ำงๆ ด้วยกำรที่อำเซียนมีระดับกำรเปิด
ตลำดต่ ำเมื่อเทียบกับควำมตกลงเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรในกรอบอ่ืนๆ อำทิ ควำมตกลง NAFTA 
และควำมตกลง US-Singapore15 ที่ประชุมอำเซียนเห็นว่ำกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรอำเซียน

                                                           
13 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. (2557). รำยงำนกำรประชุมเพื่อหำรือกำรจัดท ำข้อผูกพันกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรชุดที่ 10 ของ

ไทยภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน (AFAS) ณ ห้องประชุม 30401 ชั้น 4 ส ำนักปลัดกระทรวงพำณิชย์ วัน
พุธที่ 15 ตุลำคม 2557 เวลำ 13.30 น. (ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ). กรุงเทพฯ. 

14 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. (2559). รำยงำนกำรประชุมเพื่อจัดท ำท่ำทีด้ำนกำรบริกำรภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภำค (RCEP) และควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรอำเซียน (AFAS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559 เวลำ 13.30 น. (ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ). กรุงเทพฯ. 

15 ระดับกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรภำยใต้ควำมตกลง AFAS นั้นมีระดับควำมลึกซึ้งในกำรเปิดตลำดค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับ ควำม
ตกลงเสรีทำงกำรค้ำ US-Singapore ควำมตกลงเปิดตลำดกำรค้ำในกลุ่มประเทศ NAFTA  จำกกำรศึกษำของ Thanh, V. 
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จ ำเป็นต้องมีระดับกำรเปิดตลำดที่ลึกซึ้งมำกขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับระดับกำรเปิดตลำดของควำมตก
ลงอ่ืนๆ จึงประกำศให้ควำมตกลง AFAS มีกำรจัดท ำข้อผูกพันชุดที่ 10 เป็นชุดสุดท้ำย และหลังจำก
นั้น ควำมตกลง AFAS จะถูกเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรให้มีควำมลึกซึ้งกว่ำเดิม
ภำยใต้ควำมตกลงกรอบใหม่ซึ่งจะเข้ำมำทดแทนควำมตกลง AFAS ควำมตกลงกรอบใหม่นี้มีชื่อว่ำ 
ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)16 ซึ่งจะเริ่มกำรเจรจำหลังจำกที่ข้อผูกพันชุดที่ 
10 ของควำมตกลง AFAS มีผลผูกพันประเทศสมำชิก นอกจำกนี้ อำเซียนยังได้ด ำเนินกำรเจรจำ
ควำมตกลงหุ้ น ส่ วน ทำงเศรษฐกิ จระดับภู มิ ภ ำค  (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศนอก
กลุ่มอำเซียนอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี  อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์17 

 ปัจจุบันกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรกำรศึกษำของประเทศไทยภำยใต้ควำมตกลง AFAS ถือ
ว่ำมีข้อจ ำกัดในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสำขำบริกำรอ่ืนๆ โดยประเทศไทยผูกพันเปิดตลำดให้ผู้ให้
บริกำรในสำขำบริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเท่ำนั้น 
(CPC92390) ที่สำมำรถเข้ำมำให้บริกำรในประเทศไทยโดยถือหุ้นได้ร้อยละ 70 นอกจำกสำขำย่อยนี้
แล้ว ประเทศไทยไม่อนุญำตให้ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำต่ำงด้ำวจำกอำเซียนเข้ำมำถือหุ้นเกินร้อยละ 
49 ในสำขำบริกำรด้ำนกำรศึกษำอ่ืนๆ18 ยิ่งไปกว่ำนั้น ประเทศไทยตั้งข้อจ ำกัดต่อกำรเปิดตลำดใน
เรื่องสัญชำติ ถิ่นที่อยู่ของกรรมกำร สัญชำติของผู้ขอรับใบอนุญำต กำรครอบครองที่ดิน และ
มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอุดหนุน สิทธิพิเศษ ภำษี และกำรลงทุนขั้นต่ ำ จึงท ำให้กฎหมำยภำยในที่
เกี่ยวข้องกับบริกำรด้ำนกำรศึกษำของไทยยังไม่จ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไข แต่เนื่องจำกควำมตกลง 
ATISA และควำมตกลง RCEP ซ่ึงก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ มีระดับกำรเปิดตลำดที่สูงกว่ำเดิม 
อันอำจจะส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีกำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือรองรับกับพันธกรณีของควำมตกลงทั้ง
สองฉบับ19  

                                                                                                                                        
T., & Bartlett, P. (2006). Ten Years of ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS): An Assessment. 
REPSF Project No. 05/004. 30 

16 ASEAN. (2014). Official statement of the 46th ASEAN Economic Ministers’ Meeting (AEM), 25 August 2014, Ney 
Pyi Taw, Myanmar [Online]. Available: http://asean.org/storage/2016/11/01-JMS-AEM-46-Final_Press.pdf 
[2016, 2 June]. 

17 See Supra Note 14. 
18 Ibid.  
19 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. (2556). รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรค้ำบริกำรภำยใต้ควำมตกลง RCEP เมื่อวันที ่9-

13 พฤษภำคม 2556 ณ กรุงบันดำเสรี เบกำวัน ประเทศบรูไน ดำรุสซำลำม. (ไม่ปรำกฏเลขหนำ้). กรุงเทพฯ. 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษำข้อดีและข้อเสียของกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำ
บริกำรกรอบใหม่ของอำเซียน (ATISA และ RCEP) ต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรศึกษำของ
ประเทศไทย 

 2. เสนอแนวทำงในกำรกำรพัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กำรศึกษำของประเทศไทยจำกกำรเปิดตลำดในระดับที่สูงภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำบริกำรกรอบใหม่
ของอำเซยีน (ATISA และ RCEP) 

 3. เสนอแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกฎหมำยเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยจำกกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรกำรศึกษำ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ใช้วิธีกำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) โดยกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำก
งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ หนังสือ ต ำรำ บทควำมต่ำงๆและตัวบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศรวมทั้งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรำกฎบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกำรเก็บ
ข้อมูลภำคสนำม (Field Research) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกหน่วยงำนต่ำงๆทั้งจำกภำครัฐและเอกชน อำทิกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ ผู้ประกอบกำรธุรกิจในสำขำต่ำงๆ  

 
สรุปผลการวิจัย 

ในกำรเจรจำตำรำงข้อผูกพัน ควำมตกลง AFAS ใช้วิธีกำรเจรจำโดยระบุรำยสำขำที่ต้องกำร
จะเจรจำเปิดตลำด หรือที่เรียกว่ำ Positive List ซึ่งวิธีกำรเจรจำแบบ Positive List จะเปิดโอกำส
ให้ประเทศสมำชิกระบุสำขำที่ต้องกำรเปิดตลำดโดยท ำกำรใส่รำยสำขำที่ต้องกำรที่จะเปิดตลำดไว้ใน
บัญชี (List) ซึ่งเมื่อประเทศสมำชิกใดระบุสำขำที่ต้องกำรเปิดตลำดไว้ในบัญชีแล้ว ก็จะต้องผูกพัน
เปิดตลำดในสำขำตำมที่ตนระบุไว้ในบัญชีทั้งหมด20 วิธีกำรเจรจำแบบ Positive List เป็นวิธีกำร
เจรจำที่ใช้ในควำมตกลง GATS เช่นกัน โดยเมื่อแต่ละประเทศเห็นบัญชีของรำยสำขำบริกำรที่
ต้องกำรจะเปิดตลำดซึ่งกันและกัน ก็จะเปิดโอกำสให้แต่ละประเทศสำมำรถเจรจำระหว่ำงกันต่อไป

                                                           
20 Corbett, J. (2008). Services Trade Liberalisation in the ASEAN Economic Community and Beyond. In H. 

Soesastro (Ed.), Deepening Economic Integration - The ASEAN Economic Community and Beyond (pp. 
101-120). Chiba: ERIA Research Project Report 2007-1-2. 104. 
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ในรอบหน้ำเพ่ือเจรจำให้ประเทศคู่ค้ำน ำสำขำบริกำรที่ยังไม่อยู่ในบัญชีในรอบนี้ เข้ำมำอยู่ในบัญชีใน
รอบหน้ำ21 ในข้อผูกพันกำรเปิดตลำดชุดที่ 10 ของควำมตกลง AFAS ประเทศไทยได้ผูกพันเปิด
ตลำดบริกำรสำขำธุรกิจกำรศึกษำให้นักลงทุนอำเซียนมำจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยได้ตำมตำรำง
ข้ำงล่ำง 
 
ตารางท่ี 1: ข้อผูกพันของประเทศไทยในชุดข้อผูกพันที่ 10 (ล่าสุด) ในบริการด้านการศึกษา22 
ประเทศไทยตั้งข้อสงวนต่อกำรเปิดตลำดสำขำธุรกิจบริกำรด้ำนกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 

 (ก) กำรให้บริกำรโดยนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ำนั้น 
 (ข) กรรมกำรบริหำร รวมถึงผู้บริหำรหรือเทียบเท่ำ จะต้องมีสัญชำติไทยและมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย 
 (ค) บุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจต้องมีสัญชำติไทย 
 (ง) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิไม่ให้ต่ำงชำติที่เข้ำมำให้บริกำรถือครองและใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
 (จ) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิในกำรใช้มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอุดหนุน และสิทธิ

พิเศษ เงินลงทุนขั้นต่ ำ มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษี และกำรคงไว้ซึ่งข้อจ ำกัดเรื่องสัญชำติ 
(ฉ) ข้อผูกพันด้ำนกำรเข้ำสู่ตลำดและกำรปฏิบัติเยี่ยงคนชำติผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำรใดก็ได้

ตำมจะไม่ถูกแปลควำมว่ำจะได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณวุฒิเพ่ือวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรเข้ำเรียนต่อ 
กำรลงทะเบียน และคุณสมบัติส ำหรับกำรศึกษำชั้นที่สูงขึ้น กำรจ้ำงงำน และกำรประกอบวิชำชีพใน
ไทย 

(ช) ผู้ให้บริกำรทำงกำรศึกษำจะต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 
สาขาธุรกิจ เงื่อนไขการเปิดตลาดใน Package 10 

1. บริกำรกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 

- ร ะ ดั บ ก่ อ น วั ย เรี ย น  (ซี พี ซี 
92110) 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 
- นิติบุคคลจะต้องมีกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร (ถ้ำมี) ที่มี

สัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
- ผู้จัดกำรของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่ขอรับใบ

อนุญำจัดตั้งโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 

                                                           
21 See Supra Note 15, Thanh, V. T., & Bartlett, P. (2006).  
22 See Supra Note 14. 
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สาขาธุรกิจ เงื่อนไขการเปิดตลาดใน Package 10 

- ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 
- ผู้จัดกำรโรงเรียน/ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรต้องมีสัญชำติไทย 

- ระดับประถมศึกษำอ่ืนๆ (ซีพีซี 
92190) 

ไม่เปิดเจรจำ  

2. บริกำรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ซีพีซี 

9221) 
- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ซี
พีซี 9222) 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

- ระดับอำชีวศึกษำและเทคนิค
ศึกษำ (ซีพีซี 9223) 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

- ระดับอำชีวศึกษำและเทคนิค
ศึ กษ ำส ำห รับ ผู้ พิ ก ำร  (ซี พี ซี 
9224) 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

3. บริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
- ระดับหลังอำชีวศึกษำและเทคนิค

ศึกษำ (ซีพีซี 9231) 
- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 
- นิติบุคคลจะต้องมีกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร (ถ้ำมี) ที่มี

สัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
- ผู้จัดกำรของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุ คคลที่ขอรับ

ใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 
- ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 
- ผู้จัดกำรโรงเรียน/ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรต้องมีสัญชำติไทย 

- คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(ส่วนหนึ่งของ ซีพีซี 92390) 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 
- กรรมกำรสภำสถำบันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติ

ไทย 
- บ ริ ก ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ระดับ อุดมศึ กษำ อ่ืนๆ  (ซี พี ซี 
9239) 
 

- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 
- กรรมกำรสภำสถำบันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติ

ไทย 
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สาขาธุรกิจ เงื่อนไขการเปิดตลาดใน Package 10 

4. บริกำรด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้ใหญ่ 
- ห ลั ก สู ต ร วิ ช ำชี พ แ ล ะ /ห รื อ

หลักสูตรระยะสั้น (ซีพีซี 92400) 
- คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

5. บริกำรด้ำนกำรศึกษำอ่ืนๆ 
- โรงเรียนสอนภำษำต่ำงประเทศ - คนต่ำงชำติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

- นิติบุคคลจะต้องมีกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร (ถ้ำมี) ที่มี
สัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 

- บุคคลที่ขอรับใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 
- ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้องมีสัญชำติไทย 
- ผู้จัดกำรโรงเรียน/ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรต้องมีสัญชำติไทย 

 
จำกข้อผูกพันของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ำธุรกิจบริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำใน

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นเพียงสำขำธุรกิจเดียวที่ประเทศไทยอนุญำตให้นักลงทุนอำเซียน
มำจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยและถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด  

1. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจด้ำนกำรศึกษำของนักลงทุนต่ำงด้ำว 

ประกอบไปด้วยกฎหมำยสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจ
ของกิจกำรต่ำงด้ำวในภำพรวมซึ่งมีเพียงกฎหมำยฉบับเดียว นั่นคือ พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 และกลุ่มที่สองคือกฎหมำยเฉพำะสำขำธุรกิจกำรศึกษำของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยกฎหมำยหลำยฉบับ ดังนี้ พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งและด ำเนินกิจกำรโรงเรียนนำนำชำติ 
ณ วันที่ 15 กุมพำพันธ์ พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับ
มัธยมศึกษำ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน
ประเภทอำชีวะศึกษำและประเภทศิลปศึกษำ หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวะที่เปิดสอนตำม
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
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ในเรื่องควำมสอดคล้องของพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
กับพันธกรณีกำรเปิดตลำดบริกำรในสำขำนี้ ถึงแม้ว่ำพระรำชบัญญัติฯ จะก ำหนดให้บริกำรด้ำน
กำรศึกษำอยู่ในบัญชีแนบท้ำยที่ 3 (21) “กำรท ำธุรกิจบริกำรอ่ืน” ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี
ควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว คนต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจที่ระบุไว้
ในบัญชีแนบท้ำยที่ 3 นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว เท่ำนั้น23 อย่ำงไรก็ดี ภำยใต้มำตรำ 10 ของ
พระรำชบัญญัติฯ24 ถือว่ำควำมตกลง AFAS เป็น “สนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำม
ผูกพันตำมพันธกรณี” เนื่องจำกประเทศไทยได้ลงนำมและให้สัตยำบันควำมตกลง AFAS ไปแล้ว 
และมีกำรลงนำมและให้สัตยำบันพิธีสำรอนุวัติข้อผูกพันตั้งแต่ชุดที่ 1-8 ภำยใต้ควำมตกลง AFAS 
และลงนำมพิธีสำรอนุวัติข้อผูกพันข้อผูกพันชุดที่ 9 ภำยใต้ควำมตกลง AFAS จึงท ำให้นักลงทุน
อำเซียนตำมควำมตกลง AFAS สำมำรถประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุญำตจำก
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพียงแค่นักลงทุนอำเซียนที่ต้องกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจจะต้องแจ้ง
ต่ออธิบดีตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 11 ของพระรำชบัญญัติฯ เท่ำนั้น จึงถือว่ำพระรำชบัญญัติ
ฯ มีควำมสอดคล้องกับพันธกรณีของอำเซียนเรื่องกำรเปิดตลำดบริกำรสำขำธุรกิจกำรศึกษำของไทย 

 ส ำหรับควำมสอดคล้องกับกฎหมำยเฉพำะสำขำธุรกิจกำรศึกษำ เนื่องจำกใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้ผูกพันกำรเปิดตลำดสำขำธุรกิจกำรศึกษำอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประกอบกับ
กำรที่ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนต่อกำรเปิดตลำดสำขำธุรกิจกำรศึกษำของอำเซียนในระดับที่สูง จึง

                                                           
23 มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ  

“ภำยใต้บังคับมำตรำ 6 มำตรำ 7 มำตรำ 10 และมำตรำ 12 
(1) ห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบกิจกำรด้วยเหตุผลพิเศษตำมที่

ก ำหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง 
(2) ห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของประเทศธุรกิจที่มี

ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้ำน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีสอง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีโดยกำรอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

(3) ห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกจิทีค่นไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกบัคนต่ำง
ด้ำว ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีสำม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร” 

24 มำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ  
 “บทบัญญัติมำตรำ 5 มำตรำ 8 มำตรำ 15 มำตรำ 17 และมำตรำ 18 ไม่ใช้บังคับแก่คนต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจตำมบัญชี

ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้โดยได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นกำรเฉพำะกำล 
 คนต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำมผูกพันตำม

พันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจำกกำรบังคับใช้บทบัญญัติแห่งมำตรำต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญำนั้น ซ่ึงอำจรวมถึงกำรให้สิทธิคนไทยและวิสำหกิจของคนไทยเข้ำไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศสัญชำติของคนต่ำงด้ำวนั้นเป็นกำรต่ำงตอบแทนด้วย” 
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ท ำให้ยังไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมำย เพรำะพันธกรณีของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่
ส่งผลกระทบต่อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2. การเปิดตลาดสาขาธุรกิจการศึกษาภายหลังปี พ.ศ. 2558 

ตำมมติผู้น ำอำเซียนครั้งที่ 24 (ASEAN Summit) เมื่อเดือนตุลำคม 2556 ได้ตกลงให้
ควำมตกลง ATISA เป็นควำมตกลงในกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่ง
จะใช้แทนควำมตกลง AFAS ในกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรอำเซียนภำยหลังปี 2558 นอกจำกควำม
ตกลง ATISA แล้ว ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้น ำ
อำเซียน และประเทศคู่เจรจำ 6 ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกำหลีใต้ และ 
นิวซีแลนด์) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดยประกำศเป็น
ปฏิญญำร่วมเจรจำควำมตกลง RCEP (Joint Declaration) ให้มีกำรเริ่มเจรจำอย่ำงเป็นทำงกำรใน
ป ี2556 และตั้งเป้ำหมำยให้เจรจำแล้วเสร็จภำยในปี 255825  

เพ่ือให้ควำมตกลง RCEP สำมำรถบรรลุกำรเปิดตลำดบริกำรในระดับสูงได้ รัฐมนตรี
เศรษฐกิจ RCEP ได้เห็นชอบในกำรให้ประเทศสมำชิกผูกพันประเด็นมูลค่ำเพ่ิม (Value Adds) ซึ่ง
ได้แก่ (1) กลไก Ratchet26 (2) กลไก Automatic MFN27 และ (3) กำรจัดท ำ Transparency List 
(TL)28 ทั้งนี้ ประเทศสมำชิกจะต้องผูกพันกับกลไก Ratchet แต่สำมำรถเลือกผูกพันระหว่ำงกลไก 
Automatic MFN หรือ Transparency List ได้ และสำมำรถเลือกสำขำหรือสำขำย่อยของบริกำรที่
จะผูกพันภำยใต้กลไกดังกล่ำวได้29 

ในกำรเลือกสำขำหรือสำขำย่อยที่ประเทศไทยสำมำรถผูกพันภำยใต้กลไก Automatic 
MFN นั้น อำจพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) สำขำที่ไทยจะได้รับผลกระทบมำกหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย ซึ่งอำจเป็นสำขำที่มี
กฎหมำยก ำกับดูแล เช่น กำรเงิน หรือโทรคมนำคม 

                                                           
25 ก ร ม เจ ร จ ำ ก ำ ร ค้ ำ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เท ศ .(2558). ค ว ำ ม คื บ ห น้ ำ /ส ถ ำ น ะ ก ำ ร เจ ร จ ำ  [อ อ น ไล น์ ]. สื บ ค้ น จ ำ ก 

http://www.thaifta.com/thaifta (เข้ำถึงเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2558). 
26 กำรใช้กลไก Ratchet ในกำรผูกพันเปิดตลำด คือกำรให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนภำยใต้ FTA โดยอัตโนมัติหำกกฎหมำยภำยใน

ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขให้เสรีมำกขึ้น 
27 กลไก Automatic MFN คือกำรที่ประเทศสมำชิกใดประเทศหนึ่งต้องขยำยสิทธิประโยชน์ให้กับประเทศสมำชิกอื่นไม่น้อยกว่ำที่

ให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมำชิกโดยอัตโนมัติ 
28 กำรจัดท ำรำยกำรมำตรกำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำสู่ตลำดและกำรปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ 
29 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. (2558). รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร Coordinating 

Committee on Services: CSS ครั้งที่ 80 และกำรประชุมคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที ่12-16 มกรำคม 2558 ณ 
เมืองเสียมรำฐ ประเทศกัมพูชำ. (ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ). กรุงเทพฯ. 
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(2) เป็นสำขำที่ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน และมีควำมพร้อมที่จะเปิดตลำดใน
ระดับสูงให้กับประเทศอ่ืนๆ ได้  

(3) เป็นสำขำที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ หรือประโยชน์ต่อชำติถ้ำหำกได้เปิ ดเสรีใน
ระดับสูง เช่น สำขำกำรศึกษำ 

ในเบื้องต้น ท่ำทีของรัฐบำลไทยเห็นชอบให้ประเทศไทยผูกพัน Automatic MFN ในสำขำ
บริกำรดังต่อไปนี้30 บริกำรคอมพิวเตอร์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสำขำย่อยอ่ืนๆ) บริกำรวิจัย
และพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริกำรที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์  (Scientific) เทคโนโลยีกำรแพทย์ 
(Medical Technology) และอุปกรณ์กำรแพทย์ (Medical Equipment) บริกำรโทรคมนำคม 
(เฉพำะรูปแบบที่ 131) บริกำรก่อสร้ำงและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริกำรกำรศึกษำ (เฉพำะอุดมศึกษำ) 
บริกำรสุขภำพและสังคม บริกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง (เฉพำะโรงแรมและ
ร้ำนอำหำร) บริกำรขนส่งทำงทะเล (เฉพำะ Maritime agency services) 
 
อภิปรายผล 

จำกกำรประชุมของกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศครั้งล่ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ได้
มีท่ำทีที่จะเปิดตลำดสำขำบริกำรด้ำนกำรศึกษำ (เฉพำะอุดมศึกษำ) ในระดับสูงภำยใต้ควำมตกลง 
RCEP ดังนั้น พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 และกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำเท่ำนั้นที่จะน ำมำพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับควำมตกลง RCEP 

 เมื่อพิจำรณำพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 แล้วพบว่ำบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในบัญชีแนบท้ำยที่ 3 ซึ่งก ำหนดให้คนต่ำงด้ำวที่ต้องกำรประกอบธุรกิจที่ระบุไว้ใน
บัญชีนี้จะต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวเสียก่อน แต่อย่ำงไรก็ดี เมื่อประเทศไทยได้ลงนำมและให้สั ตยำบัน
ควำมตกลง RCEP แล้ว มำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติฯ32 จะถือว่ำควำมตกลง RCEP เป็น 

                                                           
30 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. (2558). รำยงำนกำรประชุมกำรก ำหนดทิศทำงกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ไทยสู่

กำรเป็น Trading Nation รวมทั้งแจ้งควำมคืบหน้ำกำรเจรจำในกรอบต่ำงๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ วันพฤหัสที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 13.30 น. (ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ). กรุงเทพฯ. 

31 ส ำหรับผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมที่ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตัวเอง และเป็นกิจกำรที่มีลักษณะสมควรให้มีบริกำรโดยเสรี 
32 มำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ  
 “บทบัญญัติมำตรำ 5 มำตรำ 8 มำตรำ 15 มำตรำ 17 และมำตรำ 18 ไม่ใช้บังคับแก่คนต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจตำมบัญชี

ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้โดยได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นกำรเฉพำะกำล 
 คนต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำมผูกพันตำม

พันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจำกกำรบังคับใช้บทบัญญัติแห่งมำตรำต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้เป็นไปตำม
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“สนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำมผูกพันตำมพันธกรณี” จึงท ำให้นักลงทุนที่มำจำก
ประเทศสมำชิกควำมตกลง RCEP สำมำรถประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุญำตจำก
อธิบดีกรมธุรกิจกำรค้ำ เพียงแค่นักลงทุนจำกประเทศสมำชิก RCEP ที่ต้องกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจ
จะต้องแจ้งต่ออธิบดีตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 11 ของพระรำชบัญญัติฯ เท่ำนั้น ดังนั้น 
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเปิดตลำดบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ (อุดมศึกษำ) ในระดับสูง 

 ส ำหรับกฎหมำยเฉพำะสำขำธุรกิจกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องคือ พระรำชบัญญัติ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมิได้ก ำหนดเงื่อนไข
เรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวไว้แต่ย่ำงใด ดังนั้นนักลงทุนจำกประเทศสมำชิก RCEP 
สำมำรถเข้ำมำตั้งกิจกำรและถือหุ้นในธุรกิจกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำได้ในระดับสูง หรืออำจเป็น
กิจกำรที่ ถื อครองโดยนั กลงทุนสัญ ชำติประเทศสมำชิก  RCEP ทั้ งหมดก็ ได้  อย่ ำงไรก็ ดี 
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ ได้ก ำหนดว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่จะใช้จัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (มำตรำ 12) และ กรรมกำรสถำบันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชำติไทย (มำตรำ 30) ดังนั้น กำรที่กฎหมำยไทยตั้งเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญำตในกำร
จัดตั้งธุรกิจสถำบันกำรศึกษำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งธุรกิจสถำบันกำรศึกษำอำจเป็น
กำรตัดสิทธินักลงทุนจำกประเทศสมำชิกควำมตกลง RCEP ที่จะเข้ำมำลงทุน  
 
ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้กฎหมำยของประเทศไทยสอดคล้องกับพันธกรณีกำรเปิดตลำดบริกำรสำขำธุรกิจ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในอนำคต ประเทศไทยอำจพิจำรณำแก้ไขเงื่อนไขที่บังคับให้ผู้รับ
ใบอนุญำตเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะตั้งธุรกิจ  และเงื่อนไขเรื่องสัญชำติกรรมกำรใน
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพ่ือลด
อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดของนักลงทุนจำกประเทศสมำชิก RCEP แต่ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิใน
กำรก ำกับดูแลธุรกิจภำยในประเทศ (Right to Regulate) เช่น กำรตั้งเงื่อนไขให้สถำบันกำรศึกษำ
จำกประเทศสมำชิก RCEP ต้องผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนของประเทศต้นทำง หรือกำร
ก ำกับดูแลคุณภำพของหลักสูตร เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำกลักสูตรมีคุณภำพและเป็นประโยชน์แก่

                                                                                                                                        
บทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญำนั้น ซ่ึงอำจรวมถึงกำรให้สิทธิคนไทยและวิสำหกิจของคนไทยเข้ำไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศสัญชำติของคนต่ำงด้ำวนั้นเป็นกำรต่ำงตอบแทนด้วย” 
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กำรศึกษำไทย ซึ่งสิทธิในกำรก ำกับดูแลธุรกิจภำยในประเทศนี้ (Right to Regulate) เป็นสิทธิโดย
ชอบธรรมของประเทศภำคีควำมตกลง GATS33 ทีใ่ช้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของตน 

จำกกำรศึกษำกำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำของยุโรป พบว่ำสหภำพยุโรปรองรับ
เสรีภำพของกำรจัดตั้งธุรกิจในอีกประเทศสมำชิกเพ่ือให้บริกำร หรือที่เรียกว่ำอิสรภำพในกำรจัดตั้ง
ธุรกิจ (Freedom of Establishment) ซึ่งอนุญำตให้บริษัทและบุคคลจำกประเทศสมำชิกแรก
สำมำรถเข้ำไปจัดตั้งธุรกิจในอีกประเทศสมำชิกหนึ่งทั้งแบบชั่วครำวและถำวร สหภำพยุโรปใช้หลัก
ประเทศต้นทำง (The Country of Origin Principle) ในกำรลดอุปสรรคต่อกำรเคลื่อนย้ำยธุรกิจ
โดยเสรี34 กล่ำวคือ ถ้ำธุรกิจที่ต้องกำรมำจัดตั้งในประเทศที่สองเป็นธุรกิจที่มีควำมสอดคล้องกับ
กฎหมำยหรือมำตรกำรกำรก ำกับดูแลของประเทศต้นทำงแล้ว ประเทศปลำยทำงจ ำเป็นต้องรับจัดตั้ง
ธุรกิจให้ถึงแม้ว่ำธุรกิจดังกล่ำวจะมีลักษณะที่ขัดกับกฎหมำยหรือมำตรกำรกำรก ำกับดูแลของ
ประเทศปลำยทำงก็ตำม35 แต่จะมีบำงกรณีเท่ำนั้นที่ประเทศสมำชิกปลำยทำงสำมำรถปฏิเสธกำรเข้ำ
มำจัดตั้งธุรกิจบริกำรของอีกประเทศสมำชิกได้ กรณีแรกได้แก่กำรที่ประเทศสมำชิกปลำยทำงไม่รับ
กำรจัดตั้งธุรกิจบริกำรของประเทศสมำชิกอ่ืนอันเนื่องมำจำกเหตุผลเรื่องนโยบำยสำธำรณะ (Public 
Policy) ควำมมั่นคงแห่งชำติ (National Security) และสุขอนำมัยของประชำชน (Public Health) 
กรณีที่สองคือ อิสรภำพในกำรเคลื่อนย้ำยบริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกไม่รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจบริหำรของภำครัฐ (Activities connected with the exercise of 
official authority) กำรตีควำมว่ำกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจบริหำรของ
ภำครัฐหรือไม่ ให้ใช้กำรตีควำมโดยรัดกุม (Narrow Interpretation)36 

 ถึงแม้กำรเปิดตลำดภำยในกลุ่มยุโรปจะเป็นไปโดยเสรี  แต่สหภำพยุโรปได้ตั้งเงื่อนไขบำง
ประกำรต่อกำรเปิดตลำดบริกำรด้ำนกำรศึกษำกับประเทศนอกกลุ่มภำยใต้ควำมตกลง GATS 
กล่ำวคือ ถ้ำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจำกต่ำงประเทศจะเข้ำมำตั้งธุรกิจและสำมำรถออกใบปริญญำ

                                                           
33 Article VI (1) of GATS provides “[in] sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall 

ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a 
reasonable, objective and impartial manner”. Article VI (4) of GATS provides “with a view to ensuring 
that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards and licensing 
requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in services, the Council for Trade in 
Services shall, through appropriate bodies it may establish, develop any necessary disciplines.” 

34 HM Government. (2014). Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the 
European UnionThe Single Market: Free Movement of Services. London: Department for Business, 
Innovation & Skills and Foreign & Commonwealth Office. 24. 

35 Terry, L. (2012). International Initiatives that Facilitate Global Mobility in Higher Education. Michigan State Law 
Review, 305-356., 313. 

36 Église de Scientologie, Case C-54/99, [2000], Gouda, Case C-288/89, [1991], Reyners, Case C-2/74, [1974]. 
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บัตรหรือประกำศนียบัตรที่รับรองโดยรัฐ กำรเข้ำมำจัดตั้งธุรกิจจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐสภำ
เสียก่อนโดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของตลำด (Need Test)37 นอกจำกนี้ สหภำพยุโรปสำมำรถ
เลือกปฏิบัติโดยให้กำรอุดหนุนแก่ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปแต่สำมำรถปฏิเสธ
ไม่ให้กำรอุดหนุนเช่นว่ำแก่ธุรกิจที่มำจำกนอกประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป ยิ่งไปกว่ำนั้น สหภำพ
ยุโรปสำมำรถเลือกที่จะให้กำรอุดหนุนในเรื่องกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำ (Research and 
Development) แก่ธุรกิจของสหภำพยุโรปโดยเลือกปฏิบัติได้38 

 ในเรื่องกำรพัฒนำกำรศึกษำ สหภำพยุโรปได้มีแผนงำนและโครงกำรหลำกหลำยเพ่ือ
สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง อำทิ 
โครงกำร ERAMUS (กำรให้ทุนสนับสนุนเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษำ คณำจำรย์ นักวิจัย และกำรจัด
หลักสูตรร่วมกันข้ำมสถำบัน) กำรสร้ำงระบบกำรรับรองหน่วยกิตและกำรโอนหน่วยกิตระหว่ำง
สถำบันกำรศึ กษำในสหภำพยุ โรป  (The European Credit Transfer and Accumulation 
System: ECTS) แผนยุทธศำสตร์ลิสบอน  (Lisbon Strategy) เพ่ือท ำให้ยุโรปกลำยเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีรำกฐำนมำจำกองค์ควำมรู้ (Knowledge-Based Economy) นอกจำกนี้ สหภำพยุโรป
ได้จัดตั้งเขตกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของยุโรป  (The European Higher Education Area: 
EHEA) เพ่ือก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำให้เป็นแนวทำงเดียวกันทั้งยุโรป39 

จำกกำรศึกษำนโยบำยของยุโรป ประเทศไทยควรใช้งบประมำณเรื่องกำรศึกษำในเรื่อง
หลักๆ สองเรื่องคือ  

 (1) กำรเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
ระหว่ำงสถำบันในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร ทำงสังคม และ
ทำงวัฒนธรรม อีกทั้งจะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจและยอมรับควำมแตกต่ำงของสังคมและวัฒนธรรมได้
มำกขึ้น  

 (2) กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ นอกจำกผลดีที่จะเกิดกับคุณภำพ
ของกำรศึกษำแล้ว ในกำรท ำควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รัฐบำลไทยสำมำรถจัดสรร

                                                           
37 World Trade Organization. (2016). GATS Schedule - European Union’s Commitment [Online]. Available: www.i-

tip.wto.org [2016, 2 June] “Limitations on Market Access: needs test for opening of private universities 
authorized to issue recognized diplomas or degrees; procedure involves an advice of the parliament.” 

38 Ibid. “eligibility for subsidies from the Communities or Member States may be limited to juridical persons 
established within the territory of a Member State or a particular geographical sub-division thereof. 
Unbound for subsidies for research and development.” 

39 Winter, S., & Pfitzner, A. (2013). Externalities and Optimal Subsidization of Higher Education [Online]. Available: 
http://ssrn.com/abstract=2281207 [2016, July 3]. 
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งบประมำณในกำรอุดหนุนวิจัยและกำรพัฒนำให้เฉพำะกับธุรกิจของประเทศไทยได้โดยระบุเป็น
เงื่อนไขต่อหลักปฏิบัติเยี่ยงชำติในตำรำงข้อผูกพันได้ อย่ำงเช่นที่ สหภำพยุโรประบุเงื่อนไขว่ำจะเลือก
ปฏิบัติในกำรให้กำรอุดหนุนวิจัยและพัฒนำภำยใต้ข้อผูกพันของควำมตกลง GATS 
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มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในความช ารุดบกพร่องทรัพย์สินซึ่งซื้อขาย : 
ศึกษากรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว 

Legislative Measure of Consumer Act on sale of defective goods: 
Study on sale of domestic dogs and cats 

 
วรินทร วำร1ี 

 
บทคัดย่อ 

 ส ำหรับมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เหมำะสมต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจกำรซื้อขำยสัตว์
เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวนั้น มำตรกำรกฎหมำยดังกล่ำวควรบัญญัติเป็นกฎหมำยเฉพำะ โดย
กฎหมำยที่เกิดขึ้นนี้จะมุ่งสร้ำงมำตรฐำนควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสัตว์ในฐำนะที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีควำมรับผิดในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพ นอกจำกนี้ กฎหมำยที่เกิดขึ้นนี้ยังมุ่งปกป้อง
ผู้บริโภค มีกำรผลักภำระกำรพิสูจน์ควำมผิดไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ก ำหนดสถำนะทำงกฎหมำยสัตว์
เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวให้อยู่ในรูปทรัพย์สินที่มีควำมพิเศษ และกำรสร้ำงมำตรฐำนสัญญำซื้อขำย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว ก ำหนดให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ก่อนที่ผู้บริโภคตกลง
ใจเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว รวมถึงให้มีกำรรับประกันควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึน  โดยผู้บริโภคเป็นผู้ทรงสิทธิเพ่ือกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยด้วยตนเอง ซึ่งมำตรกำรทำงกฎหมำย
เหล่ำนี้เป็นมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำ โดยมำตรกำรกฎหมำยเหล่ำนี้ยังไม่มีปรำกฏในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว  กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค กำรซื้อขำยสุนัขและแมว 

 

 

 

 

_______________________________________ 
1หลักสูตรนิติศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกฎหมำยเอกชน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม.  Degree of Master of Law, Private 

Law Program, Department of Law, Siam University.,E-mail : little_rab@live.com. 
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Abstract :  
 Legislative Measure appropriating to consumer protection in sale of domestic 

dogs and cats is necessary to be legislated as special law. Such law shall standardize 
liability of domestic animal entrepreneur who shall be responsible as an 
professional person. Moreover, such designated act will protect the consumer, 
because burden of proof shall be borne by the entrepreneur, cats and dogs shall be 
designated as special property in term of Laws, and sale contract of domestic cats 
and dogs shall be standardized. Before making the contract, the consumer shall be 
received the true information of such domestic animal, and shall be guaranteed any 
loss that may cause. The consumer shall have the right to claim for damages. These 
measures are defensive measures that still did not appear in current Thai Civil and 
Commercial code, and Consumer Law.  

Keyword: Domestic cats and dogs, Customer Protection Laws, Sale of cats and dogs  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 ปัจจุบันมนุษย์มีกำรใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันและตึงเครียดมำกขึ้น กำรสัตว์เลี้ยงจึงได้เข้ำมำมี
อิทธิพลต่อมนุษย์ เพรำะมันสำมำรถช่วยผ่อนคลำยทำงอำรมณ์และลดควำมเครียดของมนุษย์ได้ดี 
สัตว์เลี้ยงที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดคือสุนัขและแมว ท ำให้เกิดธุรกิจกำรจ ำหน่ำยสุนัขและแมวเป็น
จ ำนวนมำกโดยผู้ประกอบธุรกิจต่ำงแข่งขันกันเพ่ือหวังเพียงผลก ำไรจนขำดควำมใส่ใจในสุขภำพ,กำร
เลี้ยงดูสวัสดิภำพด้ำนต่ำงๆของสุนัขและแมวก่อนน ำออกจ ำหน่ำย จึงเกิดปัญหำว่ำเมื่อผู้บริโภครับ
มอบสุนัขและแมวแล้วพบว่ำมีอำกำรเจ็บป่วยบกพร่องจนต้องน ำไปรักษำกับสัตวแพทย์และเกิด
ค่ำใช้จ่ำยขึ้นจ ำนวนมำก หรือบำงรำยสุนัขและแมวถึงแก่ควำมตำย แต่เมื่อไปเรียกร้องให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรับผิดก็มักได้รับกำรปฏิเสธ จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคจ ำต้องอำศัยกฎหมำยเพ่ือเรียกร้องสิทธิของ
ตน เมื่อพิจำรณำกฎหมำยของประเทศไทยที่ให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภคกรณีกำรซื้อขำยสุนัขและแมว
ไม่ว่ำจะเป็นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในเรื่องควำมรับผิดเพ่ือควำมช ำรุดบกพร่องซึ่ง
เป็นหลักกฎหมำยควำมรับผิดทำงสัญญำตำมมำตรำ 472-474 หลักควำมรับทำงละเมิดตำมกฎหมำย
ละเมิด มำตรำ 420 และพระรำชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพำะ อย่ำง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 
2551 พบว่ำกฎหมำยยังไม่สำมำรถใช้เพื่อควำมคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ดังนี้ 

1. ปัญหำกำรคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจำกกำรไม่แยกประเภทสัตว์เลี้ยงออกสินค้ำทั่วไป  
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กฎหมำยของประเทศไทยไม่มีแยกประเภทกำรคุ้มครองกำรซื้อขำยสินค้ำประเภทสัตว์
เลี้ยงออกจำกกำรคุ้มครองแบบสินค้ำทั่วไป ทั้งที่สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้ำที่มีผลกระทบต่อควำมรู้สึกและ
จิตใจของผู้บริโภคมำกกว่ำ ในขณะที่สินค้ำทั่วไปมุ่งกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่มูลค่ำสินค้ำแต่ไม่
ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่เกิดต่อจิตใจด้วย ในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีกำรบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคส ำหรับกรณีกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวออกเป็นกฎหมำยฉบับหนึ่ง
ไว้โดยเฉพำะ(Puppy Lemon Law) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเฉพำะกำรซื้อขำยสุนัขและแมว ทั้ง
มีกำรบัญญัติถึงสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคส ำหรับกำรซื้อขำยสุนัขและ
แมวอย่ำงชัดเจน โดยรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ชื่อกฎหมำยว่ำ “Lockyer-Polanco-Farr Pet Protect 
Act”2 และรัฐนิวเจอร์ซีบัญญัติเป็นกฎหมำยชื่อว่ำ “Pet Purchase Protection Act.”3 ซึ่งเมื่อมี
กำรบัญญัติเป็นกฎหมำยแยกต่ำงหำกเช่นนี้จึงถือเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจนและแท้จริงมำก
ขึ้น  

2. ปัญหำกำรใช้สิทธิเรียกร้องควำมเสียหำยและกำรพิสูจน์ควำมเสียหำยของผู้บริโภค 
กฎหมำยที่ใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกำรเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดในควำม

เสียหำยควำมเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวที่ซื้อขำยกันนั้น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ในเรื่องควำมรับผิดของผู้ขำยเพ่ือควำมช ำรุดบกพร่อง มำตรำ  472 – 474 ที่ให้ฝ่ำยผู้บริโภค
เป็นผู้มีภำระกำรพิสูจน์ให้ได้ว่ำ ควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกผู้ประกอบธุรกิจ โดยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำ
ควำมเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวเป็นสิ่งเกิดขึ้นอยู่ตั้งแต่ก่อนรับมอบสุนัขและแมวมำจำกผู้
ประกอบธุรกิจ ส่วนควำมรับผิดของผู้ขำยตำมหลักควำมรับผิดทำงละเมิดมำตรำ 420 ผู้บริโภคก็ต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อของผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน 
และตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แม้ว่ำกฎหมำยจะก ำหนดว่ำ ถ้ำศำลเห็นว่ำ
ข้อมูลใดที่อยู่ในควำมรู้เห็นเฉพำะของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวให้ศำลเป็นผู้ก ำหนดภำระ
กำรพิสูจน์ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้ก็ตำม แต่นั่นก็เป็นเพียงดุลพินิจของศำลไม่ใช่บทบังคับเด็ดขำด 
ซึ่งกำรให้ผู้บริโภคมีหน้ำที่พิสูจน์ถึงควำมเสียหำยที่ตนได้รับย่อมเป็นกำรยำก เพรำะข้อมูลเกี่ยวกับ
สุนัขและแมว ประวัติ แหล่งที่มำ กำรดูแลก่อนกำรจ ำหน่ำยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้นที่ทรำบ 
ในขณะที่กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคกรณีกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงโดยเฉพำะ ( Puppy Lemon Law ) 
ของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีกำรผลักภำระกำรพิสูจน์ไปท่ีผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีกำรบัญญัติ 
 
 
_________________________________________________ 
2 California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale of Dogs And Cats, § 122125, California 

Code. 
3 N.J.S.A .56:8-92 (credits) L.1999.c. 336. § 1. Amended by L.2015, c.7, § 1. eff. June, 2015. 
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ข้อสันนิษฐำนทำงกฎหมำยที่เป็นคุณแก่ผู้บริโภคไว้ก่อนเลยว่ำ หำกผู้บริโภครับมอบสุนัขและแมวไป 
แล้วเกิดควำมเจ็บป่วยบกพร่องหรือตำยภำยใต้เงื่อนไขและระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดให้ถือว่ำผู้
ประกอบธุรกิจต้องรับผิด และเกิดสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดทันทีโดยไม่จ ำต้องฟ้อง
ให้ศำล ถ้ำผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธควำมรับผิดว่ำก็ย่อมเป็นหน้ำที่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องท ำกำร
พิสูจน์ให้ได้ควำมว่ำชัดเจนเองว่ำควำมเสียหำยนั้นไม่ได้เกิดข้ึนจำกควำมผิดของตนเอง   

3. วิธีกำรเยียวยำและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 
เนื่องจำกสุนัขและแมวเป็นสินค้ำชนิดหนึ่งแต่เป็นสินค้ำท่ีพิเศษตรงที่มีผลกระทบต่อจิตใจ

ของผู้บริโภคมำกกว่ำสินค้ำอ่ืนๆ กำรเรียกร้องควำมเสียหำยจึงควรให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดต่อตนได้เอง แต่ตำมกฎหมำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในเรื่อง
ควำมรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่อง ตำมมำตรำ 472 ได้บัญญัติควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจแต่
เพียงว่ำ หำกสินค้ำที่ท ำกำรซื้อขำยกันแล้วมีควำมช ำรุดบกพร่องผู้ขำยต้องรับผิด แต่กฎหมำยไม่ได้
บัญญัติไว้ว่ำต้องรับผิดเช่นไร กำรพิจำรณำควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพิจำรณำตำมหลัก
เรื่องหนี้ในมำตรำ 222 ที่ให้ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยที่ตนได้รับได้ก็ตำม แต่กำรที่
ผู้บริโภคจะได้รับเยียวยำควำมเสียหำยเช่นไรและค่ำเสียหำยที่มีสิทธิได้รับเท่ำไรนั้นเป็นดุลพินิจของ
ศำล และตำมหลักควำมรับผิดทำงละเมิดมำตรำ 438 กำรพิจำรณำวิธีกำรเยียวยำและกำรก ำหนด
ค่ำเสียหำยให้ศำลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ส่วนตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 แม้ว่ำ
จะมีบทบัญญัติชัดเจนว่ำผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกให้ท ำผู้ประกอบ
ธุรกิจท ำกำรซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้ำให้ใหม่ และเรียกค่ำทดแทนควำมเสียหำยก็ตำม แต่ก็ยังเป็น
ดุลพินิจศำลที่จะพิจำรณำสั่ง ผู้บริโภคไม่อำจเป็นผู้เลือกวิธีกำรเยียวยำควำมเสียหำยได้เองเช่นกัน  
ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำกฎหมำยของรัฐแคลิฟอร์เนียได้บัญญัติว่ำหำกผู้บริโภคพบควำมเจ็บป่วยบกพร่อง
หรือตำยของสุนัขและแมวภำยหลังจำกท ำกำรรับมอบจำกผู้ประกอบธุรกิจภำยในระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนดไว้และเข้ำเงื่อนไขต่ำงๆตำมกฎหมำย ผู้บริโภคย่อมเกิดสิทธิในกำรเรียกร้องให้ผู้
ประกอบธุรกิจท ำกำรชดใช้ควำมเสียหำยได้ทันทีโดยไม่จ ำต้องฟ้องต่อศำล และหำกมีกำรฟ้องร้องต่อ
ศำล สิทธิในกำรเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อตนเช่นไรเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่มีสิทธิเลือกได้
เอง4 เช่น สำมำรถจะขอคืนสุนัขหรือแมวเลยและขอรับเงินคืนตำมรำคำซื้อขำยพร้อมค่ำเสียหำย
เกี่ยวกับค่ำรักษำ หรืออำจเรียกร้องเปลี่ยนสุนัขหรือแมวตัวใหม่ พร้อมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำรักษำ 
หรืออยำกท ำกำรรักษำต่อไป  แต่ ให้ ผู้ ประกอบธุรกิจรับผิด ในค่ ำรักษำที่ ผ่ ำนมำและใน                                                                                                                                                                    
_____________________________________                                                                     
4California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale of Dogs And Cats, § 122190, California    

Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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. 
อนำคตด้วยได้ ซึ่งกำรก ำหนดควำมรับผิดนี้ไม่ใช่ดุลพินิจของศำลหำกแต่เป็นสิทธิของผู้บริโภคแต่ฝ่ำย
เดียวในกำรที่จะได้รับคุ้มครองเยียวยำตำมกฎหมำย ส่วนในรัฐนิวเจอร์ซีก็ได้บัญญัติลักษณะเดียวกัน
ว่ำ ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจท ำกำรชดใช้ควำมเสียหำยกรณีสุนัขและแมวที่ซื้อมำ
เกิดเจ็บป่วยบกพร่องหรือตำยได้ทันทีหำกเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดโดยไม่
จ ำต้องฟ้องต่อศำล5 ส่วนสิทธิในกำรเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อตนเช่นไรเป็นสิทธิของ
ผู้บริโภคไม่ใช่ดุลพินิจของศำล และวิธีกำรแนวทำงกำรเยียวยำมีกำรบัญญัติลักษณะเดียวกับรัฐ
แคลิฟอร์เนีย6  

4. ปัญหำกำรขำดมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกรณีกำรซื้อขำยสุนัขและแมว 
กำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวตำมกฎหมำยของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติ

มำตรกำรที่เป็นกำรบังคับให้ผู้บริโภคจ ำต้องกระท ำในลักษณะของกำรเปิดเผยข้อมูลสุนัขและแมว 
แหล่งที่มำและข้อมูลที่จ ำเป็นอ่ืนๆ รวมทั้งไม่มีกำรบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้กำรรั บรอง
รับประกันคุณภำพหรือสุขภำพของสุนัขและแมวก่อนออกจ ำหน่ำยแก่ผู้บริโภคอันถือเป็นมำตรกำรใน
เชิงป้องกันปัญหำเลย แต่มีปรำกฏและมีกำรใช้ไปในทำงของกำรแสดงเจตนำกำรให้ค ำมั่นของ
คู่สัญญำโดยถือเป็นข้อตกลงอย่ำงหนึ่งของสัญญำเท่ำนั้น และก็มีปรำกฏในลักษณะของกำร
รับประกันโดยปริยำยอันเป็นผลควำมรับผิดของผู้ขำยที่บัญญัติในเรื่องควำมรับผิดเพ่ือควำมช ำรุด
บกพร่อง มำตรำ 472 ว่ำถ้ำทรัพย์สินที่ซื้อค้ำบกพร่องแล้วผู้ขำยต้องรับผิด แต่กฎหมำยก็มีข้อยกเว้น
ไว้ว่ำควำมช ำรุดบกพร่องนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะท ำสัญญำ หรือส่งมอบสินค้ำ ทั้งยังต้อง
ช ำรุดบกพร่องถึงขนำดเป็นเหตุให้เสื่อมรำคำ เสื่อมควำมเหมำะสมที่จะใช้หรือได้ประโยชน์จำกสินค้ำ
ด้วย มิฉะนั้น ผู้บริโภคย่อมไม่ได้รับควำมคุ้มครอง ดังนั้น หลักกำรนี้เมื่อน ำมำใช้กับกรณีกำรซื้อขำย
สุนัขและแมว ถ้ำคู่สัญญำไม่มีกำรตกลงกันในเรื่องกำรรับรองรับประกันคุณภำพหรือสุขภำพของสุนัข
หรือแมวไว้ เมื่อผู้บริโภคพบควำมเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขหรือแมวในภำยหลัง ถ้ำผู้บริโภคไม่
สำมำรถท ำกำรพิสูจน์ได้ว่ำควำมเจ็บป่วยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว ผู้บริโภคก็ไม่อำจ
เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้เลย   

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
5 N.J.S.A. 56:8-95 (h) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7, § 1. eff. June, 2015. 
6 N.J.S.A. 56:8-95 (i) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7, § 1. eff. June, 2015. 
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นอกจำกนี้ แม้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับกำร

รับประกันสินค้ำ โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องท ำกำรเปิดเผยข้อมูลสินค้ำโดยจัด
ให้มีกำรควบคุมด้ำนสัญญำ ด้ำนฉลำก ด้ำนกำรโฆษณำ โดยหำกสินค้ำไม่เป็นไปตำมที่ได้ให้ข้อมูล
หรือได้ตกลงไว้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด แต่โดยสภำพสุนัขและแมวไม่อำจมีฉลำกได้ และกำร
ที่จะถูกควบคุมด้วยกำรโฆษณำสินค้ำนั้นจะต้องถูกควบคุมด้วยฉลำกก่อน ส่วนกำรควบคุมด้วย
สัญญำที่บัญญัติเพ่ือไม่ให้คู่สัญญำถูกเอำเปรียบกันมำกเกินไป แต่กรณีที่จะถูกบังคับด้วยกำรควบคุม
ด้วยสัญญำต้องปรำกฏว่ำกำรซื้อขำยสินค้ำชนิดนั้นตำมประเพณีปกติต้องท ำสัญญำเป็นหนังสือด้วย
จึงจะได้รับกำรพิจำรณำให้กำรซื้อขำยสินค้ำชนิดนั้นต้องถูกควบคุมด้วยสัญญำ แต่กำรซื้อขำยสุนัข
และแมวปกติแล้วมักจะไม่ได้มีกำรท ำสัญญำเป็นหนังสือต่อกัน ดังนั้น กำรซื้อขำยสุนัขและแมวไม่ถือ
เป็นสินค้ำที่ต้องถูกควบคุมด้วยฉลำก กำรโฆษณำ และสัญญำได้ ส่วนในพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ
คดีผู้บริโภคฯ มำตรำ 11 บัญญัติว่ำหำกผู้ประกอบธุรกิจได้กระท ำกำรใดๆอันท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจ
ในขณะท ำสัญญำว่ำตนจะได้รับสิ่งใดๆ หรือผู้ประกอบธุรกิจจะด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือได้
ให้ข้อตกลงใดไว้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำแม้ข้อควำมดังกล่ำวจะไม่ปรำกฏในสัญญำก็ตำม แต่
กฎหมำยก็ไม่ได้บังคับว่ำผู้ประกอบธุรกิจต้องกระท ำทุกกรณีและไม่ได้บังคับว่ำกำรตกลงเช่นว่ำนั้น
ต้องท ำเป็นหนังสือ ก็ย่อมเป็นปัญหำในกำรพิสูจน์ถึงควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจด้วย 

ส ำหรับประเด็นปัญหำนี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีกำรบัญญัติขึ้นเป็นข้อบังคับให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวต้องกระท ำโดยบังคับให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆที่
ส ำคัญของสุนัขและแมว กำรเปิดเผยแหล่งที่มำ ข้อมูลต่ำงๆ ประวัติกำรรักษำ(ถ้ำมี) ค ำรับรอ ง
สุขภำพจำกสัตวแพทย์ ตลอดจนกำรจัดกำรสถำนที่กำรดูแลสุขภำพของสุนัขและแมวก่อนน ำ
ออกจ ำหน่ำย ตลอดจนกำรแจ้งสิทธิเรียกร้องต่ำงๆกรณีพบควำมเจ็บป่วยบกพร่อง โดยสิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระท ำโดยเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน ณ ที่ท ำกำรร้ำนค้ำ และข้อมูลต่ำงๆ
เหล่ำนี้ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องท ำเป็นหนังสือส่งมอบแก่ผู้บริโภคพร้อมกับมอบสุนัขและแมวที่ซื้อขำย
แก่ผู้บริโภคด้วย7 และรัฐนิวเจอร์ซีก็บัญญัติในแนวทำงเดียวกัน8 นอกจำกจะมีบทบัญญัติที่เป็นกำร
บังคับก่อนกำรจ ำหน่ำยแล้ว ทั้งสองรัฐยังมีกำรก ำหนดบทลงโทษไว้หำกผู้ประกอบธุรกิจฝ่ำฝืน
บทบัญญัติดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนด้วย 

 
__________________________________ 
7 California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale of Dogs And Cats, § 122140(e), California 

Code. 
8 N.J.S.A .56:8-95 (f) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7, § 1. eff. June, 2015. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษำปัญหำมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคกรณีกำรซื้อขำยสัตว์
เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของประเทศไทย เปรียบเทียบกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และวิเครำะห์เปรียบเทียบในกำรหำแนวทำงพร้อมเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยในเชิงเอกสำร (Documentary Research)  ซึ่งได้ศึกษำค้นคว้ำ
จำกหนังสือ บทควำมทำงวิชำกำร รำยงำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภำษำไทย
และภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจนค้นคว้ำหำข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซด์ต่ำงๆทั้งของไทยและ
ต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงโดยเฉพำะ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำกฎหมำยที่ใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคกรณีกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ย งประเภท
สุนัขและแมวตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เรื่องควำมรับผิดเพ่ือควำมช ำรุดบกพร่อง มำตรำ 
472 ตำมหลักสัญญำ และตำมมำตรำ 420 ตำมหลักละเมิด และตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ยังพบว่ำมีปัญหำใน
กำรคุ้มครองผู้บริโภคหลำยประกำร ดังนี้ 

1. ปัญหำกำรไม่แยกประเภทสัตว์เลี้ยงออกจำกสินค้ำทั่วไป ท ำให้กำรคุ้มครองผู้บริโภคกรณี
นี้จึงบังคับใช้อย่ำงกำรคุ้มครองสินค้ำทั่วไปซึ่งมีหลักกำรเยี่ยวยำที่มุ่งที่มูลค่ำสินค้ำ ในขณะที่สัตว์เลี้ยง
อย่ำงสุนัขและแมวนอกจำกกำรต้องกำรเยียวยำทำงด้ำนมูลค่ำสินค้ำยังต้องกำรกำรเยียวยำทำงด้ำน
จิตใจด้วย  

ในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีกำรบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคกำรซื้อ
ขำยสัตว์เลี้ยงโดยเฉพำะ โดยบัญญัติชัดแจ้งว่ำคุ้มครองกำรซื้อขำยสุนัขและแมว โดยมีมำตรกำรที่ใช้
มุ่งคุ้มครองที่ชัดเจนโดยเฉพำะเพ่ือใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงแท้จริง 

2. ปัญหำกำรใช้สิทธิเรียกร้องควำมเสียหำยและกำรพิสูจน์ควำมเสียหำยของผู้บริโภคที่
กฎหมำยของประเทศไทยก ำหนดให้ผู้บริโภคมีหน้ำที่พิสูจน์ว่ำควำมเสียหำยควำมเจ็บป่วยบกพร่อง
ของสุนัขและแมวที่ซื้อขำยเกิดจำกผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งที่ข้อมูลต่ำงๆกำรเลี้ยงดูนั้นเป็นข้อมูลเฉพำะ
ของผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้นที่ทรำบ  
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ส ำหรับกำรพิสูจน์ควำมเสียหำย รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีให้ตกแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีหน้ำที่พิสูจน์เองว่ำควำมเสียหำยไม่ได้เกิดจำกควำมผิดของตนเอง ซึ่งหำกพิสูจน์ไม่ได้ผู้
ประกอบธุรกิจก็ต้องรับผิดตำมกฎหมำย 

3. ปัญหำกำรใช้สิทธิเรียกร้อง วิธีกำรเยียวยำและกำรก ำหนดค่ำเสียหำย ตำมกฎหมำยของ
ประเทศไทยบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของศำล แต่เนื่องจำกสุนัขและแมวเป็นสินค้ำที่มีคุณค่ำทำงจิตใจ 
ดังนั้น วิธีกำรเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดนั้น กฎหมำยควรก ำหนดวิธีกำรให้ชัดเจนและให้สิทธิ
แก่ผู้บริโภคในกำรเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องชดใช้ควำมเสียหำยแก่ตนได้เองมำกกว่ำให้เป็น
ดุลพินิจของศำล 

ในประเด็นนี้รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีกำรบัญญัติวิธีกำรเรียกร้องควำมเสียหำย
ของผู้บริโภคไว้อย่ำงชัดเจน และให้ผู้บริโภคเป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรเรียกร้องให้ผู้
ประกอบธุรกิจต้องรับต่อตนได้เองตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

4. ประเทศไทยยังขำดมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสุนัขและแมว เช่นกำร
ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องท ำกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งควบคุมวิธีกำรดูแลสุนัขและแมวก่อน
จ ำหน่ำย และยังขำดมำตรกำรบังคับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้กำรรับรองรับประกันสุขภำพของสุนัข
และแมวที่จ ำหน่ำยด้วย  

จำกกำรศึกษำพบว่ำรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐนิวเจอร์ซีมีกำรบัญญัติมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำ
โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัตวแพทย์ท ำกำรตรวจและรับรองสุขภำพสุนัขและแมวก่อนจ ำหน่ำย 
ทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลจ ำเป็นต่ำงๆ พร้อมจัดท ำเป็นหนังสือลำยลักษณ์อักษรส่งมอบพร้อมกำร
จ ำหน่ำยอันเป็นกำรให้กำรรับรองรับประกันคุณภำพสุขภำพสุนัขและแมว อีกทั้งมีกำรก ำหนดพ้ืนที่
จัดเก็บ วิธีกำรดูแลสัตว์เลี้ยงและสุขอนำมัยสวัสดิภำพต่ำงๆของสุนัขและแมว รวมทั้งก ำหนด
บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืนไว้อย่ำงชัดเจนด้วย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกับกฎหมำยของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศ
สหรัฐอเมริกำที่มีกำรบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคกรณีกำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงไว้โดยเฉพำะ 
(Puppy Lemon Lew) พบว่ำ ทั้งสองรัฐมีกำรบัญญัติกำรคุ้มครองกรณีดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งมี
ควำมชัดเจนทั้งขอบเขตกำรคุ้มครอง และให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิสูจน์เองว่ำควำมเจ็บป่วย
บกพร่องหรือตำยของสุนัขและแมวที่ซื้อขำยไม่ได้เกิดจำกตนเอง อีกทั้งกฎหมำยได้บัญญัติวิธีกำร
เยียวยำต่ำงๆไว้ชัดเจนและให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องก ำหนดวิธีกำรได้ฝ่ำยเดียว และมี
บทบัญญัติซึ่งเป็นมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจท ำกำรแจ้งข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ 
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และให้มีกำรรับรองสุขภำพของสุนัขและแมวเป็นหนังสือพร้อมให้ส่งมอบพร้อมกับกำรขำยสุนัขและ
แมว นอกจำกนี้มีกำรก ำหนดพ้ืนที่สถำนที่วิธีกำรเลี้ยงดูสุนัขและแมวก่อนจ ำหน่ำยรวมทั้งบทลงโทษ
กรณีฝ่ำฝืนไว้ด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรศึกษำขอเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำว่ำ ประเทศไทยควรมีแยกประเภทสัตว์
เลี้ยงโดยเฉพำะสุนัขและแมวออกจำกสินค้ำทั่วไป เพ่ือจัดให้มีกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคเฉพำะกรณี
กำรซื้อขำยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไว้โดยเฉพำะ โดยให้ภำระกำรพิสูจน์ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่จะต้องท ำกำรพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ำควำมเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวไม่ได้เกิดจำกตนเพ่ือ
ปฏิเสธควำมรับผิดเอง โดยหำกพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับผิด นอกจำกนี้ควรบัญญัติแนวทำงกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยไว้ส ำหรับกรณีกำรซื้อขำยสุนัขและแมวอย่ำงชัดเจนและให้ผู้บริโภคเป็นผู้ทรงสิทธิใน
กำรเลือกวิธีกำรเยียวยำแต่ผู้เดียว ควรมีมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำโดยบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจท ำ
กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆของสุนัขและแมวพร้อมทั้งจัดให้มีกำรรับรองรับประกันสุขภำพของสุนัขและ
แมวที่จ ำหน่ำย และให้มีมำตรกำรควบคุมพ้ืนที่กำรจัดเก็บและเลี้ยงดูสุนัขและแมว อีกท้ังควรก ำหนด
บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืนให้ชัดเจนด้วย  
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้เขียนขอขอบคุณท่ำนรองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง ที่คอยให้กำรแนะน ำ
และชี้แนะแนวทำงในกำรศึกษำงำนวิจัยชิ้นนี้ จนผู้เขียนสำมำรถท ำกำรศึกษำวิจัยได้เป็นผลส ำเร็จ  
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ระบบภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
A Suitable Excise Tax System for Thailand 

 
ศิริญญำ ดุสิตนำนนท์1 

 
บทคัดย่อ 

ภำษีสรรพสำมิตเป็นภำษีทำงอ้อมจัดเก็บจำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ แต่ในทำงปฏิบัติผู้มี
หน้ำที่เสียภำษีสำมำรถผลักภำระภำษีไปยังผู้บริโภคได้โดยกำรเพ่ิมรำคำสินค้ำ ภำษีสรรพสำมิตเป็น
กำรเก็บภำษีเฉพำะสินค้ำและบริกำรด้วยควำมมุ่งหมำยเฉพำะอย่ำงโดยมิได้มีวัตถุประสงค์โดยตรง
ในกำรอ ำนวยรำยได้เข้ำรัฐ แต่มีวัตถุประสงค์ทำงสังคมและในด้ำนต่ำงๆ วัตถุประสงค์ของกำรเก็บ
ภำษีสรรพสำมิตมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสินค้ำและกิจกำร ได้แก่ จัดเก็บจำกสินค้ำหรือ
กิจกำรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภำยนอก ทั้งต่อสุขภำพ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เช่น สุรำ ยำสูบ 
ภำษีรถยนต์ น้ ำมัน เป็นต้น ในปัจจุบันพบกว่ำภำษีสรรพสำมิตยังถูกจัดเก็บจำกสินค้ำที่มีลักษณะ
ฟุ ่มเฟ ือยเก ินควำมจ ำเป ็น กำรจ ัดเก ็บภำษ ีสรรพสำม ิตย ังม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื ่อเป ็นกำรเก ็บ
ค่ำธรรมเน ียมกำรใช ้ประโยชน ์จำกทรัพยำกรของประเทศ เช ่น กำรเก ็บภำษีสรรพสำม ิต
โทรคมนำคม และ น้ ำมัน ในปัจจุบัน กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตมีปัญหำเกิดขึ้นหลำยประกำร 
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรและต่อผู้บริโภค และกำรจัดเก็บภำษีไม่สอดคล้องกับหลักภำษี
สรรพสำมิตที่ดี ซึ่งหลักภำษีสรรพสำมิตที่ดีควรต้องประกอบด้วยหลักควำมเสมอภำค หลักง่ำยต่อ
กำรปฏิบัติ หลักประสิทธิภำพ หลักควำมชัดเจนและแน่นอน โดยบทควำมฉบับนี้น ำเสนอสภำพ
ปัญหำของภำษีสรรพสำมิต พร้อมทั้งเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงระบบภำษีสรรพสำมิตเพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิรูปมำตรกำรกฎหมำยภำษีสรรพสำมิตให้มีควำมเหมำะสมกับประเทศไทย 

ค าส าคัญ: ภำษี สรรพสำมิต กฎหมำย หลักภำษีอำกรที่ดี 
 

 
 
 
 
 
____________________________________ 
1 อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย E-mail dsirinya@gmail.com 
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Abstrct 

Excise tax is considered an indirect tax which is collected from the producers 
and sellers. In practice, the producers and sellers who pay the tax to government 
can shift the tax by raising the price paid by the buyers (consumers). The roles of 
excise tax are not mainly to generate revenue to the nation but rather for social 
interests and other specific purposes. Objectives of excise tax collection are varied 
according to each goods and services, i.e., for goods which incur externalities to 
health, society and environment, such as alcohol beverages, tobacco products, 
automobiles and petroleum products. At present, excise tax is aimed to be 
collected from luxury and unnecessary goods. Last but not least, excise tax is acting 
as user’s fee as it is levied upon telecommunication and petroleum. There are still 
a number of problems incurred by excise tax collection. These affect manufacturers, 
sellers and also to consumers. Furthermore, excise tax system does not comply 
with good tax principles in which they are equity, compliance, efficiency, and 
certainty. This article shall describe problems of excise tax system and propose 
recommendations for the ideal excise tax for Thailand. 

Keyword: tax, excise, law, good tax principles 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันระบบโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องยังคงมีปัญหำหำ ทั้งใน
ประเด็นโครงสร้ำงภำษีท่ีมีควำมซับซ้อน ควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดเก็บภำษี ประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บภำษีที่สร้ำงภำระกับทั้งภำครัฐและภำคเอกชน และปัญหำเรื่องอัตรำภำษีที่ เหมำะสม 
นอกจำกนี้ภำยหลังจำกกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะต้องค ำนึงถึง
และปรับปรุงทำงด้ำนระบบภำษีสรรพสำมิต เนื่องจำกมีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำรในกลุ่ม
ประเทศ AEC ได้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ส่งผลให้กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรสูงมำกขึ้น ประเด็น
ดังกล่ำวส่งผลให้เกิดควำมจ ำเป็นในกำรทบทวนระบบโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิต และเพ่ือน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงและกฎระเบียบภำษีสรรพสำมิตให้มีควำมเหมำะสม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งำนวิจัยนี้คำดว่ำจะได้รับประโยชน์โดยเป็นกำรปรับปรุงกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต และ

พัฒนำระบบภำษีสรรพสำมิตให้มีควำมโปร่งใส่ เป็นธรรม ลดควำมยุ่งยำกซับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตให้กับรัฐในระยะยำวต่อไป 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
ภำษีสรรพสำมิตเป็นภำษีที่รัฐจัดเก็บจำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ แต่ในทำงปฏิบัติผู้มี

หน้ำที่เสียภำษีสำมำรถผลักภำระภำษีไปยังผู้บริโภคได้โดยกำรเพ่ิมรำคำสินค้ำ ภำษีสรรพสำมิตถือ
เป็นรูปแบบของโครงสร้ำงภำษีที่เก่ำแก่ และมักจะถูกโจมตีจำกผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษีว่ำมีผลเสีย
ต่อระบบเศรษฐกิจในหลำยด้ำน กล่ำวคือ ก่อให้เกิดกำรบิดเบือนของกลไกรำคำ กำรจัดสรร
ทรัพยำกร กำรท ำให้ระดับรำยได้ของประเทศมีกำรกระจำยที่แย่ลง ควำมไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของนโยบำย แต่ระบบภำษีสรรพสำมิตยังคงมีกำรประยุกต์ใช้อย่ำงต่อเนื่องในหลำยๆ ประเทศตลอด
มำ ด้วยเหตุผลที่ผู้จัดเก็บภำษีอ้ำงว่ำ ภำษีสรรพสำมิตเป็นแหล่งรำยได้ที่แน่นอนของรัฐบำล (John 
Locke Foundation, 2013: 1-8) มีควำมง่ำยของภำษีในกำรจัดเก็บ รวมทั้งกำรมีต้นทุนกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับภำษีทำงอ้อมประเภทอ่ืน เนื่องด้วยภำษีสรรพสำมิตเป็นกำรเก็บภำษี
เฉพำะสินค้ำและบริกำรด้วยควำมมุ่งหมำยเฉพำะอย่ำง (ประภำส คงเอียด, 2542) ซึ่งจะแตกต่ำงจำก
ภำษีทำงอ้อมในลักษณะอ่ืน เช่น ภำษีกำรขำย ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ที่เป็นภำษีทั่วไปซึ่งเก็บจำกทุกสินค้ำ
หรือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ในอัตรำที่เท่ำเทียมกัน โครงสร้ำงของภำษีสรรพสำมิตออกแบบมำ
เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงสังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยวัตถุประสงค์ของกำรเก็บภำษีสรรพสำมิตมีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสินค้ำและกิจกำร และยังมีควำมแตกต่ำงในแต่ละประเทศ ลักษณะประกำร
ส ำคัญของภำษีสรรพสำมิต คือ ควำมแตกต่ำงของวัตถุประสงค์กำรจัดเก็บภำษีในกลุ่มที่เกี่ยวกับกำร
บริโภค กล่ำวคือ กรณีของภำษีมูลค่ำเพ่ิมจะมีวัตถุประสงค์หลักในกำรเป็นรำยได้ให้กับรัฐ ในขณะที่
ภำษีสรรพสำมิตโดยหลักแล้วเป็นกำรจัดเก็บเพ่ือควบคุมกำรบริโภคและเพ่ือจัดกำรกับผลกระทบ
ภำยนอก (Fons Simons, Dirk Albregtse and H. A. Kogels, 1999) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรศึกษำเอกสำร โดยศึกษำ
ข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรวิชำกำร งำนวิจัย เอกสำรเกี่ยวกับนโยบำยภำษี กำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดย
ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้แทนจำกภำคอุตสำหกรรม หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรคลังและภำษีใน
ประเทศไทย และกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบด้วยตัวแทน
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ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกำรเป็นรำยอุตสำหกรรมและองค์กรภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชำกำร  
 
สรุปผลการวิจัย  

จำกกระบวนกำรทบทวนวรรณกรรม งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรจัดกำร
สนทนำกลุ่ม สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ความจ าเป็นในการทบทวนการวิเคราะห์นโยบายและโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการใช้ราคาขายปลีกเป็นฐานภาษี 

รูปแบบกำรเก็บภำษีสรรพสำมิตในแบบเดียวกันอำจไม่สำมำรถใช้ได้กับสินค้ำทุกประเภท 
ในทำงปฏิบัติ มีควำมเป็นได้ยำกที่ภำครัฐจะออกแบบระบบภำษีสรรพสำมิตให้เหมำะสมกับทุกสินค้ำ
พร้อมๆ กัน เนื่องจำกแต่ละสินค้ำมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บภำษี 
กำรด ำเนินกำรทำงกำรค้ำ ต้นทุนกำรผลิตช่องทำงกำรจ ำหน่ำย สถำนที่ผลิต รวมไปถึงแนวทำงกำร
กระจำยสินค้ำ ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้จะต้องน ำมำพิจำรณำร่วมกันเพ่ือกำรออกแบบกำรก ำหนด
โครงสร้ำงภำษีรวมถึงฐำนภำษีที่ เหมำะสม ในกรณีกำรใช้ฐำนภำษีรำคำขำยปลีกในกำรเก็บภำษี
สรรพสำมิตกับทุกสินค้ำ โดยมีข้อสนับสนุนว่ำเป็นฐำนภำษีที่ เป็นธรรมและเป็นกำรยำกที่
ผู้ประกอบกำรจะหลีกเลี่ยงภำษีได้ แต่ในทำงปฏิบัติ ฐำนดังกล่ำวอำจเป็นปัญหำของผู้ประกอบกำร
บำงรำย ตัวอย่ำงประเด็นที่จะต้องค ำนึงถึง อำทิ กำรใช้ฐำนภำษีที่ไม่ได้อยู่บนหลักกำรของรำยรับที่
ผู้ประกอบกำรได้รับรำคำขำยปลีกมีหลำยรำคำ และภำระภำษีที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้ฐำนรำคำขำยปลีก 
อย่ำงไรก็ดี ในอุตสำหกรรมบำงประเภท กำรใช้ฐำนรำคำขำยปลีกน่ำจะมีควำมเหมำะสม เช่น ยำสูบ 
เนื่องจำกรำคำขำยปลีกของยำสูบเป็นรำคำที่ค่อนข้ำงคงที่และตรวจสอบได้ หรือกรณีของ
ผู้ประกอบกำรรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้รำคำขำยปลีกเป็นฐำนในกำรค ำนวณรำคำ ณ โรงงำน
อุตสำหกรรมอยู่แล้ว ดังนั้น กำรใช้ฐำนรำคำขำยปลีกมิได้ท ำให้ภำระภำษีของผู้ประกอบกำรเพ่ิมขึ้น 
ฐำนรำคำขำยปลีกจึงมีควำมเหมำะสมในกรณีข้ำงต้น ระบบภำษีสรรพสำมิตควรจะพิจำรณำลักษณะที่
แตกต่ำงกันของแต่ละสินค้ำและกิจกำร รวมถึงสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะน ำมำใช้ใน
กำรออกแบบโครงสร้ำงภำษีที่เหมำะสมกับสินค้ำแต่ละประเภท โดยหำกเป็นรำคำขำยปลีก ก็ควรที่จะมี
กำรศึกษำเปรียบเทียบอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้กำรก ำหนดรำคำขำยปลีกนั้นเป็นธรรมและเหมำะสมที่สุด 

2.  การก าหนดนโยบายภาษีควรมีความชัดเจนแน่นอนและตรงวัตถุประสงค์ 
ปัญหำทำงด้ำนรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตที่ลดลงของภำครัฐ หรือกำรเก็บภำษีที่ไม่

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ อันสืบเนื่องมำจำกปัญหำแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรซบเซำของ
ตลำดภำยในประเทศ กำรหดตัวของภำคกำรส่งออก กำรเปลี่ยนแปลงระบบไปสู่กำรค้ำเสรี หรือเกิด
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จำกนโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมในประเทศบำงประเภทด้วยกำรลดหย่อนภำษี ส่งผลให้รัฐมีแนวคิด
ที่จะทบทวนกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตในสินค้ำที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับกำรยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีไป
แล้ว หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงฐำนภำษีโดยมิได้พิจำรณำรำยละเอียดและวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บที่
เหมำะสมอย่ำงแท้จริง และอำจขำดกำรพิจำรณำถึงผลกระทบอ่ืนๆ อย่ำงรอบด้ำน จึงส่งผลให้ระบบ
ภำษีใหม่ที่รัฐน ำเสนอ ทั้งในส่วนที่มีกำรน ำเอำไปทดลองปฏิบัติ หรือมีเพียงแค่แนวคิดในกำร
ปรับเปลี่ยนหรือกำรก ำหนดในร่ำงกฎหมำยอำจก่อปัญหำใหม่ที่มำกกว่ำเดิมต่อภำคธุรกิจ ตัวอย่ำงที่
เห็นได้ชัดมีหลำยกรณี เช่น กำรทบทวนกำรเก็บภำษีกิจกำรโทรคมนำคมโดยมีเป้ำหมำยที่กำรเพ่ิม
รำยได้ และกำรทบทวนกำรเก็บภำษีเครื่องปรับอำกำศ โดยอ้ำงว่ำกำรยกเว้นภำษีท่ีผ่ำนมำไม่ได้ท ำให้
รำคำเครื่องปรับอำกำศลดลงแต่อย่ำงใด หรือกรณีกำรเก็บภำษีสุรำในอัตรำที่สูงส ำหรับสุรำน ำเข้ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับสุรำที่ผลิตภำยในประเทศ เป็นต้น กรณีต่ำงๆ ข้ำงต้นนี้ หำกพิจำรณำนโยบำยอ่ืนๆ 
อำทิ กำรควบคุม กำรตรวจสอบรำคำ หรือ กำรก ำหนดรำคำกลำง รวมไปถึงนโยบำยกำรอุดช่องโหว่
ของระบบภำษีในขั้นตอนต่ำงๆ หรือนโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรม น่ำจะเป็นนโยบำยที่แก้ปัญหำได้
อย่ำงตรงจุดมำกกว่ำกำรใช้มำตรกำรทำงด้ำนภำษี  

3. ควรปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและการค านวณภาษีให้มีความเหมาะสมโดยยกเลิก
การก าหนดอัตราภาษีตามดุลยพินิจของภาครัฐ และจะต้องมีการศึกษาถึงขนาดที่เหมาะสมของ
อัตราภาษี 

โดยทั่วไปขนำดของอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่เรียกเก็บไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บตำมฐำนมูลค่ำ
หรือตำมสภำพไม่มีผลกระทบมำกนักต่อผู ้ประกอบกำร เนื ่องจำกภำระภำษีสรรพสำมิตเกือบ
ทั้งหมดจะถูกผลักไปยังผู้บริโภคด้วยกำรเพิ่มรำคำสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมองในแง่ภำพรวมของ
กำรเก็บภำษีสรรพสำมิต ซึ่งเป็นภำษีที่จัดเก็บเพื่อกำรควบคุมกำรบริโภคสินค้ำที่มีลักษณะเฉพำะ 
หรือเป็นสินค้ำที ่ก่อผลกระทบภำยนอกเชิงลบต่อสังคม หรือเป็นสินค้ำฟุ่มเฟือย อัตรำภำษีที่
เหมำะสมควรจะเป็นอัตรำที่สะท้อนให้เห็นถึงขนำดผลกระทบภำยนอกที่กำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร
ดังกล่ำวก่อผลเสียต่อสังคมตำมหลักกำรอุดมคติของ Pigouvian’s Tax (United Nations, 1997)  

หรืออย่ำงน้อยควรที่จะมีกำรศึกษำถึงขนำดของผลกระทบภำยนอกดังกล่ำวก่อนที่จะท ำกำรก ำหนด
อัตรำภำษี  

ส ำหรับแนวทำงปฏิรูป โครงสร้ำงภำษี โดยควำมพยำยำมที่จะผูกอัตรำภำษีไว้กับ
ผลกระทบของกำรผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นแนวคิดที่ควรได้รับกำรสนับสนุน โดยหนึ่งในควำม
พยำยำมอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตตำมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นใน
อุตสำหกรรมรถยนต์ซึ่งผูกอัตรำภำษีไว้กับปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ นอกจำกนี้ ยังมี
แนวคิดกำรปฏิรูปอัตรำภำษีในสินค้ำกลุ่มอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ เครื่องปรับอำกำศ ตำมขนำดกำรรั่วไหล
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ของแบตเตอรี่ และประเภทของสำรท ำควำมเย็น ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ว่ำผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็น
ผู้จ่ำยภำษี (Polluter’s Pay Principle)  โดยกำรใช้ระบบอัตรำภำษีที่ผูกติดกับขนำดผลกระทบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ในแง่ของควำมโปร่งใส และเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกำรใน
กำรลงทุน และพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้บริโภคและ
สังคมโดยรวมอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติยังคงมีอุปสรรคหลำยประกำร เช่น กำรสร้ำง
มำตรฐำนกำรวัดผลกระทบภำยนอกและกำรตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบกำรทุก
รำยในอุตสำหกรรมนั้น ต้นทุนกำรบังคับใช้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน รวมไปถึงควำมยุ่งยำกในกำร
ปฏิบัติในส่วนปลีกย่อยที่จะตำมมำและแนวทำงกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยของรำยได้จำกภำษีใน
โครงกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้นทุนในส่วนนี้จะต้องมีกำรประมำณกำรโดยเปรียบเทียบกับรำยได้จำกภำษี
ที่รัฐสำมำรถจัดเก็บเพิ่มขึ้น 

4.  การก าหนดฐานหรือการค านวณภาษีสรรพสามิตจะต้องไม่กระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

เพ่ือปกป้องอุตสำหกรรมกำรผลิตภำยในประเทศจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่มีคุณภำพ
มำกกว่ำ หรือมีต้นทุนต่ ำกว่ำจำกต่ำงประเทศ มำตรกำรที่ง่ำยที่สุดที่ภำครัฐอำจน ำมำใช้ คือ กำรใช้
มำตรกำรก ำแพงภำษีเพ่ือให้สินค้ำน ำเข้ำมีรำคำที่สูงกว่ำสินค้ำที่ผลิตในประเทศซึ่งในส่วนของภำษี
สรรพสำมิตก็เช่นเดียวกัน สำมำรถใช้เป็นมำตรกำรเพ่ือกีดกันสินค้ำจำกต่ำงประเทศได้ โดยกำร
ก ำหนดฐำนภำษีหรือกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิตส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำเพ่ือให้เกิดจ ำนวนภำษีที่สูงกว่ำ
สินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศ ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ กรณีของภำษีสุรำและยำสูบ มำตรกำรดังกล่ำว
เป็นมำตรกำรเสี่ยงต่อกำรขัดกับหลัก Nation Treatment: Treating foreigners and locals 
equally ที่ว่ำสินค้ำน ำเข้ำหรือสินค้ำท่ีผลิตในประเทศ สมควรที่จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
อย่ำงน้อยหลังจำกที่สินค้ำที่น ำเข้ำได้เข้ำมำถึงตลำดภำยในประเทศแล้ว ซึ่งมำตรกำรทำงภำษี
ดังกล่ำวอำจส่งผลเสียหลำยประกำรต่อระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ 

4.1 แม้ว่ำกำรก ำหนดฐำนภำษีหรือกำรค ำนวณภำษีท ำได้ง่ำย แต่เป็นไปได้ว่ำประเทศ
อ่ืนๆ จะสร้ำงมำตรกำรตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน (Trade Retaliation)  

4.2 กำรปกป้องอุตสำหกรรมภำยในประเทศ โดยเล็งเห็นว่ำอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมข้ึนในอนำคต (Infant Industry) เป็นมำตรกำรที่สำมำรถท ำได้แค่ใน
ระยะสั้น ซึ่งหลังจำกท่ีอุตสำหกรรมมีควำมพร้อมแล้ว มำตรกำรดังกล่ำวควรจะถูกยกเลิกไป 

4.3 แนวโน้มของกำรค้ำเสรีที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทั้งจำกกำรลงนำมของประเทศไทย
ในควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยภำษีศุลกำกรและกำรค้ำ (GATT) และกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
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อำเซียน ซึ่งประเทศสมำชิกต้องปฏิบัติตำมหำกไม่ประสงค์จะถูกคว่ ำบำตรทำงกำรค้ำจำกประเทศ
สมำชิกอ่ืน 

4.4 มำตรกำรกำรเก็บภำษีสรรพสำมิตสุรำและยำสูบดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรบิดเบือนของ
กลไกรำคำ มำกกว่ำที่จะเป็นกำรควบคุมกำรบริโภคสินค้ำ เนื่องจำกผู้ก ำหนดนโยบำยไม่ได้ค ำนึงถึง
ลักษณะกำรทดแทนกันได้ระหว่ำงสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศและสินค้ำน ำเข้ำ กล่ำวคือ ผู้บริโภคจะ
หันไปบริโภคสุรำหรือยำสูบภำยในประเทศที่มีรำคำถูกกว่ำสินค้ำเดียวกันที่มีกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ ดังนั้น ภำษีสรรพสำมิตจึงไม่ได้ช่วยควบคุมกำรบริโภคสินค้ำ แต่ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไป
ซื้อสินค้ำที่มีรำคำและคุณภำพที่ต่ ำกว่ำซึ่งส่งผลร้ำยต่อผู้บริโภคในระดับที่รุนแรงกว่ำ (Trading 
Down)  

4.5 มำตรกำรภำษีที่เป็นอุปสรรคทำงกำรค้ำ เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีกำรลักลอบค้ำ 
หรือกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ผิดกฎหมำยมำกยิ่งขึ้น (Illicit Trade)           

5.  ควรมีการแก้ไขความไม่เหมาะสมของการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต   
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำษีสรรพสำมิตของไทย มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภำพ

ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ระบบกำรบริหำรจัดเก็บในบำงเรื่องมี
ควำมล้ำสมัย และสร้ำงภำระทำงด้ำนต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลำให้กับผู้ประกอบกำรโดยไม่จ ำเป็น 
ผู้ประกอบกำรยังมีต้นทุนที่ต้องจ่ำยเพ่ิมขึ้น ในเรื่องของกำรตรวจสินค้ำ กำรก ำหนดลักษณะของ
สินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน เบี้ยเลี้ยงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ งำนเอกสำร และรำยงำนที่ต้ องน ำส่งต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีควำมซ้ ำซ้อน ทั้งๆ ที่สำมำรถรวบรวมข้อมูลเป็นรำยงำนชิ้นเดียวกันได้ 
ส ำหรับภำระและควำมยุ่งยำกของระบบบริหำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ที่ผู้วิจัยพบจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ประกอบกำร ในกลุ่มสินค้ำที่เก่ียวข้อง มีตัวอย่ำงดังนี้ 

5.1 ควำมยุ่งยำกในงำนเอกสำรและกำรน ำส่งรำยงำนตำมรูปแบบให้กับกรมสรรพสำมิต 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
ในกรณีของกิจกำรโทรคมนำคม และเครื่องปรับอำกำศ ทั้งๆที่สินค้ำในรำยกำรดังกล่ำวได้รับกำร
ลดหย่อนภำษีเหลือร้อยละ 0 แล้ว 

5.2 กำรตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องดื่มประเภทน้ ำพืชผักผลไม้จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีมำตรฐำนกำรตรวจสอบที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรจะต้องรับผิดชอบใน
ส่วนของค่ำตรวจสินค้ำ เบี้ยเลี้ยงของเจ้ำหน้ำที่ ทั้งๆที่ เจ้ำหน้ำที่ทำงรำชกำรเหล่ำนี้ มีหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบอยูแ่ล้ว 

5.3 กรณีของใบขนส่งสุรำ ซึ่งจะต้องมีประจ ำอยู่กับพำหนะที่ต้องใช้ขนส่งซึ่งต้องระบุ
ขนำด ปริมำณ ของกำรขนส่งสุรำในแต่ละครั้ง ทุกครั้งที่มีกำรขนส่งผู้ประกอบกำรจะต้องขออนุมัติใบ
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ขนจำกสรรพสำมิตในพ้ืนที่ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ดังนั้น ทุกครั้งที่ลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำร
สั่งซื้อ หรือมีกำรสับเปลี่ยนพำหนะในกำรขนส่ง ผู้ประกอบกำรต้องเสียเวลำขออนุมัติใบขนใบใหม่ ทั้ง
ที่ไม่มีควำมจ ำเป็นใดๆ เนื่องจำกรำยละเอียดของปริมำณกำรขนส่งสุรำมีอยู่ในใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว 
 
อภิปรายผล 

จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยสำมำรถวิเครำะห์ถึงควำมจ ำเป็นในกำรปฏิรูประบบภำษีสรรพสำมิต
ให้มีควำมเหมำสมโดยกำรร่ำงกฎหมำยภำษีสรรพสำมิตนั้นควรค ำนึงถึงหลักภำษีสรรพสำมิตที่ดี  
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกำรเก็บภำษีสรรพสำมิตในสินค้ำและกิจกำรแต่
ละประเภท ซึ่งจ ำต้องค ำนึงถึงสภำพเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมของประเทศไทยแล้ว หลักกำรภำษี
สรรพสำมิตที่เหมำะสมของประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำกำรปฏิรูปภำษีสรรพสำมิต
ควรยึดตำมหลักกำรดังต่อไปนี้   

1. หลักควำมเป็นธรรม สินค้ำและบริกำรใดๆ ไม่ว่ำจะมำจำกธุรกิจขนำดเล็กหรือใหญ่ก็
ตำม หำกก่อให้เกิดผลกระทบภำยนอกเชิงลบในขนำดที่เท่ำกันต่อสังคม ก็ควรถูกเรียกเก็บภำษี
สรรพสำมิตในจ ำนวนที ่เท่ำกัน โดยไม่เกี ่ยวข้องกับขนำดหรือรำยได้ของธุรกิจ ( James John 
Jurinski, 2012: 29) ดังนั้น ระบบภำษีสรรพสำมิตที่ดีจะต้องมีกำรก่อให้เกิดควำมเสมอภำคเป็น
ธรรมระหว่ำงผู้ที่มีหน้ำที่เสียภำษี ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรที่ เป็นผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
หรือผู้ให้บริกำร ทั้งนี้ยังหมำยรวมถึงกำรที่รัฐบำลจะต้องมีเหตุผลอันชอบธรรมในกำรเก็บภำษี และ
ภำระภำษีที่เกิดขึ้นควรจะมีกำรกระจำยควำมรับผิดชอบที่มีต่อผลกระทบภำยนอกเชิงลบอย่ำง
ทั่วถึง (John G. Head, Allan M. Maslove, 1993: 4)  

2. หลักประสิทธิภำพ โดยระบบภำษีสรรพสำมิตควรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดเก็บต่ ำ
ที่สุด ทั้งในแง่ของค่ำใช้จ่ำยของผู้เสียภำษีและค่ำใช้จ่ำยของรัฐผู้เก็บภำษี รวมทั้งกำรอนุญำตให้มี
กำรปรับเปลี่ยนอัตรำภำษีสรรพสำมิตในกรณีของกำรเก็บตำมสภำพ ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำเงินเฟ้อเพื่อให้รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตในลักษณะตำมสภำพ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
ลง อันเป็นผลมำจำกอัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรแก้ปัญหำในส่วนที่ว่ำภำษีตำม
สภำพไม่ท ำงำน เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรเก็บภำษีที่ต่ ำกว่ำกรณีของกำรเก็บภำษีตำมมูลค่ำ โดยที่
ภำษีสรรพสำมิตควรจะมีส่วนช่วยในกำรลดระดับควำมไร้ประสิทธิภำพทำงเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด
เท่ำที่จะท ำได้ และมีผลกระทบที่เป็นกลำงต่อกำรจัดสรรทรัพยำกร  

3. หลักง่ำยแก่กำรปฏิบัติ โดยระบบภำษีสรรพสำมิตที่ประกอบด้วยโครงสร้ำง ฐำนภำษี 
อัตรำที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติโดยจะต้องไม่มีควำมซับซ้อนหรือมีขั้นตอนเป็นจ ำนวน
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มำกอันจะเป็นภำระทั้งต่อผู ้เสียภำษีและเจ้ำหน้ำที ่ผู ้จัดเก็บ  (The Association of Chartered 
Certified Accountants, 2014)  

4. หลักแน่นอน ระบบภำษีวิธีกำรปฏิบัติจัดเก็บ กำรก ำหนดผู้รับภำระภำษีสรรพสำมิตนั้น
ควรมีควำมแน่นอนและชัดเจน รวมทั้งกฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองเก่ียวกับภำษีสรรพสำมิต
นั้นก็ควรมีควำมชัดเจน (World Customs Organization Excise Summit, 2014) นอกจำกนี้ 
นโยบำยภำษีและกฎหมำยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อกำรวำงแผน
ธุรกิจ 

5. หลักควำมโปร่งใส ระบบกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตควรมีกำรบริหำรจัดเก็บที่ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ ลดกำรใช้ดุลยพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มีโอกำสน้อยที่สุดใน
กำรใช้ดุลยพินิจ อันน ำมำซึ่งกำรทุจริตโดยใช้อ ำนำจหน้ำที่และเพ่ือให้ผู้เสียภำษีมีแนวโน้มของกำร
หลบเลี่ยงภำษีให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะท ำได้โดยหลักที่ผู้อยู่ในระบบเสียภำษีควรมีควำมม่ันใจว่ำตนได้รับ
กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมเพ่ือมิให้เกิดกำรเสียเปรียบส ำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภำษีกับผู้ที่พยำยำมหลบเลี่ยง
ภำษ ี
 
ข้อเสนอแนะ  

ประกำรแรก กำรปฏิรูประบบภำษีสรรพสำมิตเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพของประเทศ
ไทยนั้นควรด ำเนินกำรโดยทบทวนกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรเก็บภำษีสรรพสำมิตให้มีควำม
เหมำะสมและเป็นธรรม ตำมควำมเห็นของผู้วิจัย ภำษีสรรพสำมิตควรถูกน ำมำใช้เพื่อกำรควบคุม
กำรบริโภคในสินค้ำและบริกำรบำงประเภทเท่ำนั ้น โดยเฉพำะในกรณีที ่กำรผลิตก่อผลกระทบ
ภำยนอกเชิงลบต่อบุคคลที่สำม เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหำทำงสังคม และปัญหำอ่ืนๆ ที่
ผู้ผลิตไม่ได้น ำต้นทุนในส่วนนี้รวมเอำไว้ในต้นทุนกำรผลิตของเอกชน ภำษีสรรพสำมิตไม่ควรที่จะ
น ำมำใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรหำรำยได้ เนื่องจำกจะท ำให้ประสิทธิภำพของกำรผลิตและกำ ร
จัดสรรทรัพยำกรลดลง ปัจจุบันยังคงมีควำมไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีในหลำย
ประเภทสินค้ำหรือกิจกำร ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวกับควำมชอบธรรม และควำม
โปร่งใสในกำรจัดเก็บภำษี รวมทั้งยังเป็นช่องทำงที่เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรใช้ดุลยพินิจในกำร
ตัดสิน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีนี้ คือ กำรเก็บภำษีน้ ำอัดลมโดยยังมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน
ว่ำท ำกำรจัดเก็บเนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ หรือกำรจัดเก็บในฐำนะที่เป็นสินค้ำ
ฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น ซึ่งควำมไม่ชัดเจนดังกล่ำวท ำให้กำรเก็บภำษีเกิดกำรเลือกปฏิบัติในกลุ่ม
สินค้ำที่อยู่ในตลำดเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภำพกำรบิดเบือนของโครงสร้ำงตลำดโดยรวม 
อำทิ ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประสิทธิภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำร รวมไปถึงกำร
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ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บภำษี ฐำนภำษี วิธีบริกำรจัดเก็บภำษี และควำมไม่โปร่ง ใสของกำรใช้
จ่ำยเงินภำษีไปในกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย นอกจำกนี้ยังพบปัญหำในกลุ่มสุรำที่
มีควำมขัดแย้งของวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีสุรำระหว่ำงกำรสร้ำงรำยได้ของรัฐและเป้ำหมำยใน
กำรควบคุมผลกระทบภำยนอกเชิงลบจำกสุรำ หรือกรณีของภำษียำสูบที่มีปัญหำว่ำกำรจัดเก็บภำษี
ยำสูบเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงรำยได้ให้กับรัฐ หรือกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ หรือเพื่อป้องกัน
อุตสำหกรรมยำสูบภำยในประเทศ 

ประกำรที่สอง ควรมีกำรกำรบูรณำกำรเป้ำหมำยกำรจัดเก็บรำยได้ระหว่ำง 3 กรมหลักที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บรำยได้ซึ่งได้แก่ กรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร และ กรมสรรพำกร ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหำที่เรียกว่ำ “ควำมหลงผิดของผลลัพธ์ระหว่ำง ส่วนรวมและส่วนย่อย (Fallacy in 
Composition)” ลักษณะของควำมหลงผิดดังกล่ำวเกิดขึ้นบ่อยครั้งจำกกำรที่รัฐบำลตั้งเป้ำหมำย
กำรจัดเก็บภำษีของแต่ละกรมให้เพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุผลว่ำ ถ้ำแต่ละกรมสำมำรถจัดเก็บภำษีได้มำกขึ้น
น่ำจะท ำให้ภำพรวมของรำยได้ภำษีที่รัฐบำลเก็บได้จะเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมอง
ในแง่ของลักษณะภำษีที่มีกำรจัดเก็บจำกฐำนภำษีที่แตกต่ำงกันในแต่ละกรม จะพบว่ำ มีควำม
ขัดแย้งของเป้ำหมำยในกำรเก็บภำษีเหล่ำนี้อยู่ในตัวเอง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเพิ่มอัตรำ หรือกำร
ขยำยฐำนภำษีสรรพสำมิตแม้ว่ำจะท ำให้รำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตเพ่ิมขึ้น แต่มำตรกำรดังกล่ำวไป
ลดฐำนภำษีรำยได้จำกกำรลดลงของปริมำณกำรบริโภคสินค้ำ ซึ ่งอำจมีผลท ำให้รำยได้ของ
กรมสรรพำกรลดลง หรือ ในกรณีกำรลดลงของอัตรำภำษีศุลกำกรจำกกำรขยำยตัวของกำรค้ำเสรี 
อำจจะเป็นตัวส่งเสริมให้กำรจัดเก็บภำษีรำยได้ และภำษีสรรพสำมิตเพิ่มขึ้นได้ จำกปริมำณกำรค้ำ
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทั้ง 3 กรมที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ แม้ว่ำจะไม่สำมำรถรวมทั้ง 3 กรมเข้ำด้วยกัน
เป็นหน่วยงำนเดียว แต่อย่ำงน้อยควรจะมีกำรวำงแผนจัดเก็บภำษีร่วมกัน และควรค ำนึงถึงควำม
ขัดแย้งของเป้ำหมำยในกำรเก็บภำษีของแต่ละกรมด้วย  

ประกำรที่สำม ควำมมีกำรปฏิรูประบบภำษีสรรพสำมิตโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของผู้ประกอบกำร ระบบโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตใหม่ที่สอดคล้องกับหลักภำษีอำกรที่ดี
อันเป็นที ่ยอมรับจำกสำกลนั ้น จะช่วยเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนจำก
ต่ำงชำติเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดีแนวทำงกำรปฏิรูปภำษีอำจมิใช่เพียงกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตแต่
ละรำยสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น แต่ควรที่จะขยำยฐำนภำษีโดยกำรเพิ่มประเภทสินค้ำและบริกำรที่
จะต้องเสียภำษีสรรพสำมิตโดยพิจำรณำเหตุผลแห่งกำรเก็บภำษีสรรพสำมิต หำกสินค้ำหรือกำร
บริกำรประเภทใด   ไม่อยู่ในข่ำยที่จะต้องเสียภำษีสรรพสำมิตก็จะต้องมีกำรทบทวนและศึกษำเพื่อ
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีที ่เหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดบรรยำกำศของธุรกิจที่เป็นธรรม ลด
ควำมซับซ้อนของมำตรกำรจัดเก็บภำษี วิธีกำรค ำนวณภำษี เอกสำรที่ใช้ในกำรประกอบกำรเสีย
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ความหมายและองค์ประกอบความจงรักภักดีต่อองค์การ : ทบทวนวรรณกรรมวิจัย  
Meaning and Employee Loyalty Components: Research Literature 

Review 
 

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 1 และศรัณย์ พิมพ์ทอง 2  
 

 
บทคัดย่อ 

 ความจงรักภักดีต่อองค์การนับได้ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญที่ท้าทายการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การต่าง ๆ   แม้จะปรากฎการให้ความหมายและการจ าแนก
องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการ การวิจัยและนัก
ปฏิบัติในต่างประเทศแตย่ังไม่ปรากฎความหมายและองค์ประกอบการวัดที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากล 
วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการส ารวจวรรณกรรมและสังเคราะห์ความหมายกับ
องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การ  โดยการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการในแง่ที่
ช่วยให้มีกรอบแนวคิดที่เด่นชัดส าหรับการวิจัย และสามารถน าไปออกแบบเครื่องมือวัดส าหรับ
ประเมินคุณลักษณะความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มที่องค์การสนใจ การออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การรวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือ
ให้การบริหารจัดการบุคลากรในองค์การมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 
Abstract 

 For the last  decades, employee loyalty (EL) has became one of the most 
important challenge to the organizations. Despite of increasing interest in studying 
EL, but there is still no universally accepted meanings and components. This paper 
aims to investigate literatures related to those mentioned which would become not 
only academic value for writer’s research project, but also for measuring EL toward 
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particular group of employee and delivering the most appropriate EL promoting 
program. This would also be useful for initiating HR practices which can be utilized 
for driving HR effectiveness.  
 

Keyword: Employee Loyalty 
 
บทน า 

ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบหลาย
ประการ (Noor, & Jamil, 2014: 434) และต่างยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าพนั กงานนั้นที่
ทรัพยากรที่มีค่าที่ส าคัญที่สุด (Hedgetts, & Luthans, 1994: 4)  และเป็นทรัพยากรส าคัญที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จขององค์การ (Iqbal et al, 2015)  พร้อมกับเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าที่องค์การควรลงทุนในการพัฒนา (Chen et al, 2016: 109)   แต่ในโลกของการแข่งขัน
ยุคปัจจุบัน  องค์การจ านวนไม่น้อย  โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ ซึ่งต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานจ านวน
มากขับเคลื่อนธุรกิจ ต่างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับที่องค์การ
พึงประสงค์ โดยเฉพาะการมีความจงรักภักดีต่อองค์การซึ่งเป็นคุณลักษณะที่หาได้ยากมากขึ้น 
(Eketu, & Ogbu, 2015: 39)   สภาพการณ์ปัญหาเช่นนี้ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ พยายามเสริมสร้าง
ให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ  เนื่องจากหากขาดไปเสียแล้วย่อมส่งผลกระทบทางลบท า
ให้เกิดต้นทุนการสรรหาว่าจ้างพนักงานมาทดแทน มีต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง
ต้นทุนที่อาจสูญเปล่าจากการที่ต้องท าการปรับโครงสร้างองค์การรองรับกับสถานการณ์ (Chen et 
al, 2013 citing Darmon, 1990; Wasmuth, & Davis, 1983; Hom, & Griffith, 1994; Lee, & 
Mitchell, 1994)  องค์การจึงพยายามด าเนินมาตรการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ  
(Martensen, & Grønholdt, 2006) ควบคู่ไปกับการด าเนินมาตรการธ ารงรักษาบุคลากรด้วยความ
พยายามบริหารจัดการให้บุคลากรความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน พร้อมกับได้พยายามด าเนินการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะเสียสละ อุทิศตนท างานอย่างมุ่งมั่นให้เกิ ดผลงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความปรารถนาที่จะยังคงท างานกับองค์การหรือธ ารงสมาชิกภาพของ
องค์การไว้ต่อไป (Greenberg, & Robert, 2003)   ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่มีความจงรักภักดีนั้น
นอกจากจะมีขวัญก าลังในการท างานอย่างสูง (Sweetman, 2001)  ยอมรับเป้าหมาย คุณค่าหรือ
ค่านิยมขององค์การ มีเจตจ านงค์ที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ทุ่มเทพลังในการท างาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ กระทั่งนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าความจงรักภักดีต่อองค์การนั้นเป็น
ประเด็นส าคัญยิ่งยวดที่องค์การต้องหันมาให้ความส าคัญ (Matzler, & Renzl, 2006; Hoffmann, 
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2006; Sweetman, 2001)  ซึ่งหากองค์การต้องสูญเสียพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์การ
เช่นนี้ไปก็ย่อมส่งผลกระทบกับการด าเนินงาน ผลิตภาพถดถอยและยังต้องสูญเสียงบประมาณอีก
จ านวนมากกับการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาพนักงานอื่นมาทดแทนอีกด้วย  กระทั่งอาจกล่าวได้ว่า
ในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์การในระยะยาวล้วนแล้วแต่จะเป็นไป
ได้โดยอาศัยพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์การ (Antoncic, & Antoncic, 2011: 81)  

บทความนี้น าเสนอการประมวลเอกสารอันเกี่ยวกับความหมายพร้อมกับองค์ประกอบที่
หลากหลายของความจงรักภักดีต่อองค์การที่นักวิชาการและนักวิจัยได้น าเสนอหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือ
น ามาวัดตัวแปรในการวิจัย และท าการสังเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของความจงรักภักดี
ต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ผู้เขียนน าไปใช้ในการวิจัย ดังจะได้
น าเสนอในรายละเอียดต่อไป    

 
 

ความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์การ  
 

แม้ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Employee Loyalty / Organizational Loyalty / Job 
Loyalty) จะเป็นแนวคิดที่เหล่านักวิชาการ นักวิจัยและนักบริหารในองค์การให้ความสนใจศึกษากัน
อย่างแพร่หลายในระยะเวลาราวสองทศวรรษท่ีผ่านมานั่นเอง (Masakure, 2016: 274) เช่นเดียวกับ
แนวคิดความผูกพันต่อองค์การ (Employee Commitment) และความเกี่ยวพันต่อองค์การ 
(Employee Engagement)  ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970  นักวิชาการกลุ่มแรก ๆ เช่นเบลา
และสก๊อตต์ (Blau, & Scott, 1962)  ได้นิยามว่าความจงรักภักดีที่พนักงานมีต่อองค์การนั้นเป็น
ความรู้สึกและการแสดงออกถึงความเคารพรักต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาที่มีลูกน้องที่มี
ความจงรักภักดีก็จะสามารถบริหารจัดการ รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกน้องมีความพยายามในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นได้อย่างสะดวก  ภายหลังต่อมา ความจงรักภักดีต่อองค์การได้รับการให้
ความหมายแตกต่างออกไปโดยเป็นความรู้สึกและความตั้งใจคงอยู่กับองค์การต่อไป (Silvestro, 
2002) กระทั่งในราวต้นทศวรรษที่ 1990  เป็นต้นมา ความจงรักภักดีต่อองค์การได้รับการขยาย
ออกไปครอบคลุมถึงความรู้สึกผูกพันต่อองค์การที่พนักงานเป็นสมาชิกและความผูกพันต่องานที่เขา
รับผิดชอบด้วย (Phaneuf, 2013 cited in Khuong, & Tien, 2013: 85) แต่กระนั้นก็จะเห็นว่า 

เช่นที่มาวเดย์  สเตียร์สและพอร์เตอร์ (Mowday, Porter, & Steers, 1992) เสนอว่าความ
จงรักภักดีต่อองค์การเป็นการแสดงออกถึงการมีความผูกพันต่อองค์การ การที่บุคคลระบุตนเองอย่าง
เข้มแข็งว่าเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
พฤติกรรมเช่นนั้น บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อองค์การจะมีคุณลักษณะของการยอมรับ



544 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 

และรับเอาเป้าหมายและคุณค่าขององค์การมาเป็นเป้าหมายและคุณค่าที่ตนเองยึดถือ  มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจท างาน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะธ ารงสถานะการเป็นสมาชิกขององค์การ 
(Mowday, Steers, & Porter, 1982 cited in Rajput et al, 2016: 2) ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อทั้ง
องค์การและพนักงานเอง (Rosanas, & Velilla, 2003)  วาคัสและคณะ (Waqas et al, 2014) 
เสนอไว้ว่าการที่จะดูว่าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และพิจารณาได้จากความเชื่อของพนักงานว่าการที่เขาเลือกท างาน
กับองค์การเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว โดยประการนี้เอง  ยิ่งพนักงานท างานกับองค์การต่อไป 
พนักงานก็จะมีความจงรักภักดีต่อองค์การเพ่ิมมากขึ้น (Prabhakar, 2016: 640) 

รีชเฮลด์ (Reichheld, 2003 cited in Prabhakar, 2016: 640) อธิบายว่าความจงรักภักดี
ต่อองค์การเป็นความตั้งใจลงทุนลงแรงของพนักงานกับองค์การ และมีความเชื่อว่าการได้เลือก
ท างานกับองค์การเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขา  ใกล้เคียงกับวูและนอร์เมน (Wu, & Norman, 
2006) เสนอว่าเป็นความรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์การที่เขาเป็นสมาชิกขององค์การอย่างแข็งขัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของบิดเวลล์  (Bidwell, 2011 cited in Preko, & Adjetey, 2013: 52) มอง
ความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นความรู้สึกของพนักงานว่าองค์การเป็นนายจ้างที่เยี่ยมยอดของ
พนักงาน และประสงค์คงท างานอยู่กับองค์การต่อไปโดยไม่หางานใหม่  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของแอนตันคิคและแอนตันคิค (Antoncic, & Antancic, 2011)  ที่เสนอไว้ว่าความจงรักภักดีต่อ
องค์การของพนักงานนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเชื่อมั่นในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ยอมรับเอาเป้าหมายนั้นมาเป็นเป้าหมายการท างานของตนเอง และมีความตั้งใจคงอยู่กับองค์การ
ต่อไป ทั้งนี้ การให้ความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์การของนักวิชาการ/นักวิจัยที่กล่าวถึง 
สามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้  
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ตาราง  1  เปรียบเทียบการให้ความหมายความจงรักภักดีต่อองค์การของนักวิชาการ/นักวิจัย 
 

ความหมาย นักวิชาการ/นักวิจัยทีน่ าเสนอ 
การมคีวามรู้สึกและการแสดงออกถึงความเคารพรักต่อผู้บังคับบัญชา
ของพนักงาน  

เบลาและสก๊อตต์ (Blau, & 
Scott, 1962)   

การแสดงออกถึงการมีความผูกพันต่อองค์การ การที่บุคคลระบตุนเอง
อย่างเข้มแข็งว่าเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ด้วยการยอมรับและรับเอาเป้าหมายและ
คุณค่าขององค์การมาเป็นเป้าหมายและคุณคา่ที่ตนเองยึดถือ มคีวาม
มุ่งมั่นตั้งใจท างาน และมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะธ ารง
สถานะการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

มาวเดย์  สเตียร์สและพอร์เตอร์ 
(Mowday, Porter, & Steers, 
1982; 1992) 

ความรู้สึกและความตั้งใจคงอยูก่ับองค์การต่อไป  ซิลเวสโตร (Silvestro, 2002) 
ความตั้งใจลงทุนลงแรงของพนกังานกับองค์การ และมีความเชือ่ว่าการ
ได้เลือกท างานกับองค์การเปน็ทางเลือกที่ดีที่สุดของเขา   

รีชเฮลด์ (Reichheld, 2003) 

ความรู้สึกอยากร่วมงานกบัองค์การที่เป็นสมาชิกอย่างแข็งขนั วูและนอร์เมน (Wu, & Norman, 
2006) 

ความรู้สึกว่าองค์การเป็นนายจ้างที่เยี่ยมยอดของพนักงาน และ
ประสงค์คงท างานอยู่กับองค์การต่อไปโดยไม่หางานใหม่ 

บิดเวลล์  (Bidwell, 2011) 

ความรู้สึกเชื่อมั่นในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ยอมรับเอา
เป้าหมายนัน้มาเปน็เปา้หมายการท างานของตนเอง และมีความตั้งใจ
คงอยู่กับองค์การต่อไป 

แอนตันคิคและแอนตนัคิค 
(Antoncic, & Antancic, 2011)   

ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และความเชื่อพนักงานว่า
การที่เขาเลือกท างานกบัองค์การเป็นทางเลือกที่ดีทีสุ่ดแล้ว 

วาคัสและคณะ (Waqas et al, 
2014) 

 
 

 

 

องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การ     

องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การสะท้อนได้จากการให้ความหมายที่นักวิชาการ
ได้น าเสนอไว้ โดยหนึ่งในแนวคิดที่ผู้วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของไทยนิยมเลือกไปท าการศึกษาได้แก่
แนวคิดของจอห์นสันและเวนนาเบิล (Johnson, & Venable, 1986) ซึ่งได้น าเอาองค์ประกอบของ
ความจงรักภักดีต่อองค์การที่เสนอไว้โดยฮอยและรีส  (Hoy, & Rees)  ไปท าการศึกษาถึงความ
จงรักภักดีของครูโดยประกอบไปด้วย 3 ด้าน 1) ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspects) 
เป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าไม่อยากย้ายออกไปจากผู้บังคับบัญชา และหากผู้บังคับบัญชาย้ายงานออกไป
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ก็อยากย้ายงานตามไปด้วย 2) ด้านความรู้สึก (Affective aspects) เป็นความรู้สึกรักที่จะท างานกับ
ผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในตัวผู้บังคับบัญชา และ 3) ด้านการรับรู้ (Cognitive aspects) 
เป็นความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้บังคับบัญชา แม้จะมีพนักงานคนอ่ืนที่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านการ
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาก็ตาม รวมทั้งความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชานั้นยินดีรับผิดชอบแทนตนเอง
เมื่อเกิดความบกพร่องขึ้นมาจากการปฏิบัติงาน และยังได้แก่งานของอาหมัด (Ahmad, 2003) ได้
ดัดแปลงเอาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การมาใช้เป็นองค์ประกอบของจงรักภักดีต่อ
องค์การประกอบด้วย 1) ความจงรักภักดีเชิงต่อเนื่อง (Continued loyalty) หมายถึง การที่บุคคล
รู้สึกว่าคุณค่าขององค์การสอดคล้องกับคุณค่าของเขา และประเมินว่าหากเขาตัดสินใจออกไปจาก
องค์การเขาจะต้องสูญเสียสิ่งใดบ้าง  2) ความจงรักภักดีเชิงอารมณ์ (Emotional loyalty) หมายถึง 
การที่บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
งาน  3) ความจงรักภักดีเชิงศีลธรรม (Moral loyalty) หมายถึงความรู้สึกอยากท างานกับองค์การ
ต่อไป การให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าต่อหัวหน้างานโดยไม่เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามค าสั่งทางเดียว  

ส่วนตัวอย่างของงานวิจัยที่ได้พัฒนาหรือดัดแปลงองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อ
องค์การไว้ได้แก่งานของแอดเลอร์และแอดเลอร์ (Adler, & Adler, 1988: 401-407) ฟูลาการ์และ
บาร์ลิ่ง (Fullagar, & Barling, 1998) วิทนีย์และคูเปอร์ (Whitney, & Cooper, 1992)  เมเยอร์
และอัลเลน (Meyer, & Allen, 1997) แมคคาธี (McCarthy, 1997)  วาโรน่า (Varona, 2002) โร
ซานาสและเวลิลลา (Rosanas, & Velilla, 2003) รอสส์และอาลี (Ross, & Ali, 2011)  เติร์กยิลมาซ
และคณะ (Turkyilmaz et al, 2011)  เพรโกและแอดเจเตย์ (Preko, & Adjetey, 2013) ไคเซียร์ส 
(Kaisiarz, 2011) บิดเวลล์  (Bidwell, 2011) ลีและคณะ (Lee et al, 2015) อี เกตูและอ๊อกบู 
(Eketu, & Ogbu, 2015) ราจพุท และคณะ (Rajput et al, 2016)) เป็นต้น  ส่วนในประเทศไทย
ได้แก่จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์  (2556) ได้จ าแนกปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 8  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 2) การเป็น
สมาชิกที่ดี 3) การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4) การสื่อสารและประสานงาน 5) การใช้อ านาจอย่าง
ถูกต้อง  6) ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน  7) การสร้างชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่รู้จัก และ 8) ระบบการ
ท างานที่ดี เป็นต้น  อีกงานหนึ่งที่น่าสนใจคือปชานนท์ ชนะราวี (2558)  ซึ่งได้ท าการสังเคราะห์
องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาไว้ 5 ด้านได้แก่  1) ด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ วัดจากการแสดงความภาคภูมิใจเมื่อพูดถึงองค์การ การแสดงออกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์การ  ต้องการคงไว้ซึ่งสถานะภายในองค์การและไม่อยากย้ายไปจากองค์การ 
ความพึงพอใจต่องานตนเองและการด าเนินงานขององค์การ รวมทั้งห่วงใยสถานะขององค์การเมื่อ
ประสบปัญหา  2) ด้านการยอมรับต่อเป้าหมายองค์การ วัดจากความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายของ
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องค์การ  การเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานขององค์การ  และบอกกล่าวแก่บุคคล
อ่ืนได้ถึงเป้าหมายและแนวทางด าเนินงานขององค์การ  3)  ด้านการปกป้ององค์การ วัดจากการ
อธิบายและให้ข้อมูลในด้านบวกเมื่อองค์การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ อ่ืน และไม่น าข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การไปเผยแพร่ 4)  ด้านการประชาสัมพันธ์องค์การ วัดจากการให้ข้อมูลด้าน
บวกเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การแก่บุคคลภายนอก  และชักชวนให้บุคคลอ่ืนมาใช้บริการของ
องค์การและ 5)  ด้านการให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์การ วัดจากการให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือบุคลากรคนอ่ืน ๆ ด้วยความเต็มใจ การมีความพยายามและกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การด้วยความเต็มใจ และแสดงออก
ถึงการสนับสนุนให้องค์การมีความก้าวหน้า  
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สังเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การ    

จากการให้ความหมายที่หลากหลายของนักวิชาการข้างต้น โดยยังไม่ปรากฎการให้ค าจ ากัด
ความที่สามารถอธิบายความจงรักภักดีต่อองค์การได้อย่างครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับกัน เป็นสากล  
(Hart, & Thompson, 2007: 297; Savariekiene, & Daugirdas, 2009: 86)  เช่ น ที่ ม อ ร์ โ ร ว์ 
(Morrow, 1989 cited in Savariekiene, & Daugirdas, 2009: 86) ได้ ร วบ รวมพ บ ว่ าค วาม
จงรักภักดีต่อองค์การมีความหมายที่แตกต่างกันถึง 25 ความหมาย โดย ผู้เขียนขอเสนอความหมาย
ของความจงรักภักดีต่อองค์การจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ว่าความจงรักภักดีต่อ
องค์การ หมายถึง ความรู้สึกผูกพันที่พนักงาน มีต่อองค์การ  การรับรู้และยอมรับในค่านิยม คุณค่า 
เป้าหมายขององค์การและการมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการสนับสนุนองค์การในด้านต่าง ๆ ต่อ
องค์การที่เขา  พร้อมกันนี้  ผู้เขียนขอเสนอองค์ประกอบรายด้านตามโมเดลตัวแปรแฝง อันเป็น
องค์ประกอบรายด้าน (Aspects)  ของความจงรักภักดีต่อองค์การ และตัวแปรสังเกตหรือตัวชี้วัด
ความจงรักภักดีต่อองค์การไว้ดังต่อไปนี้  

1. ความจงรักภักดีเชิงความรู้สึก (Affective Loyalty) หมายถึง การมีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ โดยรู้สึกดีกับการท างานให้องค์การภายใต้ความเชื่อว่าการท างานกับองค์การนั้นเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ  และมีความเต็มใจที่จะท างานกับ
องค์การต่อไป 

2. ความจงรักภักดีเชิงการรับรู้ (Cognitive Loyalty) หมายถึง การที่พนักงานรับรู้และ
ยอมรับค่านิยม คุณค่า  เป้าหมายและแผนการด าเนินงานขององค์การ พร้อมกับน าเอาเป้าหมายนั้น
มาเป็นเป้าหมายและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง และมีความทุ่มเทความสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  

3. ความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมด้วย
การสร้างและกล่าวถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี โดยมุ่งประสงค์ที่จะรักษาผลประโยชน์ขององค์การ  
อธิบายและให้ข้อมูลในด้านบวกเมื่อองค์การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน รวมทั้งแนะน าให้บุคคลอ่ืน
รู้จักองค์การ 
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ภาพประกอบ  1  โมเดลตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตของความจงรักภักดีต่อองค์การ  
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ข้อเสนอแนะ  
การที่องค์การจะพัฒนาหรือเสริมสร้างคงามจงรักภักดีต่อองค์การได้อย่างเกิดประสิทธิผลนั้น                    

ควรอย่างยิ่งที่องค์การจะได้ท าความเข้าใจถึงความหมายและองค์ประกอบอันเป็นคุณลักษณะทั้งใน
เชิงเจตคติและพฤติกรรมของความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งหากได้น าเอาข้อเสนอในงานเขียนนี้ไป
เพ่ือใช้สร้างแบบวัดความจงรักภักดีต่อองค์การให้ได้มาตรฐานเชิงวิชาการก็ย่อมน า ไปใช้วัดหรือ
ประเมินความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มที่สนใจท าการศึกษาเช่นพนักงานเจนเนอเรชั่น
วายที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากว่าเป็นพนักงานกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อองค์การต่ ากว่าพนักงาน
ในเจนเนอเรชั่นอ่ืน และน าเอาไปใช้ส าหรับการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา หรือกิจกรรม
เชิงสันทนาการอ่ืนใดเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับพนักงาน รวมไปถึงการ
จัดท าแนวปฏิบัติด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  เช่นเดียวกับที่ย่อม
น าไปต่อยอดกับการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุต่าง ๆ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ
ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้   
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ทั้งในการจัดท าบทความวิชาการและการวิจัย ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 
ประธานหลักสูตรส าหรับความเมตตาชี้แนะสอนแนวทางการวิจัยและให้ความใส่ใจติดตามงานจาก
ศิษย์อย่างต่อเนื่อง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์กับการรับเอาความเสี่ยงของวัยรุ่นตอนกลาง โดยมี
ความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

The relationship between identity and risk-taking in middle 
adolescence: The mediating role of confidence 

 
พิมพ์นภัสสรา  หงษ์จ้อย1, สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลเอกลักษณ์ที่มีต่อ
การรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน และเพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบอิทธิพลทางตรงของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความ
เชื่อมั่นในตน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 405 คน (Mอายุ = 
16.58 ปี ; SDอายุ = 0.95) จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ างแบบสองขั้นตอน  ท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบรายงานตนเอง และใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอา
ความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 23.884, df = 15, p = .067, GFI = .985, AGFI = .965, 
SRMR = .032, RMSEA = .038) โดยเอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนมีอิทธิพลทางลบต่อการรับ
เอาความเสี่ยงในวัยรุ่น โดยร่วมกันอธิบายการรับเอาความเสี่ยงได้ร้อยละ 41.9 ทั้งนี้ เอกลักษณ์มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรับเอาความเสี่ยง โดยส่งผ่านความเชื่อมั่นในตนแบบบางส่วน 
(Partially mediating effect) ผลการศึกษานี้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางสร้างโปรแกรม
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลางได้ 
 

ค าส าคัญ: เอกลักษณ์  ความเชื่อม่ันในตน การรับเอาความเสี่ยง วัยรุ่นตอนกลาง  

                                                           
1 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 The aims of this study were to test the causal model of identity effecting 
risk-taking in middle adolescence, in which confidence was a mediator and to 
examine the direct and indirect effects of identity on risk-taking through confidence. 
Self-report questionnaires were used to collect data from four hundred and five high 
school students (Mage = 16.58 years; SDage = 0.95) in public schools in Bangkok, 
Thailand. Two-stage random sampling was selected to obtain the participants. The 
Structural Equation Modeling (SEM) was employed to analyze the tested model.  
 The results revealed that the overall goodness-of-fit statistical analysis 
represented that the tested model of risk-taking was a good fit with the empirical data 
(Chi-square = 23.884, df = 15, p = .067, GFI = .985, AGFI = .965, SRMR = .032, RMSEA = 
.038) . Identity and confidence negatively affected risk-taking which accounted for 
41.9% of variance of risk-taking. Furthermore, identity had the direct effect as well as 
indirect effect on risk-taking via confidence, which was the partially mediating effect. 
These results indicated that identity and confidence should be utilized in preventive 
programs designed to address risk-taking in middle adolescence. 

Keywords: Identity, Confidence, Risk-taking, Middle adolescence 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นประเทศไทยในปัจจุบัน จากสถิติพบว่าวัยรุ่นไทยมี
ปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สูงขึ้น แสดงได้จากกลุ่มเยาวชนมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราลดลง 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นมีอัตราที่ลดลงเช่นกัน (มูลนิธิ
ไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน, 2558) ส่วนการมีเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่า อัตราการ
คลอดของมารดาอายุ 15-19 ปีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557) อีกทั้ง สถิติอายุเฉลี่ย
ของผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ชี้ให้เห็นถึงช่วงวัยที่มักเกิดปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ วัยรุ่นที่มี
อายุประมาณ 15 -18 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง (Steinberg, 1996) ดังนั้น การศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงจึงควรให้ความส าคัญแก่วัยรุ่นในช่วงวัยดังกล่าว 
 การที่วัยรุ่นไปข้องเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนั้น นักจิตวิทยาเสนอว่าเป็นการเกี่ยวพันกัน
ทั้งในด้านความชอบ เจตนาและความเต็มใจในการกระท าพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการ
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ดังกล่าวท าให้วัยรุ่นมีการรับเอาความเสี่ยง (Risk-taking) มาสู่ตน (Boyer, 2006) อีกทั้ง พฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของตัววัยรุ่นและบริบทรอบข้างของวัยรุ่นทั้งครอบครัวและ
สังคม (Jessor, 2014) ท าให้การรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นประเด็นที่นักวิจัยสนใจศึกษาเพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรม เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงวัยรุ่น นักจิตวิทยาได้ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านเอกลักษณ์ (Identity) เนื่องจากเป็นภารกิจพัฒนาการส าคัญที่วัยรุ่นทุกคน
ต้องเผชิญและช่วงวัยนี้เป็นระยะวิกฤตของภารกิจดังกล่าว (Erikson, 1968) นอกจากนี้ การพัฒนา
เอกลักษณ์สามารถส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมและความผาสุกของตัวบุคคลทั้งขณะที่เป็นวัยรุ่นและ
สืบเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ (Kroger, 2000) อีกทั้งยังมีงานวิจัยพบว่าวัยรุ่นที่มีการพัฒนาเอกลักษณ์ใน
ระดับสูงจะมีแนวโน้มในการรับเอาความเสี่ยงที่ลดลง (Hatano, Sugimura, & Crocetti, 2016; 
Dumas, Ellis, & Wolfe, 2012; Luyckx, Goossens, Soenens, & Beyers, 2006) 

แม้ว่าวัยรุ่นจะเป็นช่วงวัยที่ข้องเก่ียวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่ยังคงมีนักจิตวิทยาในกลุ่ม
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ที่มองว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีศักยภาพที่จะเติบโตและงอกงาม
ในทางที่ดี และมีผู้เสนอแนวคิดพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก (Positive Youth Development) (Lerner 
et al., 2005) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ขับเคลื่อนให้วัยรุ่นมีพัฒนาการที่ดีทั้งในช่วงวัยรุ่นและการเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในอนาคต (Lerner, Von Eye, Lerner, & Lewin-Bizan, 2009) โดยหนึ่งในคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้
วัยรุ่นมีพัฒนาการที่ดี คือ ความเชื่อมั่นในตน (Confidence) อันหมายถึง การรับรู้ภายในด้านการเห็น
คุณค่าของตน รวมทั้งการรับรู้ความสามารถและลักษณะของตนในทางที่ดี (Lerner et al., 2005) 
ทั้งนี้ มีงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า ความเชื่อมั่นในตนมีส่วนในการลดแนวโน้มการรับเอาความเสี่ยงใน
วัยรุ่น  (Sun & Shek, 2012; Jelicic, Bobek, Phelps, Lerner, & Lerner, 2007; ริษา บุนนาค, 
ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, และ อาภาพร เผ่าวัฒนา, 2556) นอกจากนี้ เอกลักษณ์
วัยรุ่นและความเชื่อมั่นในตนมีความสัมพันธ์กันด้วยเช่นกัน มีงานวิจัยพบว่าวัยรุ่นที่มีพัฒนาการ
เอกลักษณ์แบบประสบความส าเร็จจะมีความเชื่อมั่นในตนสูงกว่าวัยรุ่นที่มีพัฒนาการเอกลักษณ์แบบ
สับสน (Crocetti, Erentait, & Zukauskiene, 2014; Stets & Burke, 2014; Luyckx et. al., 2013)  
 ดังนั้น การวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์ การรับเอาความเสี่ยงและ
ความเชื่อมั่นในตนในกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีฐานแนวคิดจากทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  
(Jessor, 1991) และทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Erikson, 1968) เพ่ือท าความเข้าใจถึงกลไกของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น โดยมีค าถามการวิจัยว่า 
เอกลักษณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลางหรือไม่ และเอกลักษณ์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยส่งผ่านความเชื่อมั่นในตนหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลเอกลักษณ์ที่มีต่อ

การรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยง ทั้งอิทธิพล

ทางตรงของเอกลักษณ์ และอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่านความเชื่อมั่นในตน ไปยังการรับเอาความเสี่ยง
ในวัยรุ่นตอนกลาง 

สมมติฐานการวิจัย 
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่น

ตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. เอกลักษณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับเอาความเสี่ยง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับเอา

ความเสี่ยง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 
และมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 405 คน (Mอายุ = 16.58 ปี ; SDอายุ = 0.95) ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร มีการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ผู้ตอบจ านวน 15 ชุดต่อพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ค่าตามแนวคิดของ 
Hair, Black, Babin, Anderson และ Tatham (2006) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ 2 
ขั้นตอน (Two-stage random sampling) โดยขั้นตอนแรกเป็นการสุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร เขตละ 3 โรงเรียน ขั้นตอนที่สอง
เป็นการสุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นแรก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้  เครื่องมือที่ ใช้  ได้แก่  แบบสอบถามชนิดรายงานตนเอง (Self-report 
questionnaire) เป็นแบบวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ได้แก่ การรับเอาความเสี่ยง เอกลักษณ์ 
และความเชื่อมั่นในตน มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ โดยผู้วิจัยท าการพัฒนาแบบวัดจาก
งานวิจัยก่อนหน้า ส าหรับการวิจัยนี้ การรับเอาความเสี่ยงอยู่ในรูปตัวแปรแฝงสามารถวัดได้จากตัว
แปรสังเกตได้ คือ ความชอบเสี่ยง เจตนาในการรับเอาความเสี่ยงและความเต็มใจในการรับเอาความ
เสี่ยง โดยความชอบเสี่ยง ผู้วิจัยท าการประยุกต์จากแบบวัด The Benthin Risk Perception 
Measure (Benthin, Slovic, & Severson, 1993) ส าห รับ เจตนาในการรับ เอาความ เสี่ ย ง 
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ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัด The Domain Specific Risk-Taking Scale (DOSPERT) (Weber, Blais, 
& Betz, 2002) ส่วนการวัดความเต็มใจในการรับเอาความเสี่ยง ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบวัดความเต็ม
ใจเชิงพฤติกรรมของ Gerrard, Gibbons, Stock, Vande Lune, และ Cleveland (2005) ส าหรับ
การวัดเอกลักษณ์ ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัด The Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) 
(Balistreri, Busch-Rossnagel, & Geisinger, 1995) ในส่วนของแบบวัดความเชื่อมั่นในตน ผู้วิจัย
ประยุกต์จากแบบวัดความเชื่อมั่นในตนที่ สร้างโดย  Geldhof, Bowers, Mueller, Napolitano, 
Callica, และ Lerner (2014)  
 ทั้งนี้ ทุกแบบวัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาข้อค าถามกับนิยามและวัตถุประสงค์ของการ
วัดในแต่ละตัวแปร จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 คน แล้ว
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อค าถามรายข้อ ด้วยวิธีการหาค่าอ านาจจ าแนก ( Item 
discrimination) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมของแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: CITC)  อีกทั้งค านวณหาค่าความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ผลว่า แบบวัดที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอรับได้ถึงดี (George & 
Mallery, 2003) มีค่าความเที่ยงอยู่ในช่วง .69 ถึง .85 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้รับการอนุมัติให้ท าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร เขตละ 3 โรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล
จากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้วิจัยประสานงานกับทางโรงเรียนในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยใช้

โปรแกรมลิสเรล (LISREL) (Jöreskog & Sörbom, 1996) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบปัญหาวิจัย
ตามสมมติฐาน โดยเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดล ได้แก่ เอกลักษณ์ การรับเอาความ
เสี่ยงและความเชื่อมั่นในตนที่แสดงในรูปของตัวแปรแฝง ซึ่งโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระมีต่อตัวแปรตาม ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่านทางตัว
แปรส่งผ่าน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มี

ต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน ภายหลังจาก
การปรับโมเดลในส่วนที่เป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น (Relax assumptions) พบว่า ค่า Chi-
square เท่ากับ 23.884 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 15 ระดับนัยส าคัญ (p) เท่ากับ .067 ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยมาตรฐานก าลังสองของเศษเหลือ (SRMR) เท่ากับ .032 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของเศษเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ .038 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
.985 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .965 เมื่อพิจารณาเทียบกับ
ค่าดชันีต่างๆที่ชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืน (fit) ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์การพิจารณาของ Hooper, Coughlan และ Mullen (2008) ที่เสนอว่า การทดสอบ Chi-
square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > .05)  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยมาตรฐานก าลังสองของเศษเหลือ 
(SRMR) และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือมาตรฐาน (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า .05  
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
มากกว่า .90  สามารถสรุปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของเอกลักษณ์ท่ีมีต่อการ
รับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน  มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ระหว่างตัวแปรแฝงตามโมเดลการวิจัย พบว่า ตัวแปร
เอกลักษณ์และตัวแปรความเชื่อมั่นในตนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางลบต่อการรับเอาความ
เสี่ยง โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในการรับเอาความเสี่ยงของวัยรุ่นตอนกลางได้
ร้อยละ 41.90 (R2 = .419)  โดยตัวแปรเอกลักษณ์ มีค่าอิทธิพลรวม (Total effect) เท่ากับ -.470 
ส่วนตัวแปรความเชื่อมั่นในตนมีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ -.493 ค่าอิทธิพลรวมทั้งสองตัวแปรมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

  ส าหรับอิทธิพลทางตรง (Direct effect) จากการวิเคราะห์ พบว่า เอกลักษณ์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเชื่อมั่นในตนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .434 โดย
เอกลักษณ์สามารถอธิบายความแปรปรวนในความเชื่อมั่นในตนได้ร้อยละ 18.8 (R2 = .188)  
นอกจากนี้ ทั้งเอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่น
ตอนกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าอิทธิพล เท่ากับ -.257  และ -.493 ตามล าดับ   

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยง พบว่า 
เอกลักษณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับเอาความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
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อิทธิพล เท่ากับ -.214 แสดงว่า เอกลักษณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่น
ตอนกลาง โดยส่งผ่านตัวแปรความเชื่อมั่นในตน ซึ่งเป็นการส่งผ่านแบบบางส่วน (Partially 
mediating effect) (MacKinnon, Fairchild, & Fritz, 2007) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลสมมติฐานวิจัย แสดงดังตาราง 1 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดล 

                ตัวแปรสาเหตุ   
ตัวแปรผล 

 
เอกลักษณ ์ ความเชื่อมั่นในตน R2 

ความเชื่อมั่นในตน TE .434*** - .188 
 IE - -  
 DE .434***   
การรับเอาความเสี่ยง TE -.470*** -.493*** .419 
 IE -.214*** -  
 DE -.257** -.493***  
หมายเหตุ  **p < .01; ***p < .001; TE = อิทธิพลรวม; IE = อิทธิพลทางอ้อม; DE = อิทธิพลทางตรง 
 

 นอกจากนี้ แผนภาพอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง 
โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน แสดงได้ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
  
 
 
Chi-square = 23.884, df = 15, p = .067, GFI = .985, AGFI = .965, SRMR = .032, RMSEA = .038 
 **p < .01; ***p < .001 

ภาพประกอบ 1    โมเดลอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเช่ือมั่น  
                       ในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
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สรุปผลการวิจัย  
  ผลการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลเอกลักษณ์ที่มีต่อ

การรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีความเชื่อมั่นในตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ เอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนมีอิทธิพลทางลบต่อการรับ
เอาความเสี่ยง โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในการรับเอาความเสี่ยงของวัยรุ่น
ตอนกลางได้ร้อยละ 41.90 ทั้งนี้เอกลักษณ์มีอิทธิพลต่อการลดการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนกลาง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่งผ่านความเชื่อมั่นในตนแบบบางส่วน (Partially mediating effect) 

อภิปรายผล 
  จากการสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามผลการศึกษา

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
(Problem Behavior Theory) (Jessor, 1991) โดยสามารถอธิบายว่าตัวแปรเอกลักษณ์ซึ่งเทียบได้
กับระบบบุคลิกภาพในด้านโครงสร้างความเชื่อส่วนบุคคล วัยรุ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับตนเองจะ
ต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ส่วนวัยรุ่นที่สงสัยในบทบาทจะเป็นปัจจัยส่งเสริมการข้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้น นอกจากนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสามารถอธิบายได้ว่าความ
เชื่อมั่นในตนซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบบุคลิกภาพและเป็นปัจจัยเชิงป้องกันที่ช่วยลดการ
ข้องเก่ียวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่นลงได้ (Jessor, 2014)      

  รูปแบบความสัมพันธ์ในโมเดลยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Erikson, 
1968) โดยอธิบายได้ว่า วัยรุ่นที่สามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนให้ดีและเข้มแข็งจะเป็นวัยรุ่นที่มี
คุณลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่า มึความเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนซึ่งแสดงถึง
คุณลักษณะของความเชื่อมั่นในตน อีกท้ังผู้ที่สามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนได้ดีจะไม่ข้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่สามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนได้ จะเป็นคนที่สับสนใน
บทบาท และมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (Kroger, 2000) จากแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม แสดงให้เห็นว่าเอกลักษณ์ ความเชื่อมั่นในตน 
และการรับเอาความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องตามโมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้น 

  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของเอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนที่มีต่อการรับเอาความ
เสี่ยง พบว่า ทั้งเอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนส่งผลทางลบต่อการรับเอาความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้นี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ
เอกลักษณ์และการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่น พบว่า การค้นหาเอกลักษณ์มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมเสี่ยง (Luyckx et al., 2006) เช่นเดียวกับการยึดมั่นในเอกลักษณ์ที่สามารถลดการรับเอา
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ความเสี่ยงในวัยรุ่นได้ (Dumas et al., 2012; Hatano et al., 2016) ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเชื่อมั่นในตนกับการรับเอาความเสี่ยงในการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าเช่นกัน 
โดยการศึกษาก่อนหน้าพบว่า ความเชื่อมั่นในตนเป็นปัจจัยท านายเชิงลบต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
(Sun & Shek, 2012; Jelicic et al., 2007)  นอกจากนี้ วัยรุ่นที่มีความเชื่อมั่นในตนสูงมีแนวโน้มที่จะ
ป้องกันไม่ให้ตนเองข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ (ริษา บุนนาค และคณะ, 2556) 

  ผลการวิเคราะห์ยังแสดงถึงอิทธิพลทางอ้อมของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงโดย
ส่งผ่านความเชื่อมั่นในตน ซึ่งเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial mediator) ผลที่ได้นี้มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  อธิบายได้จากการที่เอกลักษณ์มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตน ท าให้
อิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยงส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านทางตัวแปรความเชื่อมั่นในตน 
โดยผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า การยึดมั่นในเอกลักษณ์เป็นตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตนของวัยรุ่น (Luyckx et. al., 2013) อีกทั้งวัยรุ่นที่มีพัฒนาการเอกลักษณ์
แบบประสบความส าเร็จจะมีความเชื่อมั่นในตนสูงกว่าวัยรุ่นที่มีพัฒนาการเอกลักษณ์แบบสับสน 
(Crocetti et al., 2014; Stets & Burke, 2014) กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมเดลการวิจัยนี้มีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้า พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงกลไกของการพัฒนาเอกลักษณ์ของวัยรุ่น
ในทางที่ดีจะส่งอิทธิพลทางตรงท าให้วัยรุ่นสามารถลดแนวโน้มการรับเอาความเสี่ยง ขณะเดียวกัน
เอกลักษณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการลดการรับเอาความเสี่ยง โดยส่งผ่านความเชื่อมั่นในตน ซึ่งสามารถ
ขยายความได้ว่า เอกลักษณ์ท าหน้าที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนให้สูงขึ้น จากนั้นความเชื่อมั่นในตนจะ
ส่งผลไปช่วยลดการรับเอาความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ  

1)  ผลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถน าไปประยุกต์ในการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
หรือโปรแกรมในโรงเรียนและชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรเทาปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ตอนกลางได้ โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการพัฒนาเอกลักษณ์อย่างเหมาะสม ผลักดันและสนับสนุนให้
วัยรุ่นสามารถบรรลุภารกิจด้านการค้นหาตัวตน เมื่อวัยรุ่นสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนได้อย่าง
มั่นคง จะส่งผลให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆโดยตรง และช่วยเกื้อหนุนให้วัยรุ่นมีความ
เชื่อมั่นในตนทางอ้อมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเมื่อวัยรุ่นมีความเชื่อมั่นในตนเพ่ิมขึ้นแล้ว จะเป็นอีกแรงผลักดันที่
ช่วยป้องกันไม่ให้วัยรุ่นเข้าร่วมพฤติกรรมเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง 

2)  ปัญหาการรับเอาความเสี่ยง การพัฒนาเอกลักษณ์และความเชื่อมั่นในตน เป็นตัวแปรที่
ส าคัญในหลายช่วงวัย ทั้งวัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนปลาย และวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น (Jessor, 2014; 
Kroger, 2000) ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์ ความเชื่อมั่น
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ในตนและการรับเอาความเสี่ยงในกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพ่ือให้ทราบกลไก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ความแตกต่างของรูปประโยคแสดงเหตุและผลในภาษาไทย:วิเคราะห์ด้วย
ปรากฏการณ์ของรูปประโยคแสดงเหตุและผล 2 ประเภท ในภาษาญี่ปุ่น  

A case of difference of cause - effect constructions in Thai: Analysis 
with the phenomenon of two types of cause - effect constructions in 

Japanese 
 

ธีระวุฒิ สุนทรา1 
 

บทคัดย่อ 
ผู้เขียนมุ่งวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปประโยคแสดงเหตุและผล “เพราะ…เลย” และ 

“เพราะ…ถึง” ในภาษาไทย โดยใช้อาศัยปรากฏการณ์ทางภาษาของรูปประโยคแสดงเหตุและผล 
“kara” 2 ประเภทในภาษาญี่ปุ่นซึ่งกล่าวโดยทาคุโบะ (1987) จากค าอธิบายของทาคุโบะ (1987)  
ท าให้ทราบความแตกต่างของหน่วยแสดงเหตุ ว่าเหตุการณ์ในหน่วยเหตุที่ปรากฏร่วมกับหน่วย
แสดงผลที่ประกอบด้วย “เลย” นั้นถูกผู้พูดใช้เป็นหลักฐานในการคาดการณ์ผลที่เกิดตามมา ในขณะ
ที่ เหตุการณ์ในหน่วยแสดงเหตุที่ปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” นั้น ไม่ได้ถูกใช้
ในลักษณะดังกล่าว เมื่อศึกษาความแตกต่างของหน่วยแสดงผลเพ่ิมเติม พบว่า เหตุการณ์ในหน่วย
แสดงผลที่ประกอบด้วย “เลย” สามารถถูกปฏิเสธเนื้อความได้ด้วยบริบทอ่ืนได้ อีกท้ังยังเป็นข้อมูลที่
ผู้พูดไม่รู้มาก่อน ในขณะที่ เหตุการณ์ในหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” ไม่สามารถถูกปฏิเสธ
เนื้อความด้วยบริบท อีกทั้งต้องเป็นข้อมูลที่ผู้พูดทราบมาก่อน ด้วยความแตกต่างที่มีความเกี่ยวข้อง
กับผู้พูด ท าให้สรุปได้ว่า รูปประโยค “เพราะ…ถึง” และ “เพราะ…เลย” ต่างกันในระดับวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ: เหตุ – ผล การปรากฏร่วม ปุจฉาสรรพนาม บริบท มาลา 
 
Abstract 
 In this paper, an approach to explain difference of the cause-effect 

constructions such as ‘phrɔ ʔ …lɤ :j’ and ‘phrɔ́ ʔ  … thɯŋ ’ in Thai will be given 
from the phenomenon of two types of cause – effect constructions ‘kara’ in 
                                                           
1  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Japanese. First, the proposal by Takubo (1987) lets us known that the causal event 
with the effective constituent embedded ‘lɤ :j’ play as an evident for speaker to 
assume the effective event. In contrast to the causal event with the effective 
constituent embedded ‘thɯŋ ’, they play as the cause related to the effective 
event. Second, as an assumed event, information of effective event with ‘lɤ :j’ is 
able to be refused by other context and also must be as unknown information for 
speaker before his utterance time. In contrast to information of effective event with 
‘thɯŋ ’, it is not an assumption, so it is not able to be refused by other context 
and can be as old information what speaker knows before his utterance about that. 

Differences caused by speaker leads to conclusion that ‘phrɔ́  ʔ …lɤ :j’ and ‘phrɔ́ 
ʔ …thɯŋ ’ constructions are pragmatically different. 
 
Keywords: Cause - effect, Co-occurrence, Question Word, Context, Modal 
 
บทน า 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งหวังที่จะวิเคราะห์รูปประโยคแสดงเหตุและผล
ในภาษาไทยว่า เหตุใด หน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วยหน่วยค า “ถึง” กับ หน่วยแสดงเหตุที่
ประกอบด้วยปุจฉาสรรพนาม จึงปรากฏร่วมกันได้ และ เหตุใด เมื่อหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย
หน่วยค า “เลย” กับ หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วยปุจฉาสรรพนามปรากฏร่วมกันไม่ได ้

ในภาษาไทย หน่วยแสดงเหตุ (เส้นตัวหนอน) “เพราะเขาเป็นเด็กดี” สามารถปรากฏก่อน
หน่วยแสดงผล “ครูถึงชอบเขา” ได้ ดังตัวอย่าง (1) และ ปุจฉาสรรพนาม “อะไร” สามารถปรากฏ
ร่วมกับหน่วยค า “เพราะ” ได้ดังตัวอย่าง (2) 

 
(1)   เพราะ [เขาเป็นเด็กดี ]   ครถูึงชอบเขา                       

(ธีระวุฒิ 2011 : 145) 
(2)   เพราะ [อะไร ]   ครถูึงชอบเขา     
หน่วยค า “ถึง” (เส้นทึบ) ในหน่วยแสดงผล “ครูถึงชอบเขา”  สามารถแทนที่ด้วยหน่วยค า 

“เลย” (เส้นทึบ) ได้ ดังตัวอย่าง (3) แต่ทว่า หาก “อะไร” ปรากฏร่วมกับหน่วยค า “เพราะ” 
ประโยคจะไม่เป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่าง (4) 
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(3)   เพราะ[เขาเป็นเด็กดี ]   ครเูลยชอบเขา                                      
(ธีระวุฒิ 2011 : 153) 

(4)??เพราะ [อะไร ]   ครเูลยชอบเขา  
     
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ปรากฏการณ์ทางภาษาของรูปประโยค “kara” ซึ่งเป็นรูปประโยค

แสดงเหตุและผลในภาษาญี่ปุ่นมาอธิบายปัญหาดังกล่าวในระดับทฤษฎี และจะศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
เสนอแนวทางการอธิบายรูปประโยคแสดงเหตุและผลของทั้งสองภาษาอย่างมีเอกภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เรียนชาวไทย ตลอดจน การเรียนการ
สอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น2 ในโอกาสต่อไป 
ประโยคแสดงเหตุและผลในภาษาไทย 

ก าชัย (2552) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียงต าแหน่งหน่วยแสดงเหตุและหน่วย
แสดงผล กับ ประเภทของประโยคแสดงเหตุและผล โดยจัดให้ประโยคที่หน่วยแสดงเหตุน าหน้า
หน่วยแสดงผล เป็น “อเนกรรถประโยค” ประเภท “เหตวาเนกรรถประโยค” ดังตัวอย่าง (5) ส่วน
ประโยคที่หน่วยแสดงผลน าหน้าหน่วยแสดงเหตุ จัดเป็น “สังกรประโยค” ดังตัวอย่าง (6) 

(5)  เพราะเขาขยัน เขาจึงหาเงินได้คล่อง  
                       (เหตวาเนกรรถประโยค) (ก าชัย 2552 : 375) 

(6)  เขามีความรู้ เพราะเขาอ่านหนังสือมาก  
                                    (สังกรประโยค) (ก าชัย 2552 : 382) 

ก าชัย (2552) กล่าวว่า เหตวาเนกรรถประโยคประกอบด้วยประโยคใหญ่ 2 ประโยคที่มี
ใจความส าคัญคือ “เขาขยัน” และ “เขาหาเงินได้คล่อง” โดยมีค าสันธาน “เพราะ…จึง” เป็นบท
เชื่อม ในขณะที่ สังกรประโยค ประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยค คือ “เขาอ่านหนังสือมาก” และ 
“เขามีความรู้” รวมกันเป็นประโยคใหญ่โดยมีค าสันธาน “เพราะ” เป็นบทเชื่อมและมีใจความส าคัญ
เพียงประโยคเดียว คือ ประโยคแสดงผล “เขามีความรู้”  

ธีระวุฒิ (2011) ชี้ว่าความแตกต่างของขนาดประโยคแสดงเหตุ และ ประโยคแสดงผล มี
ความสัมพันธ์กับขนาดประโยคตามแนวคิดโครงสร้างวลีซึ่งเป็นการศึกษาภาษาด้านวากยสัมพันธ์ 
(Syntax) และความแตกต่างของขนาดประโยคแสดงผลเกี่ยวข้องกับลักษณะปรากฏของหน่วยค า 
“จึง” “ถึง” “เลย” ที่ประกอบอยู่ในประโยคแสดงผล   

                                                           
2 ศรีวิไล (2545 : 60-61) อ้างอิงค ากล่าวของ อุไมยะห์ (2544) เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวมาเลเซีย ว่า การแนะน า

หรือการบอกกล่าวขั้นต้นในด้านความแตกต่างและความคล้ายคลึงของภาษาไทยและภาษาแม่  ถือว่ามีความส าคัญมากใน
กระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันจะเอื้อหนุนการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น ในขณะที่ ลักษณะที่แตกต่าง
กันจะท าให้เกิดความยากล าบากในการเรียนเพิ่มขึ้น 
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(7)  เพราะ [เขาเป็นเด็กด]ี ［MPคร{ูจึง/ถึง/เลย/*Ø }ชอบ 

        เขา］    (เหตวาเนกรรถประโยค) (ธีระวุฒิ 2011 : 153)    

(8) ［TPครØูชอบเขา］เพราะ [เขาเป็นเด็กดี]                            
                                  (สังกรประโยค) (ธีระวุฒิ 2011 : 154)      
ธีระวุฒิ (2011) ชี้ว่า หน่วยค า “จึง” “ถึง” “เลย” เป็น ค าช่วยกริยา ตามกรอบการ

จ าแนกประเภทค าของ วิจินต์ (2524) และยังได้อ้างอิงถึง Tanaka (田中) (2004 : 478) ที่กล่าว
ว่า “โดยรวมกริยานุเคราะห์ “คง” มีความหมายตรงกับ “daroo” ซึ่งถูกจัดให้เป็น มาลา หรือ 
ทัศนะ (Modal) ซึ่งเป็นหน่วยทางไวยากรณ์ที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดต่อเหตุการณ์ ในภาษาญี่ปุ่น 
ดังนั้น ค าช่วยกริยา “จึง” “ถึง” “เลย” ซึ่งปรากฏในต าแหน่งเดียวกับ “คง” จึงเป็น มาลา หรือ 
ทัศนะ เช่นเดียวกับ “daroo” 

ธีระวุฒิ (2011) กล่าวว่าขนาดหน่วยตามแนวคิดโครงสร้างวลีดังกล่าวแบ่งจากเล็กไปใหญ่ 
คือ กริยาวลี (Verb Phrase : VP) กาลวลี (Tense Phrase : TP) มาลาวลี (Modal Phrase : MP) 
ส่วนเติมเต็มวลี (Complementizer Phrase : CP) เนื่องจากหน่วยมาลาหรือทัศนะ “จึง” “ถึง” 
“เลย” จ าเป็นต้องปรากฏในหน่วยแสดงผลของเหตวาเนกรรถประโยค  ดังนั้นหน่วยแสดงผลเหตวา
เนกรรถประโยคจึงเป็นมาลาวลี (MP) ดังตัวอย่าง (7) ขณะที่ “จึง” “ถึง” “เลย” ไม่จ าเป็นต้อง
ปรากฏ  หน่วยแสดงผลของสังกรประโยคจึงเป็นกาลวลี (TP) ดังตัวอย่าง (8) 

ส าหรับความแตกต่างของขนาดหน่วยแสดงเหตุ ธีระวุฒิ (2011) ยกปรากฏการณ์การ
ปรากฏร่วมกับหน่วยมาลาหรือทัศนะ “คง” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(9) ［MP (คง) เพราะ [เขาเป็นเด็กด]ี ］［MPคร{ูจึง/ถึง/   

             เลย}ชอบเขา］              (เหตวาเนกรรถประโยค)    

(10) ［TPครูØชอบเขา］［TP(*คง)เพราะ[เขาเป็นเด็กดี]］                                                                      
                                                              (สังกรประโยค)    
ธีระวุฒิ (2011)  อธิบายว่า หน่วยแสดงเหตุของเหตวาเนกรรถประโยค มีขนาดเทียบเท่า

มาลาวลี (MP) จึงสามารถปรากฏร่วมกับ หน่วยมาลา “คง” ได้  ในขณะที่ หน่วยแสดงเหตุของสังกร
ประโยค มีขนาดเทียบเท่ากาลวลี (TP) จึงไม่สามารถปรากฏร่วมกับ  “คง” ได้ เนื่องจาก หน่วย
แสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” “เลย”  และ หน่วยแสดงเหตุของเหตวาเนกรรถประโยคมีขนาด
เท่ากัน คือ มาลาวลี (MP) ดังนั้น แนวคิดทางวากยสัมพันธ์ (Syntax) จึงไม่สามารถอธิบายความ
แตกต่างของประโยคแสดงเหตุและผลในกรณี (11) 
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(11)    [MPเพราะ [อะไร] ]    [MP คร{ูถึง /??เลย}ชอบเขา] 3 
 
ประโยคแสดงเหตุและผล “kara” ในภาษาญี่ปุ่น 
ในบทนี้  ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการปรากฏของปุจฉาสรรพนามในหน่วยแสดงเหตุ และ 

ความสัมพันธ์ของหน่วยแสดงเหตุกับหน่วยแสดงผลของรูปประโยค “kara” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะ
น ามาอธิบายลักษณะของหน่วยแสดงเหตุ ตลอดจน ความสัมพันธ์ของหน่วยแสดงเหตุกับหน่วย
แสดงผลในภาษาไทย ในบทต่อไป 

ในภาษาญี่ปุ่น หน่วยแสดงเหตุปรากฏหน้าหน่วยแสดงผล และ มี “kara”เป็นค าเชื่อม ดัง
ตัวอย่าง (12) และ (13)    อนึ่ง  เหตุการณ์แสดงเหตุ (ตัวพิมพ์เอน) จะน าหน้า “kara”   

(12)   Tanaka-san-ga iru kara,   Hokkaido-daigaku-ni  
          Tanaka-Hon-NOM.  be-PRES because,  Hokkaido-university-LOC  

          ik-u-n-desu  
          go- FUT-Mod-COP 

          “เพราะ(มี) คุณทานากะอยู่ (ท่ีนั่น) (ผม) {ถึง/เลย}จะไป 

           ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด”                       【ชนิด B】 
(13)   Tanaka-san-ga i-mas-u kara,  Hokkaido-daigaku- 
               Tanaka-Hon-NOM.be-POL-PRES because, Hokkaido-university 

          ni ik-u-n-desu 
          -LOC go-FUT-Mod-COP 

    “เพราะ(มี) คุณทานากะอยู่ (ท่ีนั่น) (ผม) {ถึง/เลย}จะไป 

            ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด”                      【ชนิด C】 

Takubo (田窪) (1987) จ าแนกอนุประโยคในภาษาญี่ปุ่นตามระดับความเป็นประโยค 
ออกเป็น A, B, C ตามล าดับจากเล็กไปใหญ่ โดย “kara” ในตัวอย่างที่ (12) เป็นชนิด B และในรูป
ประโยคดังกล่าวจะแสดงความเป็นเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์ “ (มี) คุณทานากะอยู่ (ที่นั่น)” 

                                                           
3 อนึ่ง ส าหรับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วยหน่วยค า “จึง” สามารถปรากฏร่วมกับปุจฉาสรรพนามในประโยคแสดงเหตุได้ 

เช่นเดียวกับ กรณี “ถึง” ดังตัวอย่าง (1) และ (2) 
(1)     เพราะ [เขาเป็นเด็กดี]   ครจูึงชอบเขา             (ธีระวุฒิ 2011 : 153) 
(2)     เพราะ [อะไร]   ครจูึงชอบเขา 
ในการจัดท าคลังค า “จึง” กับ “ถึง” ถูกจ าแนกให้เป็นในค าคนละประเภท โดยจัด “จึง” เป็นค าหรือกลุ่มค า

แสดงผล (นววรรณ 2553 : 299) แต่ “ถึง” เป็นค าหรือกลุ่มค าบอกว่าส าคัญ (นววรรณ 2553 : 278)  ส่วน “จึง” กับ 
“เลย” นั้นถูกจ าแนกให้เป็นค าประเภทเดียวกัน จากลักษณะดังกล่าว จึงเป็นได้ว่าหน่วยค า “จึง” มีลักษณะร่วมบางอย่าง
ระหว่าง “ถึง” กับ “เลย”  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง “ถึง” และ “เลย” ที่แตกต่างกันก่อน และจะ
น าผลวิจัยในครั้งนี้ไปใช้วิเคราะห์หน่วยค า “จึง” ในโอกาสต่อไป 
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และ “ (ผม) จะไปที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” ในขณะที่ “kara” ในตัวอย่างที่ (13) เป็นชนิด C4 และ
ในรูปประโยคดังกล่าวเหตุการณ์หน้า “kara” ถูกใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ือที่ ผู้พูดจะคาดคะเน
คาดการณ์เหตุการณ์ที่เป็นผล   ประโยคแสดงเหตุและผลที่ประกอบด้วย “kara” ทั้งสองชนิด จะมี
ความแตกต่างกันเมื่อปรากฏร่วมกับปุจฉาสรรพนาม เช่น “dare (ใคร)”  

(14)   ［Dare-ga iru ］kara,   Hokkaido-daigaku-ni ik-u- 
                  Who-NOM  be-PRES because, Hokkaido-university-LOC go- FUT 

            n-desu-ka     
            -Mod-COP-INT 

          “เพราะ(มี) คุณทานากะอยู่ (ท่ีนั่น) (ผม) {ถึง/เลย}จะ 

           ไปที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด”                   【ชนิด B】 

(15) * ［Dare-ga i-mas-u］kara,  Hokkaido-daigaku-ni  
                    Who-NOM  be-POL-PRES because,  Hokkaido-university-LOC 

            ik-u-n-desu-ka 
                  go- FUT-Mod-COP-INT 

     “เพราะ(มี) คุณทานากะอยู่ (ท่ีนั่น) (ผม) {ถึง/เลย}จะ 

            ไปที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด”                  【ชนิด C】 
“dare (ใคร)” สามารถประกอบอยู่ในหน่วยแสดงเหตุ “kara” ชนิด B ได้ ดังตัวอย่าง 

(14) แต่ไม่สามารถประกอบอยู่ในหน่วยแสดงเหตุ “kara” ชนิด C  ดังตัวอย่าง (15) แต่ทว่า 

Takubo (田窪) (1987) ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่า เหตุใด “kara”  ชนิด B จึงสามารถปรากฏร่วมกับ 
“dare (ใคร)”ได้ และ เหตุใด “kara”  ชนิด C จึงไม่สามารถปรากฏร่วมกับ “dare (ใคร)” ได้  
ผู้วิจัยวิเคราะห์เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวดังนี้ 

(16)  หน่วยแสดงเหตุ “kara” ชนิด B ซึ่ งไม่ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน 
คาดคะเนนั้น สามารถปรากฏอยู่ในลักษณะ “ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดได้” ด้วยเหตุนี้จึงสามารถ
ประกอบด้วยปุจฉาสรรพนามได้    

(17)  หน่วยแสดงเหตุ “kara” ชนิด C ซึ่งถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน คาดคะเน นั้น
ไม่สามารถปรากฏอยู่ในลักษณะ “ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัด” ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถประกอบด้วย
ปุจฉาสรรพนามได้    

 
 
 

                                                           
4  ไม่มีอนุประโยค “kara” ชนิด A 
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หน่วยแสดงเหตุในภาษาไทย 
ในบทนี้จะใช้ลักษณะ (16) (17) ในภาษาญี่ปุ่นมา อธิบายการปรากฏของปุจฉาสรรพนาม

ในหน่วยแสดงเหตุของภาษาไทย  หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วยปุจฉาสรรพนาม “ใคร” ไม่สามารถ
ปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลได้ ดังตัวอย่าง (18a, b) 

(18)  a.    เพราะ[แฟนอยู่ฮอกไกโด]   ธนา{ถึง/เลย}อยากไป 
       เรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
 b.??เพราะ[ใครอยู่ฮอกไกโด]   ธนา{ถึง/เลย}อยากไป 
               เรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วย “ใคร”  หากไม่ปรากฏร่วมกับภาคแสดง เช่น “อยู่ฮอกไก

โด” จะสามารถปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วยหน่วยแสดงมาลาหรือทัศนะ “ถึง” ได้ 
แต่ หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วย “ใคร”  ไม่สามารถปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย
หน่วยแสดงมาลาหรือทัศนะ “เลย” ได้ ดังตัวอย่าง (18c) 

(18)  c.   เพราะ[ใคร] ธนา{ถึง/??เลย}อยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
ความเหมือนของ “ถึง” “เลย” ในตัวอย่าง (18a, b)   ตลอดจน ความแตกต่างในตัวอย่าง 

(18c) สามารถพบได้ในกรณีที่หน่วยแสดงแหตุประกอบด้วยปุจฉาสรรพนาม “อะไร” ดังตัวอย่าง 
(19a, b, c) ด้วยเช่นกัน5 

(19)  a.   เพราะ[ชอบอ่านการ์ตูน]   ธนา{ถึง/เลย}อยากไป 
              เรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
 b.??เพราะ[ชอบอ่านอะไร] ธนา{ถึง/เลย}อยากไปเรียน 
               ต่อที่ญี่ปุ่น 
 c.    เพราะ[อะไร] ธนา{ถึง/??เลย}อยากไปเรียนต่อที่ 
               ญี่ปุ่น 

                                                           
5 หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วย “ใคร” “อะไร” สามารถปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” ได้  แต่หน่วยแสดงเหตุ

ที่ประกอบด้วยปุจฉาสรรพนาม “ที่ไหน” ไม่สามารถปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” และ “เลย” ได้ 
ดังตัวอย่าง (1a, b, c)  

(1)  a.    เพราะ[แฟนอยู่ฮอกไกโด] ธนา{ถึง/เลย}อยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
      b.??เพราะ[แฟนอยู่ที่ไหน] ธนาอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
      c.??เพราะ[ที่ไหน] ธนา{ถึง/เลย}อยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 
จากการที่ “ที่ไหน” ปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลไม่ได้ ดังตัวอย่าง (1c) และ (11c) ท าให้ทราบว่า ปุจฉาสรรพ

นามในหน่วยแสดงเหตุนั้นปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่ประกอบด้วย “ถึง” “เลย” แบบมีเง่ือนไข ดังนั้นจึงต้อง
ท าการศึกษาเพิ่มเติมว่า ปุจฉาสรรพนามตัวไหน ประเภทใด ปรากฏพร้อมกับ “ถึง” และ/หรือ “เลย” ได้ด้วยเหตุผลใด ซ่ึง
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในโอกาสต่อไป  
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ปุจฉาสรรพนามที่ประกอบในหน่วยแสดงเหตุในภาษาไทยนั้น จะไม่ปรากฏพร้อมกับภาค
แสดงแต่ปุจฉาสรรพนามที่ประกอบในหน่วยแสดงเหตุในภาษาญี่ปุ่นสามารถปรากฏพร้อมกับภาค
แสดง แต่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถปรากฏร่วมกับภาคแสดง  หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วยปุจฉาสรรพ
นามในภาษาไทย กับ หน่วยแสดงผล ก็ยังสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล ดังนั้นจึงสามารถใช้ลักษณะ 
(16) (17) มาอธิบายได้ดังนี้ 

 (20) a.   เพราะ [เขาเป็นเด็กด]ี   ครถูึงชอบเขา                                                            
(ธีระวุฒิ 2011 : 145) 

 b.   เพราะ [อะไร]   ครถูึงชอบเขา  
การที่หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วย “อะไร” สามารถปรากฏร่วมกับหน่วยแสดงผลที่

ประกอบด้วย “ถึง” ได้แสดงว่า หน่วยแสดงเหตุไม่ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน คาดคะเน 
เช่นเดียวกับ “kara” ชนิด B ในขณะที่ หน่วยแสดงเหตุที่ประกอบด้วย “อะไร” ไม่สามารถปรากฏ
ร่วมกับหน่วยแสดงผล “เลย”  แสดงว่า หน่วยแสดงเหตุ ถูกใช้เป็นหลักฐานในการคาดคะเน 
คาดการณ์ เช่น เดียวกับ “kara” ชนิด C 

(21)  a.    เพราะ [เขาเป็นเด็กด]ี   ครเูลยชอบเขา                                                       
        b.??เพราะ [อะไร]   ครเูลยชอบเขา 

 
หน่วยแสดงผลในภาษาไทย 

เมื่อ เหตุการณ์ในหน่วยแสดงเหตุ “เพราะ... (เลย)” ถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน 
คาดคะเน เหตุการณ์ในหน่วยแสดงผลก็จะเป็นผลที่เกิดจากการประเมิน คาดคะเน ตรงกันข้าม เมื่อ 
เหตุการณ์ในหน่วยแสดงเหตุ “เพราะ... (ถึง)” ไม่ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน คาดคะเน 
เหตุการณ์ในหน่วยแสดงผลก็จะไม่ใช่ก็ผลที่เกิดจากการประเมิน ในบทนี้จะยกปรากฏการณ์ที่เป็น
หลักฐานยืนยัน ค าอธิบายดังกล่าว 

ในบทสนทนา (22) สามารถใช้ “ถึง” “เลย” ในประโยคได้โดยมีลักษณะจ าเป็นต้อง
ปรากฏ  แต่ในบทสนทนา (23)  ใช้ได้แค่ “เลย” เท่านั้น 

(22)  A：แฟนคุณดนุเค้าอยู่ญี่ปุ่น 

B：อ๋อ   เขา{*Ø / ถึง / เลย}อยากไปเรียนต่อที่นั่นสินะ 

(23)  A：แฟนคุณดนุเค้าอยู่ญี่ปุ่น 

B： อ๋อ   เขา{*Ø / ??ถึง / เลย}อยากไปเรียนต่อที่นั่น 
       สินะ 

A：ไม่ไม่ เขาอยากไปเรียนต่ออเมริกา เพราะอยากฝึก 
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              ภาษาอังกฤษ  แต่ก็บอกว่าคง เหงาเพราะบินไปหา 
               แฟนได้น้อยลง 
ในบทสนทนาที่ (23) หลังจากที่ B พูดว่า “อ๋อ เขาเลยอยากไปเรียนต่อที่นั่นสินะ” A ก็ได้

กล่าวปฏิเสธเนื้อความเหตุการณ์ที่ว่าด้วยประโยค “ไม่ไม่ เขาอยากไปเรียนต่ออเมริกา” A สามารถ
ปฏิเสธเนื้อความเหตุการณ์ที่ปรากฏพร้อมหน่วยค า “เลย” ได้  ในขณะที่ปฏิเสธเนื้อความที่ปรากฏ
พร้อม “ถึง” ไม่ได ้

ที่ A สามารถปฏิเสธเนื้อความเหตุการณ์ที่ปรากฏพร้อมหน่วยค า “เลย” ได้ เพราะเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดจากประเมินคาดคะเน ไม่ใช่ข้อ เท็จจริงที่ B ทราบอยู่ก่อน ตรงกันข้าม ที่ A ไม่
สามารถปฏิเสธเนื้อความเหตุการณ์ที่ปรากฏพร้อมหน่วยค า “ถึง” ได้ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ B 
ทราบอยู่ก่อนแล้ว  

บทสนทนา (23) ใช้ได้แค่ “เลย” แตใ่นบทสนทนา (24) ใช้ได้แค่ “ถึง”  

(24)  B：คุณดนุเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  

A：แฟนคุณดนุเค้าอยู่ญี่ปุ่น 

B：อ๋อ  เขา{*Ø / ถึง /??เลย}อยากไปเรียนต่อที่นั่น สินะ 
B ทราบการไปญี่ปุ่นของคุณดนุอยู่ก่อนแล้ว การกล่าวของ B หลังจากที่รู้จาก A ว่า “แฟน

คุณดนุอยู่ญี่ปุ่น” นั้น จึงไม่ใช่การประเมินการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เป็นผล ด้วยเหตุนี้ ถึงใช้ “เลย” 
ในประโยคไม่ได ้ 

 
สรุป 

“เพราะ...เลย” เป็นรูปประโยคที่เหตุการณ์ในหน่วยแสดงเหตุถูกใช้เป็นหลักฐานในการ
ประเมินคาดคะเน เหตุการณ์ในหน่วยแสดงผล หน่วยแสดงผล  ในขณะที่ “เพราะ...ถึง” เป็นรูป
ประโยคที่เหตุการณ์ในหน่วยไม่ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการประเมินจึงมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์
ในหน่วยแสดงผลในเชิงเหตุผล การที่ประโยคแสดงเหตุและผล ถูกใช้แสดงหลักฐานผลประเมิน 
(“เพราะ...เลย”) หรือ ถูกใช้บอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (“เพราะ...ถึง”) นั้นแสดงให้เห็นว่าการที่จะ
เลือกใช้รูปประโยคใดนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดและบริบท ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่ารูประโยค 
“เพราะ...เลย” และ “เพราะ...ถึง” แตกต่างกันในระดับวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ซึ่งว่าด้วย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสารและผู้สื่อสาร6 ไม่ใช่ในระดับอรรถศาสตร์ (semantics) ซึ่งมุ่งศึกษา
ความหมายภายในภาษาเท่านั้น  
 

                                                           
6 อ้างอิง กฤษดาวรรณ และธีรนุช (2551 : 11) 
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบบริเวณคลังน ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ:           
กรณีศึกษา บริษัท บริการเชื อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) 

Corporate Community Responsibility Activity                                       
Around Suvarnabhumi Depot Area:                                                            

A Case study of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited 
 

วันวร จะนู1 

 
บทคัดย่อ 
  
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS) ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS)                  
ในบริเวณคลังน้ ามันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยรอบคลังน้ ามันท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) โดยศึกษารวบรวมข้อมูล          
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล การสังเกตุ ตลอดจนการศึกษาจาก
เอกสาร เช่น รายงานการวิจัย บทความวิจัย และหนังสือที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 จากการศึกษาพบว่า BAFS ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันกกิจ และด าเนินกิจกรรมด้าน CSR โดย
ให้ความส าคัญกับ “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า BAFS 
ให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมในฐานะปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกุรกิจโดยการจัดกิจกรรม
ให้สังคมท่ีมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการด าเนินกุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะ 1) ควรเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในบริษัทมากขึ้นเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจกัน 2) แก้ไขกรณีพิพาทเรื่องกลิ่นน้ ามัน และ 3) ควรจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลลัพก์และผลกระทบ
ที่เกิดจากการด าเนินกุรกิจต่อชุมชน 
 
ค้าส้าคัญ: BAFS ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยักุรกจิบัณฑิตย์ อีเมล wanvorn.jan@dpu.ac.th 
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บทน้า 
 แนวคิด “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็น
แนวคิดที่ได้รับความสนใจขององค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกั บ
ภาคเอกชน ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดให้ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทก์
ส าคัญของบริษัท 
 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ “CSR” ถูกมองว่าเป็น “การคืนก าไรให้กับสังคมใน
รูปแบบการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล” และได้รับการพัฒนาแนวคิดมาสู่การเป็น “ความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่มีต่อสังคม ซึ่งเกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ” (สถาบันกุรกิจเพ่ือสังคม, 
2556, หน้า 3) ดังนั้น ท าให้เห็นว่าการด าเนินกุรกิจของบริษัทเอกชนที่ผ่านมาเข้าไปสร้างผลกระทบ
ต่อชุมชนและสังคม จึงเกิดเป็นแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทขึ้นเพ่ือเป็นการบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งแต่การเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินงาน  
 จากที่กล่าวมาจะพบว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสอดคล้องกันแนวคิดการ
พัฒนาชุมชนและสังคม กล่าวคือ เมื่อองค์กรกุรกิจต้องด าเนินกิจการอยู่ท่ามกลางชุมชน จึงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอกชนกับชุมชนได้ ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยสมานความขัดแย้งได้ดีที่สุด
ประการหนึ่งคือการสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผ่านการด าเนินกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่างๆ  
 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) เป็นบริษัทที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
น้ ามันเชื้อเพลิงและมีการก่อสร้างคลังน้ ามันใกล้กับชุมชน ท าให้การด าเนินกุรกิจของ BAFS ส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น BAFS จึงเห็นความส าคัญกับการด าเนินกิจการ
ที่รับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งม่ันสู่ธุรกิจบริการพลังงานครบ
วงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด , 2556) เพราะฉะนั้น               
ในบทความฉบับนี้จึงมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรมจากพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนความต้องการไปยังบริษัทฯ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS) ของบริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) ในบริเวณคลังน้ ามันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนโดยรอบคลังน้ ามันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ ากัด (BAFS)  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับมิติการพัฒนาชุมชน 
 กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆ ที่ด าเนิน
กุรกิจโดยรอบชุมชน และด้วยความตระหนักถึงสิทกิขั้นพ้ืนฐานด้านมนุษยกรรม ปัญหาที่เกิดจากการ
ด าเนินงานขององค์กรท าให้ผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder) ขององค์กรให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม และต้องการให้องค์กรที่ตนลงทุนอยู่ด้าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 กระแสเรียกร้องของประชาชนต่อองค์กรกุรกิจ ส่งผลให้ภาคกุรกิจทบทวน ก าหนดกรอบ
นโยบายระดับองค์กรให้มีการปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นโดยอาศัยดุลยพินิจอย่างอิสระ
ในการเลือกแนวปฏิบัติทางกุรกิจและการใช้ทรัพยากรองค์กร” (Kotler และ Lee, 2005) ฉะนั้น 
เพ่ือให้ทราบถึงหลักการส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้น าเสนอนิยามความหมาย                 
อันน าไปสู่ฐานคติการพัฒนาที่ยึดโยงกับชุมชนดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม 
Bowen, H. Rothmann (1953, อ้างในวิทยา ชีวรุโณทัย, 2553, หน้า 35) ให้ค านิยาม

ข อ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  ( social responsibilities)  ใน ห นั ง สื อ  “The Social 
Responsibilities of the Businessman” ไว้กว้าง ๆ กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
พันธะและหน้าที่ของนักธุรกิจที่ต้องด้าเนินนโยบายการตัดสินใจ และปฏิบัติการกระท้าเหล่านั น 
ให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับคุณค่าต่างๆ ที่มีและยอมรับในสังคม 
 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development : OECD) นิยามว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกุรกิจว่า
เป็นสิ่งที่องค์การต้องด าเนินกุรกิจพร้อมไปกับการพัฒนาร่วมกับสังคมที่ตนด ารงอยู่ หน้าที่ของกุรกิจ
ในสังคมจึงเป็นการให้ผลตอบแทนอย่างพอเพียงแก่เจ้าของทุน โดยการระบุและพัฒนาโอกาสการ
ลงทุนที่มีศักยภาพ และในกระบวนการนั้นก็สร้างการจ้างงาน และผลิตสินค้าและบริการที่ผู้บริโภค
ต้องการซื้อ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกุรกิจเป็นเรื่องที่ไกลกว่าหน้าที่หลัก
เรื่องนี้ กุรกิจถูกคาดหวังให้เคารพกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้กับกุรกิจ และบ่อยครั้งที่กุรกิจจ า ต้อง
ตอบสนอง ต่อความคาดหวังของสังคม ซึ่งไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังเช่นกฎหมาย  ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่า OECD มองว่าการด าเนินกุรกิจจะต้องตอบสนองในสองบทบาทไปพร้อมกัน คือ บทบาท
การสนองตอบเจ้าของทุนผ่านผลตอบแทน และบทบาทการสนองตอบความคาดหวังของสังคม 
 สถาบันไทยพัฒน์ของประเทศไทย นิยามความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท หรือบรรษัทบริบาล ว่าเป็นการด าเนินกิจกรรมขององค์การทั้งภายในและภายนอก ที่ค านึงถึง
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ผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองค์การ โดยมุ่งหวังให้บริษัทและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข พร้อมกันนี้ ยังได้
ขยายความต่อไปอีกว่าเป็นกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการคิด การพูด และการกระท าซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
วางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันก์ การบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์การ
ในพ้ืนที่ของสังคม แบ่งเป็น “สังคมใกล้” หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวบุคลากร ชุมชนที่องค์การ
ตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ และ “สังคมไกล” หมายถึง ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การโดย
อ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางกุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น  
 จากค านิยามข้างต้นยังได้อกิบายถึงเกี่ยวข้องกับผู้คนในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชนและสภาพแวดล้อม ประชาสังคม และคู่แข่งขันกุรกิจ (ดังภาพท่ี 1) 
 
 
ภาพที่ 1 มิติของความรับผิดชอบต่อสังคมตามนิยามของสถาบันไทยพัฒน์   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มา : วรพรรณ เอื้อาภรณ์, 2555, หน้า 56 
 ในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นิยามความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การกุรกิจว่าเป็นภาระผูกพันอันถือเป็นพันกสัญญาที่บริษัทหรือองค์กรที่ประกอบ
กุรกิจต้องปฏิบัติตามภารกิจหรือหน้าที่ที่ก าหนดด้วยความสุขุมรอบคอบ  มีการก ากับดูแลที่ดี และมี
จริยกรรม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพ่ิมสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีสาระส าคัญครอบคลุมทั้งการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขระหว่างบริษัทกับสังคม พร้อมกับมุ่งเน้นการเจริญเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนโดยไ ม่

ผูถ้อืหุน้ 

ผูบ้รกิาร 

พนกังาน 

องคก์าร สงัคมใกล ้

ลกูคา้ คู่คา้ ครอบครวัของพนักงาน 

ชมุชนทีอ่งคก์รตัง้อยู่ ส ิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 

ประชาชนทัว่ไป คูแ่ขง่ทางธุรกจิ 

สงัคมไกล 



585 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

เบียดเบียนสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Environment, Social and  Governance : ESG) ซึ่ งเป็น 
“Triple Bottom Line Business Management” 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการด้าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน 
จากค านิยามเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทข้างต้น กล่าวถึงความคาดหวังของ

สังคมต่อบทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทหรือกุรกิจ ซึ่งบริษัทจะต้องดูแล ห่วงใย และเข้าไปมี
ปฏิสัมพันก์กับผู้มีส่วนได้เสียบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีค านิยามใดที่ถือได้ว่า
เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งหมด หากแต่ในบทความนี้จะน าเอาค านิยามของสถาบันกุรกิจเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ที่ ได้ออกแบบแนวปฏิบัติทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) คือ “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคมส าหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR” 
โดยแบ่งได้เป็นสาระส าคัญออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประกอบ
กุรกิจด้วยความเป็นกรรม (3) การเคารพสิทกิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นกรรม          
(4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
(7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ (8) การจัดท า
รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (สถาบันกุรกิจเพ่ือสังคม, 2556) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากค านิยามข้างต้น ผนวกกับจุดมุ่งเน้นของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะพบ
ประเด็นส าคัญสอง ประการ คือ การพัฒนาชุมชน และการเผยแพร่นวัตกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ดังนี้ 

ประการแรก การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้นมีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานของกุรกิจ ดังนั้น กุรกิจควรจัด
กิจกรรมทางสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการของกุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อม
กับคิดค้นวิกีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน และสังคมที่เกิดจากกระบวนการ
ด าเนินงานของกุรกิจในที่สุด 

ประการที่สอง นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด้าเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคม การด าเนินกุรกิจควรน าแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทก์ทางกุรกิจอย่างกลมกลืน  โดยน าความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การด าเนินงานด้าน CSR มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางกุรกิจที่สามารถ
สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขัน  และมูลค่าเพ่ิม ทั้งต่อกุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน 
(competitiveness with innovative business) 
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จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้อง
ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่นมากข้ึน 

BAFS กับการด้าเนินการกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
กิจการขององค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการนี้  บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) เป็นบริษัทด าเนินกุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ ามัน ท าให้การด าเนิน
กิจการจะต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง กล่าวคือ มีถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนหลาย
ถัง ส่งผลให้การด าเนินกิจการจะต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมาย และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
ตลอดเวลา 
 ด้วยความตระหนักในความส าคัญและเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาร่วมกันกับ
ชุมชน BAFS จึงก าหนดกลยุทก์องค์การให้มีกิจกรรมเพ่ือชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่ธุรกิจ
บริการพลังงานครบวงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด, 2556) 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัท BAFS สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้จึงก าหนดพันกกิจ
สี่ด้าน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้แก่ (1) พันกกิจต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า (2) พันกกิจต่อคู่ค้า 
เจ้าหนี้ (3) พันกกิจต่อพนักงาน และ (4) พันกกิจต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด, 2556) โดยก าหนดเป็นนโยบายภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
หลายนโยบาย นโยบายที่ส าคัญ คือ “มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย” (Long-
Term Value-Added Creation to Stakeholders) น ามาสู่แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ตามพันกกิจ  
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพันกกิจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในพันกกิจที่ส าคัญ 
โดยก าหนดว่า “มีความรับผิดชอบและแบ่งปันให้สังคม ชุมชนพร้อมร่วมปลูกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” และก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  
Social Responsibility: CSR) เพราะฉะนั้น บริษัท BAFS จึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม
แก่ชุมชนบริเวณคลังน้ ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Depot) เพ่ือสร้างให้เกิดการ
ยอมรับ ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) โดยตรงกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน 6 ด้าน ได้แก่ (1) กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  (2) การส่งเสริมและ
ประสานงานกับชุมชน (3) กายภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน (4) การสร้างความปลอดภัยในการท างาน
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ของบริษัท (5)การสร้างความสัมพันก์กับชุมชน  และ (6) การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม BAFS ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนใน
งานประเพณีส าคัญ งานเทศกาลและงานบุญของชุมชน และได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเพ่ือ
พบปะ สร้างความสัมพันก์ที่ดีต่อกันระหว่าง BAFS กับชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปีใหม่ เป็นอาทิ โดยกิจกรรมที่ชุมชนชื่นชอบมาก
กิจกรรมหนึ่ง คือ “กิจกรรมตรวจสุขภาพ” อันเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การดูแลตรวจร่างกาย
เบื้องต้น หากแต่ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวลดน้อยลงและไม่มีแล้ว อย่างไรก็ตามผู้แทนชุมชนเล่าว่า 
“แม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้แล้วแต่ยังชื่นชมและชื่นชอบในกิจกรรมนี้ที่ BAFS ท าให้กับชุมชน” ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์พบว่ากิจกรรมต่างๆ ได้รับการยอมรับที่ดีจากประชาชนในพ้ืนที่และเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ แต่ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงแสดงความต้องการให้  BAFS 
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น (ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์, 2560) 
 การร่วมท ากิจกรรมในลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมมีอย่างสม่ าเสมอ สะท้อนจาก
ค ากล่าวของชุมชน “มีงานที่ไหน มี BAFS ที่นั้น” ผู้น าชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “เขาช่วยเหลือสังคมดี
มาก เราประทับใจ ขออะไรถ้าเขาให้ได้ก็ให้งานส่วนรวมของต าบล อบต. วัด โรงเรียนเขาช่วยเราทุก
อย่าง งานกีฬาเขาก็ช่วย เรารู้ว่ามันเยอะ เรายอมรับเขา”  
 กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียน BAFS ได้ เข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น นายช านาญ  โพกิ์เอม ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคลองมอญ กล่ าวถึง BAFS ว่า “ในปี 
2549 บริษัทสนับสนุนงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน รวมถึงสนับสนุนติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมน านักเรียนไปปลูกป่า บริษัทบริจาคเงินช่วยพัฒนาโรงเรียน
ตลอดมา ทั้งเงินพัฒนาการศึกษา อย่างในปีนี้ (2556) โรงเรียนต้องการปรับพ้ืนที่โรงอาหารใหม่ 
บริษัทสนับสนุนเงินจ านวนมากพอสมควร ช่วยแบ่งเบาภาระไปมาก” 
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ภาพที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10  

นางจ้ารัส  เผือกแสงทิพย์   
ภาพที่ 3 ป้ายโครงการปรับปรุงพื นห้องเรียน 

โรงเรียนปากคลองมอญ 

 นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ต าบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 10 มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในพ้ืนที่
ดังกล่าวแม้จะมีการฟ้องร้อง BAFS เรื่องกลิ่นน้ ามันแต่ก็ยังเห็นด้วยกับกิจกรรมเพ่ือชุมชนของ BAFS 
เช่น ผู้น าชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “กิจกรรมเพ่ือสังคมของ BAFS เป็นเรื่องที่ดี  เราเห็นด้วย กิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนเราท ามาตลอด มี BAFS เข้าร่วมเป็นเรื่องที่ดี เราแยกออกว่าเรื่องที่เราฟ้องร้อง           
มันเข้าสู่กระบวนการยุติกรรมไปเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องบุคคลเรายังเป็นเพ่ือนกันอยู่” นอกจากนี้           
ผู้น าชุมชนอีกท่านหนึ่งที่ร่วมลงชื่อร่วมฟ้องบริษัทในประเด็นเดียวกันกล่าวว่า “กิจกรรมทางสังคมที่ 
BAFS ท าผมเห็นว่าดีเขาเป็นบริษัทใหญ่ช่วยเหลือชุมชนมามาก” 

 จากท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนโยบายของ BAFS ได้
ถูกน ามาปฏิบัติได้อย่างดี มีประสิทกิภาพที่ส าคัญคือผู้น ามาปฏิบัติ ผู้ประสานงาน ได้ท าหน้าที่อย่าง
ตั้งใจ จริงจัง จริงใจและต่อเนื่องมาตลอดในรอบ 7 ปีนี้ ไม่ใช่ด าเนินการแบบขอไปที หรือสักแต่ท า
ตามหน้าที่เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงผู้ประสานงาน หรือผู้ปฏิบัติที่บริษัทมอบหมายให้ท าหน้าที่ เป็นผู้ที่
มีความเข้าใจต่อวัฒนกรรมชุมชนเป็นอย่างดี และมีความปรารถนาดี จริงใจต่อชุมชน ท าให้งานด้านนี้
เป็นที่ประทับใจต่อชาวชุมชนส่วนใหญ่ 

2. การส่งเสริมและประสานงานกับชุมชน โดยภาพรวมแล้ว BAFS มีการประสานงาน
และสนับสนุนชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่คุณถวิล แววน้อย เจ้าหน้าที่ของ  
BAFS เป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าไปประสานงานกับประกานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตลอดจน
สมาชิกในชุมชน  โดยมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม เช่น การอบรมดับเพลิง โดย
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และต้องการให้มีการอบรมอีก  หากแต่ปัจจุบัน
กิจกรรมดังกล่าวลดน้อยลง ในทางตรงกันข้ามกิจกรรมด้านกายภาพและความปลอดภัยของชุมชนมี
เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งนี้ การดูแลประสานงานกับชุมชนของ BAFS สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือการ
ประสานงานต่อบุคคลโดยตรงผ่านคุณพรเทพ  หอมผกา เป็นหัวหน้า (เป็นหัวหน้างานซ่อมบ ารุง
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ส านักงานด้วย) ส่วนการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น E-mail ยังมีการใช้น้อย ดังนั้น เมื่อนึก
ถึง BAFS  ในกรณีจะติดต่อ การประชาสัมพันก์ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนึกถึงคุณพรเทพ หอมผกา 
เช่นเดียวกันในช่วงแรกๆ จะนึกถึงคุณถวิน หมายความว่า เมื่อเห็นคุณพรเทพ หอมผกา แสดงว่า 
“เห็น BAFS” เมื่อมีกิจกรรมของ BAFS จะเห็นคุณพรเทพ หอมผกา เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้
ประสานงานนอกจากคุณพรเทพ หอมผกาแล้ว ยังมีคนอ่ืนๆ ในทีมงานอยู่ด้วย แต่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก 
เท่ากับคุณพรเทพ หอมผกา ทั้งนี้ วิกีการดังกล่าวนับว่าเป็นวิกีที่มีประสิทกิภาพมากพอสมควร    
เพราะชาวชุมชนส่วนใหญ่มองว่าสามารถติดต่อกันได้สะดวกพอสมควร ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าตัว
บุคคลมีความสนใจ ตั้งใจ เอาใจใส่ ท าตามหน้าที่ได้ดีซึ่งการติดต่อแบบนี้หากตัวบุคคลไม่รับผิดชอบ 
หรือไม่ตั้งใจ เอาใจใส่แล้วจะเป็นปัญหาในการประสานงานมากทีเดียว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการติดต่อ การประสานงานส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประสานงานผ่านตัวบุคคลเป็นหลักเน้นที่การประสานงานโดยตรง พบปะ พูดคุยกัน ในวาระต่างๆ 
หรือใช้โทรศัพท์คุยกัน หรือติดต่อนัดหมายกัน แม้ว่า BAFS จะมีช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านทางจดหมาย 
หนังสือ หรือการส่ง email ไปถึงบริษัท แต่ชาวชุมชนส่วนใหญ่เลือกที่จะติดต่อโดยตรงมากกว่า 
แสดงให้เห็นว่าชาวชุมชนยังมีวัฒนกรรมพบปะ เจอหน้าเจอตากัน ร่วมพูดคุยกัน มากกว่าการติดต่อ
โดยผ่านรูปแบบที่เป็นทางการทางหนังสือ จดหมาย หรือ email 

3. กายภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน การสนทนากลุ่มพบว่า BAFS ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนหลายกิจกรรม ได้แก่ การติดตั้งแสงสว่าง การสร้างทางเดิน
เท้า การจัดท าแนวรั้ว การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งระบบกระจายเสียง เป็นอาทิ โดยส่วนนี้
ชุมชนมองว่า “เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเหล่านี้มาก” ผู้น าชุมชนเล่าให้ฟังว่า “เมื่อก่อนมืดมาก รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
กระทั่ง BAFS ท าทางเดินเท้าให้มีแนวรั้ว ติดไฟทางเดินสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความสะดวก ความ
ปลอดภัยให้กับผู้คนในชุมชน ยิ่งตอนนี้ติดตั้งวงจรปิดให้กับชุมชนด้วย ยิ่งท าให้มั่นใจมากข้ึน”  

  
ภาพที่ 4 การสนทนากลุม่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  

ณ ห้องสัจจา เกตุทัต 2 ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์
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 กิจกรรมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกได้เป็นสองส่วน คือ การดูแล
ด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นในสถานที่สาการณะ เช่นโรงเรียน วัด ลานกีฬา เป็นต้น  โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ แต่ในอนาคตบริษัทสามารถคิดโครงการ 
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับชุมชนในที่สาการณะเหล่านี้ได้ เช่น การจัดส่วน
หย่อม การปลูกต้นไม้ การจัดหาที่นั่ง สร้างลานกีฬาและเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น 

4. การสร้างความปลอดภัยในการท างานของบริษัท  จากการสนทนากลุ่มพบว่า BAFS          
ได้สร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่รอบชุมชนโดยการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดให้ชุมชน การมีการควบคุม
และตรวจวัดระดับเสียง ฝุ่น ละอองและกลิ่น การตรวจวัดระดับคุณภาพน้ า การอบรมดับเพลิง           
เป็นอาทิ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 พ้ืนที่สุวรรณภูมิได้ด าเนินการทั้งด้านการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และ
การฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับชุมชน ทั้งสองส่วนนี้ได้ท าไปพร้อมๆ กันเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ชุมชนซึ่งการด าเนินงาน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์พบว่าการสร้างความปลอดภัยเป็นด้านที่
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก               
ผู้น าชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “เราได้เห็นการป้องกันความปลอดภัย มีโฟมฉีดกี่ชั้นๆ เรารู้หมด เรามี
ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย เรานอนหลับ เราเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย” ในขณะเดียวกัน
อ านวยการโรงเรียนท่านหนึ่งได้เคยเข้าไปดูการท างานของบริษัทฯกล่าวว่า “ผมมีความมั่นใจด้าน
ความปลอดภัยทุกอย่าง ผมเป็น ผอ.มานานรู้จักผู้ปกครองมากมายส่วนใหญ่ชาวบ้านมั่นใจ ไม่มี
ปัญหาใดๆ” ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแม้ในพื นที่บริเวณคลังน ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีข้อพิพาท
เรื่องกลิ่นน ้ามัน ที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ หากแต่ข้อพิพาทดังกล่าวไม่ท้าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกไม่
ไว้วางใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้านอ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นไว้ในประเด็นด้านการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคต 

5. การสร้างความสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์กับชุมชน จากการสนทนากลุ่มพบว่าใน
ภาพรวม BAFS ได้รับการยอมรับจากชุมชนมาโดยตลอด แม้ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งบริษัทฯ 
ประชาชนในพ้ืนที่รู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย อันเกิดจากการไม่รู้จักกันมากนัก อย่างไรก็ดี 
ภายหลังจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ในระดับหนึ่งถึงขนาดที่มีผู้กล่าวว่า “ขนาดเด็ก 5 ขวบก็รู้จัก BAFS” นอกจากนี้ชุมชนยังยอมรับว่า 
BAFS เป็นเสมือนแกนกลางในการประสานความช่วยเหลือหากเกิดเหตุวิกฤต เช่น การประสานความ
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ช่วยเหลือเรื่องน้ าท่วมซึ่งทั้ง BAFS และชุมชนได้ตระหนักถึงการมีกันและกัน การช่วยเหลือเพ่ือก้าว
ข้ามภัยน้ าท่วมไปด้วยกัน  

ประเด็นด้านการประชาสัมพันก์เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดเห็นด้านอ่ืน ๆ ที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมด เพราะความเข้าใจข้อมูลต่อบริษัทฯ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุน             
ดูแล ประสานงานในชุมชน การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยคือการประชาสัมพันก์บริษัทไปในตัว หมายความว่าหากการประชาสัมพันก์
องค์กรหมายถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
การด าเนินงานด้านต่างๆที่กล่าวมาได้ท าหน้าที่ประชาสัมพันก์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมองในมุมนี้
ที่ผ่านมา 7 ปี BAFS ประสบความส าเร็จด้านการประชาสัมพันก์ในระดับที่สูง พิจารณาได้ จาก
ความรู้สึก ความคิดเห็นด้านต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก สอดคล้องกับกับความเห็นของคุณพรเทพ 
หอมผกา หัวหน้างานชุมชนสัมพันก์ กล่าวว่า 

“ในการจัดตั้งใหม่ (7 ปีก่อน) ต้องมีการท าข้อมูลโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อันเป็นข้อบังคับ จึงต้องมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน 
ทุกคนรู้หมดว่าบริษัทจะมาตั้ง หลังจากบริษัทตั้งแล้วบริษัทยังด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปกติ 
เช่น ตรวจน้ า ตรวจอากาศ เราเอาเครื่องไปท าที่ชุมชนเลย ปลูกต้นไม้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน           
การที่บริษัทท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย เราได้มีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนตลอดเวลาใน
การประชุมชาวบ้านของหมู่บ้าน เราก็จะเข้าไปประชาสัมพันธ์ แต่ปกติ ผู้น้าชาวบ้านแต่ละหมู่จะ
เป็นกรรมการโรงเรียน  ประชุมกันเดือนละครั งหรือสองเดือนครั ง เราก็เป็นหนึ่งในกรรมการ เราก็
แจ้ง เรื่องต่างๆ ในที่ประชุมที่โรงเรียน จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น้าชุมชน  โครงการตรวจ
สุขภาพ “เราก็จะมีแผ่นป้ายประชาสัมพันก์  หรือจดหมายไปตามบ้านและมีใบตอบรับกลับมา ที่ผ่าน
มาชาวบ้านเข้าใจการด าเนินงานของบริษัทดี เราน าผู้น าชาวบ้านและชาวบ้านเข้ามาดูในบริษัท เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้ชาวบ้าน” 

สรุปได้ว่าความคิดเห็นของชุมชนต่อการด าเนินงานของ BAFS ด้านการประชาสัมพันก์ 
บริษัทได้ด าเนินการอยู่ตลอดเวลาผ่านงานชุมชนสัมพันก์และกิจกรรมด้านต่างๆที่จัดและร่วมกับ
ชุมชน และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี อาจมีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ก าลังฟ้องร้องบริษัทเรื่องกลิ่น
น้ ามัน ซึ่งมีจ านวนน้อยมากในชุมชน 

6. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พบว่า BAFS ได้ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนหลายโครงการตามแผนงานที่ได้วางไว้แต่ละปี และได้แสดงถึงกิจกรรมเหล่านั้นไว้ในรายงาน
ประจ าปี ในความคิดเห็นของชาวชุมชน เป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานด้านนี้เป็นที่ประทับใจ ต่อชาว
ชุมชนจ านวนมาก  ค าพูดที่ว่า “มีงานที่ไหน มี BAFS ที่นั้น” เป็นค าพูดที่ ชาวชุมชนหลายท่านได้
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กล่าวถึง แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนของบริษัทที่ใกล้ชิด  สนิทชิดเชื้อ มากกว่าการมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างเดียว แม้ว่าการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ท าตามนโยบายที่วางไว้ แต่การด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นได้ท าอย่าง จริงใจ เอาใจใส่ มองชุมชนเป็นดั่ง
ญาติมิตร สอดคล้องกับวัฒนกรรมชุมชนของคนไทยที่นับถือในน้ าใจ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันละกัน 
 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผู้บริหารและครูในโรงเรียน อดีตข้าราชการครู 
ข้าราชการท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านทั่วไปต่างยอมรับว่า BAFS กับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ผู้น าชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “เราอยู่ร่วมกับเขาอย่างมีความสุข อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไร เขา
ก็ต้องอยู่กับเรา เขาเลยดูแลเราตลอด เขาก็ท าดีอยู่แล้ว ท ามามากแล้ว เราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกัน” 

พร้อมกันนี้ ผู้น าชุมชนอีกหมู่บ้านหนึ่งกล่าวว่า “ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เราอยู่กันได้อย่างมี
ความสุข”  

ทั้งนี้ จากที่กล่าวถึงข้างต้นว่าในพ้ืนที่สุวรรณภูมิมีประเด็นการฟ้องร้องคดีเรื่องกลิ่ นน้ ามัน 
แต่ก็ไม่ต้องการให้ย้ายออกจากพ้ืนที่แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นกลับมองว่า BAFS เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน เพียงแต่ต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องกลิ่นน้ ามันเท่านั้น ซึ่งจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาว
ชุมชนกลุ่มนี้พบว่าทุกคนนอกจากเป็นผู้น าชุมชนแล้ว  ยังเคยเข้าร่วมประชุมร่วมกันในช่วงแรกของ
การก่อสร้าง และเคยร่วมศึกษาดูงานที่ดอนเมือง และมีความมั่นใจในมาตรการต่างๆของบริษัทใน
ช่วงเวลานั้น การฟ้องร้องเรื่องกลิ่นเกิดขึ้นหลังจากนั้น ประเด็นนี้ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการทาง
กฎหมาย ไม่ว่าผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ระหว่างชาวชุมชนส่วนใหญ่กับ BAFS ก็ยังอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และด้วยการฟ้องร้องไม่ใช่ประเด็นที่ขัดแย้งกันแบบอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะชาวชุมชน
ที่ฟ้องร้องก็ยอมรับการด าเนินงาน BAFS ในหลายส่วน หลายประเด็น หลังจากกระบวนการทาง
กฎหมายเสร็จสิ้นหรือสามารถเจรจาตกลงกันได้ ชาวชุมชนส่วนนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับ BAFS อย่างมี
ความสุขเช่นเดียวกัน 
 กล่าวโดยสรุป พบว่าระหว่างชาวชุมชนด้วยกันแม้ว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับผู้
ที่ฟ้องร้อง BAFS แต่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งขั้นรุนแรงระหว่างชาวชุมชนด้วยกัน ชาวชุมชนที่ฟ้องร้อง
ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ผมก็เห็นด้วยกับกิจกรรมต่างๆ ที่ท า แต่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราฟ้อง กิจกรรมที่
ท าเป็นเรื่องดี ที่เราฟ้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติกรรมที่มันเดินไปแล้ว โดยส่วนตัวคนที่ไม่เห็นด้วย
กับเราก็ยังเป็นเพ่ือนกันอยู่ กับนายก อบต.เราก็ยังนั่งกินกาแฟกัน” สอดคล้องกับการที่ผู้วิจัยเข้า
ร่วมงานแห่เทียนพรรษาประจ าปี 2556 ที่วัดหัวคู้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ในวันนั้นกลุ่มผู้น าชุมชน
ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการท้องถิ่นต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันก์ BAFS และ
ประชาชนมาร่วมกันคับคั่ง ผู้วิจัยพบว่ามีการพบปะ ทักทาย พูดคุยระหว่างกันด้วยน้ าใจไมตรี 
ระหว่างกลุ่มที่ฟ้องร้อง BAFS กับกลุ่มที่ยอมรับ BAFS และไม่เห็นด้วยกับการฟ้อง และที่ส าคัญคือ
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ชาวชุมชนแกนน าที่ฟ้องร้องได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ BAFS ทั้งสองคนคุยกัน ความรู้สึกที่ดี ทั้งหมดนี้
แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วทั้ง BAFS และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามเหตุและ
หลักฐานทั้งหมดที่ได้ยกมาข้างต้น 

สรุปและข้อเสนแนะ 
 1. สรุป 
 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (BAFS) 
ที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับเชื่อเพลิง มีการก่อสร้างคลังน้ ามันในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันทั้ง
จากผู้ประกอบการและชุมชน แนวคิดเรื่องการด าเนินกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม และการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินกิจการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
ด าเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนั้น จะช่วยให้บริษัทฯ มองเห็นผลกระทบที่
เกิดจากการด าเนินกิจการต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น การฟ้องร้องในเรื่องกลิ่นน้ ามัน ทั้งนี้ จากการศึกษา
ในพ้ืนที่คลังน้ ามันสุวรรณภูมิจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการฟ้องร้องคดีกันระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ แต่ใน
สายตาของชุมชนไม่ได้มองบริษัทฯ เป็นคู่ขัดแย้ง เนื่องจากที่ผ่านมา BAFS ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี 
 จากที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแสดงให้เห็นว่า BAFS ให้ความส าคัญกับการท า CSR โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ (เมื่อปี พ.ศ.2556) ว่า มุ่งมั่นสู่ธุรกิจบริการพลังงานครบวงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ผ่านการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือชุมชน 6 ด้าน ได้แก่ (1) กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม              
(2) การส่งเสริมและประสานงานกับชุมชน (3) กายภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  (4) การสร้างความ
ปลอดภัยในการท างานของบริษัท (5) การสร้างความสัมพันก์กับชุมชน และ (6) การอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข โดยกลยุทก์ดังกล่าวแสดงให้ชุนชนเห็นว่า BAFS มีความจริงใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรในประเด็น “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” ของสถาบันกุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) ดังนี้ 
 สถาบันกุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กล่าวถึง “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” ให้ความส าคัญ
กับชุมชนและสังคมในฐานะปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกุรกิจโดยการจัดกิจกรรมให้สังคมที่มี
ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการด าเนินกุรกิจ แสดงให้ชุมชนได้เห็นว่าบริษัทพร้อมที่จะลด
และหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน ซึ่งในประเด็นนี้ BAFS ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันกกิจ และ
ด าเนินโครงการ CSR ที่แสดงให้ชุมชนต าบลศีรษะจรเข้น้อยซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลังน้ ามันสุวรรณภูมิ 
เช่น การปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การติดตั้งแสงสว่าง การสร้างทางเดินเท้า 
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การจัดท าแนวรั้ว การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งระบบกระจายเสียง  การควบคุมและตรวจวัด
ระดับเสียง ฝุ่นละอองและกลิ่น การตรวจสุขภาพชุมชน การตรวจวัดระดับคุณภาพน้ า เป็นต้น  
 โดยการก าหนดกลยุทก์ด้าน CSR ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ ผลลัพก์ที่เกิดขึ้นก็คือ BAFS ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
แม้กิจกรรมที่ผ่านมาจะได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่ในความคิดเห็นชุมชนมองว่าใน
บางกิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นนี้เอง สะท้อนได้ว่าบริษัทฯ ที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างให้เกิดการยอมรับ รักษาความสัมพันก์ที่ดีต่อ
กันในระยะยาว 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินกิจกรรมของ BAFS  
 จากลงพ้ืนที่ชุมชนรอบคลังน้ ามันสุวรรณภูมิมีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ (1) เพ่ือสร้างให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการท างานของ 
BAFS แก่ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีโครงการให้ชาวชุมชนดูงานภายในบริษัทฯ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น               
(2) ที่ผ่านมาชาวชุมชนบางส่วนรู้สึกว่ากิจกรรมที่จัด เช่น การตรวจสุขภาพจะเน้นใช้สถานที่หมู่ใดหมู่
หนึ่งมากจนเกินไป แม้ว่า BAFS จะประชาสัมพันก์ไปทั่วแต่ชาวชุมชนที่ไม่ได้อยู่หมู่นั้นรู้สึกไม่สะดวก 
จึงมาร่วมกันน้อย ดังนั้นควรเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมไปยังพ้ืนที่อ่ืน (3) ที่ผ่านมาการประสานงาน
ด้านต่างๆ กับชุมชนแม้ว่าจะมีฝ่ายชุมชนสัมพันก์แต่ในทางปฏิบัติชาวชุมชนรู้ สึกว่าประสานงานกับ
บุคคล มากกว่าหน่วยงาน อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลากรด้านชุมชนสัมพันก์มีน้อย หรือการจัดวางระบบ
ด้านชุมชนสัมพันก์ควรมีแผนที่ชัดเจนมากกว่าปัจจุบัน (4) ควรมีกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
(5) เนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่าง BAFS กับชุมชนเรื่องกลิ่นน้ ามัน ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกิดการ
พบปะพูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใหม่ และ (6) การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ
จากชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการอบรมการดับเพลิง และการตรวจสุขภาพชุมชน หากแต่ชุมชน
มองว่ากิจกรรมดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 3. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือเป็นการศึกษาผลลัพก์ (Out Comes) และผลกระทบ (Impact) จากการด าเนินกุรกิจ
ของบริษัทต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอชุมชม ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการประเมิน 
ผลลัพก์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกุรกิจ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจากการด าเนินกิจการส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร  
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การเตรียมความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนด่านสิงขรและมูด่อง 

Preparation of Prachuap Khiri Khan Province for Economic 
Development on Dan Singkorn and Maw Danung Checkpoints. 

 
พิพัฒน์ ไทยอารี1 

 
บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูล และการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนบริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ             
(2) เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับด่านมูด่อง จังหวัด
มะริด 
 จากการศึกษาพบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมซึ่งสรุปออกเป็น                
3 ประเด็น ได้แก่ (1) ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   (พ.ศ.2558 - 2561) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (2) การ
ยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร พร้อมทั้งขยายเวลาให้ชาวเมียนมาสามารถเข้า
พ านักในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ 4 วัน 3 คืน การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ 
(3) มีการจัดกิจกรรมจัดแสดงสินค้า OTOP ณ จังหวัดมะริด 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) เร่งหาข้อยุติเรื่องเขตแดน (2) มะริดควรเร่งพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และ (3) ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุน  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัย ควรศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้ของเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่างไทย เมียนมา และประเทศอ่ืน  
 
ค าส าคัญ: การค้าบริเวณชายแดน ด่านสิงขร มูด่อง 
 
 
                                                           
1 รองศาสตราจารย์, ผูอ้ านวยการหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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บทน า 
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมา 
สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย หรือ “CLMM” โดยมีการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 10 พ้ืนที่เป็น 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพ่ือเปิดกว้างต่อการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างชาติ 
พร้อมกันนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืนๆ            
ในภูมิภาค โดยเริ่มจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส  
 ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นจุด เชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ทางด้านเศรษฐกิจ ระหว่างพ่ีน้องชาวไทยและชาวเมียนมามาเป็นเวลานาน ซึ่งจากการ
ประกาศให้ด่านสิงขรเป็น “จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร” ได้มีผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาว
เมียนมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นพ้ืนที่ที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ ดังนั้น เส้นทางด่านสิงขร – มะริด 
หากได้รับการพัฒนาจะเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ไทย และเมียนมา พร้อมกันนี้ หากพิจารณาถึงทิศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค ด่านสิงขรกับมะริดจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดี ในการส่งผ่านสินค้าและบริการไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ   
 ดังนั้น เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนระหว่างด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้เต็มศักยภาพ แม้จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จะยังไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ตาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าบริเวณ
ชายแดนบริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนา
ด่านสิงขรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับด่านมูด่อง 
จังหวัดมะริด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการค้าบริเวณชายแดน 
 กรมการค้าต่างประเทศ ให้ความหมายของ “การค้าชายแดน” คือ การค้าในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย และการแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าระหว่าง
ประชาชนที่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 
สินค้าทางการเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ (เช่น ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น)            
เป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และรวดเร็ว ทั้งนี้ การค้าขายชายแดนมีทั้งสินค้าถูกกฎหมายและสิ่ง
ผิดกฎหมายที่ถูกลักลอบน ามาซื้อขาย พร้อมกันนี้ การค้าชายแดนนอกจากจะเป็นการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันแล้วยังหมายรวมไปถึงการค้าผ่านแดน หรือการค้าที่อาศัยประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันแล้วส่งผ่านไปยังอีกประเทศหนึ่งอีกด้วย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557) 
 จุดการค้าชายแดนของไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ช่องทางการค้าที่เป็น
ทางการ ที่เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดน ด าเนินกิจการค้าขายระหว่างกันได้ตามเวลาที่ก าหนด 
ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า และ 2)  ช่องทาง
การค้าตามกฎหมายศุลกากร ที่เพ่ิมช่องทางการค้าชายไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเป็นช่องที่ช่วย
อ านวยความสะดวกทางการค้าชายแดนให้มีมูลค่าและปริมาณการค้าเพ่ิมมากขึ้น 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของไทย ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 และ 2/2558 ได้ก าหนดให้มี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด และสงขลา และระยะที่ 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี 
และนราธิวาส โดยภาครัฐได้ก าหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจหลาย
มาตรการ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 การขยายเวลาของแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้ามา
ท างานแบบไป-กลับ หรือไม่เกิน 7 วัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดหาที่ดินเพ่ือรองรับการ
ลงทุน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นอาทิ (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2559, หน้า 23-29) 
 พร้อมกันนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยเริ่มจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด  
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 2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เมียนมาได้มีนโยบาย
การปฏิรูปประเทศ ระยะที่  2 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สนับสนุนการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข และระบบประกันสังคม พร้อมทั้งมีแผนงานพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
ระยะเวลา 30 ปี  ที่ ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนผ่านระบบเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมในอนาคต ดังนั้น รัฐบางเมียนมาจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรและประมง 
และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ บุญทรัพย์ พานิชการ และภูพงษ์ พงษ์เจริญ, 
2557) พร้อมทั้งยังมีนโยบายที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้าไปลงทุนในลักษณะการลงทุน
ร่วม (Joint Venture) 
 

มูลค่าการค้าและศักยภาพของไทย 
 ข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนของไทยต่อกลุ่มประเทศ “CLMM” ประกอบด้วยประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และมาเลเซีย ในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่ารวมกว่า 1 ,013,389.20 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.71 โดยมีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียมากที่สุด เท่ากับ 501 ,419.87            
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว เท่ากับ 202,906.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20 เมียนมา เท่ากับ 187,964.53 คิดเป็นร้อยละ 19 และกัมพูชา เท่ากับ 121 ,098.01 ล้านบาท           
คิดเป็นร้อยละ 12 (ภาพที่ 1) ดังนั้น เพ่ือใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดการพัฒนากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดน โดยมีการศึกษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และผลักดัน 
10 จังหวัดให้เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ)  
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ภาพที่ 1 มูลค่าการค้า ไทยมีพรมแดนติดกับ กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย (CLMM) 
ล้านบาท มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ CLMM สัดส่วนการค้าในกลุ่ม CLMM  

ปี 2559 

  

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559 

 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี 
ระนอง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ พบว่าในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่ารวม 
187,964.53 ล้านบาท (ภาพที่ 2) แบ่งเป็นด้านการส่งออก มีมูลค่าเท่ากับ 109,339.84 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 58 โดยสินค้าส่งออกมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์                 
2) น้ าตาลทราย 3) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4) ผ้าผืนและด้าย และ 5) เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ 
โทรศัพท์ ส่วนด้านการน าเข้ามีมูลค่าเท่ากับ 78,624.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ดุลการค้า
เท่ากับ 30,715.15 ล้านบาท โดยสินค้าน าเข้ามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) ก๊าซธรรมชาติ 2) สัตว์น้ า               
3) โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 4) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากสัตว์ และ 5) พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
(กรมการค้าต่างประเทศ, 2559, หน้า 16 และ 20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



601 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ภาพที่ 2 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมา 
ล้านบาท มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา สัดส่วนการค้า ปี 2559 

  

ทีม่า : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559 

 ทั้งนี้ หากมองสถานการณ์การค้าบริเวณชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมียนมา 
พบว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าการค้าน้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีชายแดนติดกับเมียนมา หากแต่มีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 กับ 2559 มูลค่าการค้ารวมมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจาก 122.83 ล้านบาทในปี 2558 เพ่ิมเป็น 197.08 ล้านบาทในปี 2559 แบ่งเป็นด้านการ
ส่งออกขยายตัวร้อยละ 10.70 มีมูลค่า 104.69 ล้านบาท และการน าเข้าขยายตัวมากถึงร้อยละ 
226.96 มูลค่า 94.40 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ , 2559, หน้า 18) ผนวกกับศักยภาพของ
มะริด ที่ เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่  มี พืชน้ ามัน (ปาล์มน้ ามัน ) ท าให้ด่านสิงขร จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
ภาพที่ 3 มูลค่าการค้าชายแดนไทย (ด่านประจวบคีรีขันธ์) – เมียนมา 
ล้านบาท  

 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559  
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ศักยภาพของด่านสิงขรและด่านมูด่อง 
 รายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ด่านสิงขรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ได้ศึกษาศักยภาพระหว่างด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับด่านมูด่อง 
จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีศักยภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านอุตสาหกรรม
ประมง มะริดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมประมง หากแต่สินค้าประมงส่วนใหญ่จะถูก
ส่งต่อทางเรือไปยังจังหวัดระนองแล้วกระจายต่อมาจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ระยะเวลาขนส่ง
ทั้งหมดประมาณ 34–42 ชั่วโมง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากส่งสินค้าโดยตรงมายังจังหวัด
สมุทรปราการผ่านเส้นทางด่านสิงขรจะช่วยลดระยะเวลาเหลือประมาณ 9-11 ชั่วโมงเท่านั้น 2) การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พบว่าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการพัฒนาด่านสิงขร ทั้งการก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้า การวางผังเมือง 
อาคารด่านพรมแดน อาคารสถานที่ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาคารบริการนักลงทุน ราง
ขนถ่ายสินค้า ระบบสาธารณูปโภครวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อย เป็นต้น ซึ่งจะรองรับการเปิดประตูด่าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เป็นต้น 3) ด้านการท่องเที่ยว พบว่าจังหวัดมะริดมี
สภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งเกาะ วัด ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมกันนี้รัฐบาลเมียนมาได้
มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
การเตรียมความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาการค้าบริเวณ
ชายแดนด่านสิงขร-มะริดมากขึ้น ซ่ึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบสนับสนุนการ
บริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในกล
ยุทธ์ “ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน” มีโครงการพัฒนา เช่น โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ด่านสิงขรเดิม) และระบบรายงานเพ่ือรองรับการเปิดด่านชายแดนสิงขร และ
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจสิงขร-มะริด  

 พร้อมกันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนด่าน
สิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2558 - 2561) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการค้า            การลงทุน 
และการท่องเที่ยวด่านสิงขรอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “ประตูทองอาเซียน เศรษฐกิจก้าว
ไกล สังคมม่ันคง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้รองรับการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์
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สร้างมูลค่าการค้า ด้านเศรษฐกิจชายแดน การลงทุน และการส่งออก 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด่านสิงขรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ           4) 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 5) ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการด่านสิงขรเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีความม่ันคง สังคมสันติสุข 
 แผนพัฒนาดังกล่าวให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของด่านสิงขรให้รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ การวางผัง
เมืองบริเวณด่านสิงขร การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 2. การยกระดับด่านสิงขร  
 นับตั้งแต่การประกาศให้ด่านสิงขรเป็น “จุดผ่อนปรนทางการค้า” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 
พ.ศ.2541 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดข้อเสนอแนะทั้งจาก
ผู้ประกอบการชาวไทยและเมียนมาให้เลื่อนฐานะด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากด่านมดู่อง 
จังหวัดมะริด (ตรงข้ามกับด่านสิงขร) ถูกยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2556 
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เร่งด าเนินการผลักดันให้ด่านสิงขร
เป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างต่อเนื่อง หากแต่การยกฐานะเป็นจุดผ่านแดนถาวรนั้นมีข้อก าหนดว่าทั้ง
ฝ่ายไทยและเมียนมาจะต้องบรรลุข้อตกลงการส ารวจและจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณด่าน
สิงขร (Joint detail survey) พร้อมทั้งจะต้องมีการลงนามรับรองผลการส ารวจภูมิประเทศร่วมของ
คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission: JBC) จึงจะสามารกยกระดับเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรได ้
 อย่างไรก็ตาม แม้การเจรจาข้อตกลงการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณด่านสิงขรจะยัง
ไม่มีข้อยุติ ท าให้ไม่สามารถยกฐานะเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ ถึงกระนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยัง
แสดงความตั้งใจในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านสิงขร ท าให้ด่านสิงขรได้รับ
การยกฐานะเป็น “จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร” ตาม “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2)” ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ส่งผลให้ชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย สามารถเดินทางภายในพ้ืนที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ พร้อมทั้งสามารถพ านัก
ได้ครั้งละไม่เกิน 4 วัน 3 คืน แต่จะต้องเดินทางกลับช่องทางเดิม 
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ตารางท่ี 1 ข้อก าหนดการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประเด็น ไทย เมียนมา 

พ้ืนที่ในการเข้าถึง เขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.ตะนาวศรี และ อ.เมืองมะริด 
เอกสารที่ใช้ในการข้าม

แดน 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) 
2.บัตรผ่านแดน (Border Pass) 
3.บัตรผ่านแดนชั่วคราว 

(Temporary Border 
Pass) 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) 
2.บัตรผ่านแดน (Border Pass) 
3.บัตรผ่านแดนชั่วคราว 

(Temporary Border 
Pass) 

ระยะเวลาการพ านัก เอกสารผ่านแดนทุกประเภท 4 วัน 
3 คืน 

1.บัตรผ่านแดน 14 วัน 13 คืน 
2.บัตรผ่านแดนชั่วคราว 7 วัน 6 

คืน 
เวลาเปิด - ปิดด่าน 06.30 – 18.30 น. (เวลาไทย) 06.00 – 18.00 น. (เวลาเมียนมา) 
ที่มา: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2558 
 
 3. การจัดแสดงสินค้า ณ จังหวัดมะริด  
 จากการลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดมะริด ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 
พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการจัดงานแสดงสินค้า “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” นายวี
ระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนั้น ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
บางส่วนภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น าเอาสินค้า OTOP มาจ าหน่าย เพ่ือเป็นโครงการน าร่อง
การค้าขายและการเจรจาทางการค้าร่วมกันระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 4 การจัดแสดงสินค้า “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ณ จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

  

  
ที่มา: การลงพ้ืนที่ของคณะผู้วิจัย วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
 
 4. การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
 จากการศึกษาพบว่าเมียนมาได้มีการเตรียมความพร้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ท า
ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวแสดงความต้องการให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งศูนย์ One 
Stop Service ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและเมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้มี
การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 
 
 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 จังหวัดมะริดเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 
พร้อมกันนี้ด่านสิงขรยังเป็นจุด “เชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ทางด้านเศรษฐกิจ 
ระหว่างพ่ีน้องชาวไทยและชาวเมียนมา” ท าให้ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนด่านสิงขร-มะริดเป็นอย่างมาก 
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 จากการสนทนากลุ่มจากผู้แทนการส่วนราชการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด่านสิงขร เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2558 พบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว น าร่องโดยน าส่วนราชการ
และภาคเอกชนไปยังจังหวัดมะริด เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพของทั้งสองพ้ืนที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ลงทุนด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมากขึ้น 2) การจัดกิจกรรมกีฬา เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโอกาสพิเศษ โดยน าเอาศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงสร้างฐาน
ความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่การท่องเที่ยวและการค้า เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ กีฬาสานสัมพันธ์
ไทย – เมียนมา กิจกรรมการปั่นจักรยานสองประเทศ จากสะพานปลาไปจนถึงเจดีย์ทองที่จังหวัด
มะริด รวมระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร  และจัดแรลลี่กระชับสัมพันธ์สองฝ่าย   เป็นต้น และ 3) 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้จัดหากิจกรรมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทย ได้
เดินทางไปยังจังหวัดมะริด โดยอาจจัดท าเส้นทางแรลลี่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (ด่านสิงขร 
มะริด ทวาย) แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถท าได้เพราะมีข้อจ ากัดด้านการเข้า -ออกด่าน 
(เข้าทางไหนต้องออกทางนั้น) ท าให้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงออกไปในเส้นทางอ่ืนได้  เพราะฉะนั้น จึง
ไม่สามารถก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวอย่างครบวงจรได้มากนัก  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุป 
 ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับด่านมูด่อง จังหวัดมะริด นับเป็นจุดเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ทางด้านเศรษฐกิจ ระหว่างพ่ีน้องชาวไทยและชาวเมียน
มามาเป็นเวลานาน แต่เดิมมีการค้าขายกันระหว่างชุมชนด่านสิงขรกับชุมชนมูด่อง จนได้รับการยก
ฐานะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2541 และยกระดับเป็นจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร ในปี พ.ศ.2558 ผนวกกับจังหวัดมะริดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นแปลงอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของรัฐบาลเมียนมาที่เปิดกว้าง ท าให้ด่านสิงขรและด่านมูด่องเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนในอนาคต  
 ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
สรุปเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนเป็นอย่างมาก ผนวกกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการค้าบริเวณชายแดน โดย
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ก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ แม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะไม่ได้
รับการส่งเสริมเป็น 10 จังหวัดน าร่อง แต่ด้วยตระหนักถึงศักยภาพของพ้ืนที่  ท าให้จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ก าหนดประเด็นเรื่องการค้าบริเวณชายแดนเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2558 - 2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติต่อไป 
 ประเด็นที่สอง จากการศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ประกอบการชาวไทยและเมียน
มาให้ยกฐานะด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ฝ่ายไทยโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการผลักดัน
อย่างต่อเนื่อง หากแต่ยังมีข้อจ ากัดเรื่องข้อตกลงการส ารวจและจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
บริเวณด่านสิงขร (Joint detail survey) ท าให้ยังไม่สามารถเสนอให้มีการประกาศเป็นจุดผ่านแดน
ถาวรได ้
 อย่างไรก็ดี เมื่อมีการประกาศให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อปี พ.ศ.2558 
ส่ งผลให้ มี ชาว เมียนมาเข้ ามาพ านั ก ใน เขตอ าเภอเมืองประจวบคี รีขันธ์ ได้  2 วัน  1 คืน                      
ซึ่งผู้ประกอบการชาวเมียนมาได้มีข้อเสนอแนะให้มีการขยายระยะเวลาในการพ านักในประเทศไทย
ออกไป เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า ทั้งนั้น ในปี พ.ศ.2559 จึงมีการประกาศขยายเวลา
ออกไป คือ ให้ชาวเมียนมาพ านักในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ 4 วัน 3 คืน พร้อมกันนี้ ได้มี
การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 
 ประเด็นที่สาม เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างด่านสิงขรกับ
จังหวัดมะริด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงสินค้า OTOP ณ จังหวัด
มะริด  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยน าเอาจุดแข็งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี เข้ามาเป็นจุดเชื่อมโยง เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะไม่สามารถผลักดันให้ด่าน
สิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามข้อเสนอจากผู้ประกอบการได้ในขณะนี้ แต่ก็มีการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ ศูนย์  One Stop 
Service ตลอดจนการขยายเวลาการเข้าพ านักในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ออกไป รวมถึงการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
ผนวกกับศักยภาพของจังหวัดมะริดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม
ประมง ท าให้ด่านสิงขรมีโอกาสที่ดีในการเป็นพ้ืนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไป 
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยกระแสข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
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ขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปในประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศอินเดีย โดยผ่าน
เส้นทางด่านสิงขร จังหวัดมะริดต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) เร่งหาข้อยุติในการลงนามร่วมทั้งสองฝ่ายในส่วนของการ
ส ารวจเขตแดนร่วมกัน (Joint Detail Survey) เพ่ือผลักดันการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านถาวร          
(2) ด่านมูด่องประสบปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า ถนน           
เป็นต้น ดังนั้น ควรเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เอ้ือต่อการลงทุนมากขึ้น และ (3) ฝ่ายไทยควร
ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุน หรือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัย ควรศึกษาในรายละเอียดเรื่องเส้นทางการเชื่อมต่อ
ทางการค้า ความคุ้มค่า ทั้งระหว่างไทยกับเมียนมาและกับประเทศอ่ืนๆ  
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บทบาทของภาคเอกชนในประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนระดับโลก: กรณีศึกษาบริษัทน ้าตาลมิตรผล จ้ากัดและบริษัทสังคม

สุขภาพ จ้ากัด 
The Role of the Private Sector inThailand to Drive the Green Economy    
         to Achieve Sustainable Development Globally : Case Study    
            Mitr Phol Sugar Corp.,Ltd and Health Society Co.,Ltd.  
 
                                  สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์1 และนิสรา ใจซื่อ2 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้น าเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว  โดยเสนอ
ความเป็นมา ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDGs) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาขับเคลื่อนผ่าน
ภาคเอกชนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวเป็นหนึ่งใน
รูปแบบของการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ในส่วนท้ายของบทความจะเป็น
การน าเสนอกรณีศึกษานวัตกรรมธุรกิจสีเขียว ที่ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงในการประยุกต์
เศรษฐกิจสีเขียว อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ: ภาคเอกชน  เศรษฐกิจสีเขียว  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
Abstract 
 This paper presents the concept of sustainable development towards Green 
Economy. By the background, definition of Sustainable Development Transitioning 
the Millennium Development Goals (MDGs) towards Sustainable Development Goals 
(SDGs). By bringing Green Economy ideas to the private sector to achieve sustainable 
development goals, the Green Economy is one of the solutions to the problem of 
unsustainable development. In addition, at the end of the article will be a case 
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study on green business innovation. Successful and famous for applying Green 
Economy. This will lead to balanced and sustainable development. 
 
Keywords: Private sector, Green Economy, Sustainable Development  
 
บทน้า 
 แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่ “การประชุมสหประชาชาติเรื่อง
สิ่ งแ วดล้ อมของมนุ ษ ย์ ” (The United Nations Conference on Human Environment - 
UNCHE) ที่ประเทศสวีเดนในปี ค.ศ.1972 ผลจากการประชุมน าไปสู่การจัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Programme - UNEP) ในปี ค .ศ .1973 
ต่อมาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกน าเสนออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1987 ในรายงานเรื่อง 
“อนาคตของเรา(Our Common Future)” ที่จัดท าโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment and Development - WCED) หลังจากนั้น
เมื่อมีการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations 
Conference on Environment and Development - UNCED) ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  “Earth 
Summit” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก ต่อมาที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุม  The 
World Summit on Sustainable Development (WSSD) หรือการประชุม Rio+10 ณ  กรุงโจ
ฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ในปี ค.ศ.2002 เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศตามแผนปฏิบัติการ 21 ในรอบสิบปีที่ผ่านมา และมุ่งเป้าหมายไปที่
เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน การรักษาระดับการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ในปี 
ค .ศ .2012 ซึ่ งเป็นช่วงเวลาครบรอบ  20 ปีของการจัดประชุม  Earth Summit ทางองค์การ
สหประชาชาติได้ก าหนดให้จัดการประชุม  “United Nations Conference on Sustainable 
Development-UNCSD” หรือ “Rio+20” โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก (Theme) 2 เรื่องได้แก่ (1) 
Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication 
และ (2) Institutional Framework for Sustainable Development ส าหรับประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และการที่จะขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวสู่การปฏิบัติในประเทศไทยอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม ผู้เขียนเห็น
ว่าภาคธุรกิจน่าจะเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรภาครัฐคอยสนับสนุน 
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 จากข้อมูลที่ได้กล่าวถึงข้างต้นท าให้ผู้เขียนมีความสนใจน าเสนอบทความวิชาการเรื่อง
บทบาทของภาคเอกชนในประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ
โลก: กรณีศึกษาบริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัดและบริษัทสังคมสุขภาพ จ ากัดเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ
ถึงแก่นความหมาย แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยในบทความจะน าเสนอความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและ
บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน รวมทั้ง
กรณีศึกษานวัตกรรมสีเขียวของภาคเอกชน 
ความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
 1. ความเป็นมาและความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเวทีนานาชาติ มีจุดเริ่มต้นที่การก่อตั้งคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์
(Brundtland Commission) หรือคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี ค.ศ.
1984 จากข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติที่มีต่อกระบวนการเตรียมตัวด้านสภาวะแวดล้อม นับจาก
ป ีค.ศ.2000 เป็นต้นไป อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ ที่จัดขึ้น ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ถือเป็นการประชุมระดับโลกทางด้าน
สิ่งแวดล้อมครั้งแรก ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประเทศต่างๆ โดยที่ประชุมร่วมกัน
เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
แบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและเกินขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรในประเทศยากจนยังคงมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ไม่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้คณะกรรมาธิการบรันท์
แลนด์  ได้จัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใหม่ที่ มุ่ งลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไว้ ใน
เอกสารรายงานชื่อว่า อนาคตของเรา ซึ่งเสนอต่อสหประชาชาติในปี ค.ศ.1987 อันเป็นที่มาของ
แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” โดยในรายงานฉบับดังกล่าว ได้ให้
นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า “เป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดย
ไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา”  ( ส านักความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม .2556:10-11) ถัดจากนั้นในปี  ค.ศ.1992 สหประชาชาติ  ได้จัดการการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) หรือที่เรียกว่า การประชุม Rio  
ที่ กรุงรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของประชาคมโลก ต่อมาในปี ค.ศ.2000 ได้มีการประชุมสุดยอด
แห่งสหัสวรรษขึ้น เรียกว่า Millennium Summit ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสหประชาชาติใน
ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการรับรองและยืนยันถึงพันธกรณีร่วมกันที่ จะด าเนินการเรื่องส าคัญของมนุษยชาติตาม
ปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ และก าหนดให้มี เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals - MDGs) เป็นวาระการพัฒนาของโลกในกรอบระยะเวลา 15 ปี (สิ้นสุดปี 
ค.ศ.2015) อันประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 8 ข้อ ได้แก่ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาท
สตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย 
และโรคส าคัญอ่ืน ๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในประชาคมโลกและในปี ค.ศ.2002 การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Earth 
Summit) หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า การประชุม Rio+10 ได้ถูกจัดขึ้นที่ นครโจฮันเนส
เบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ.2012 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Earth Summit) หรือที่เรียกว่า การประชุม Rio+20 ได้เวียนมาจัดขึ้นที่ กรุงรีโอเดจาเนโร สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล อีกครั้งหนึ่ง โดยได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่มีชื่อว่า อนาคตที่เราต้องการ ซึ่ง
เน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 โดยมีความริเริ่มที่ส าคัญ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยคณะกรรมาธิการบรันท์
แลนด์เสนอต่อสหประชาชาติในปี ค.ศ.1987 พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ โดยพบว่า
การพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะมีการพิจารณาใน 3 มิติคือ 1.การท าให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการ
ของมนุษย์ที่รวมถึงการให้ความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคม 2.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้
ข้อจ ากัดของโลก และ3.การตัดสินใจด าเนินการภายใต้ค่านิยมและหลักคุณธรรม (Avery and  
Bergsteiner.2016:4 ) ส่วนนักคิดและนักปฏิบัติชาวไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) หรือปัจจุบันคือ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการ
(Integrated Approach) คือท าให้เกิดองค์รวม (holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องจะต้องสอดประสานกันครบองค์ และเกิดดุลยภาพ (balanced) ลักษณะการบูรณาการ 
เช่น เอาภารกิจในการคุ้มครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเข้ากับภารกิจการแก้ไขปัญหา
ความยากจน รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) .2541:68-69) 
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        กล่าวโดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่ส าคัญ คือ หนึ่งเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ภายใต้ข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป สอง ค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น การขจัดความยากจน จ าเป็นต้องค านึงถึงการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมทางสังคมประกอบกัน และ สาม มีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุถึง
สถานะแห่งความยั่งยืนของสังคมโลกโดยรวม ไม่ใช่เพ่ือความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยู่รอด
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน และแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556; 52) 
 2. การเปลี่ยนผ่านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(MDGs) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน(SDGs) 
              ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ  ครั้ งที่  70 ณ  ส านั กงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่ 23 กันยายน- 1 ตุลาคม 2558 
ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน รับรองวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ข้อ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.
2558 โดยที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นทิศทางการ
พัฒนาทั้งของไทยและของโลกต่อจากนี้   ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ(MDGs) ทั้ง 8 ข้อ ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ  
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้น
ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ชุดนี้ ได้
ผ่านการรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 
ภายใต้เอกสารวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ที่ชื่อว่า Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development โดยประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ 
และเป้าหมาย(Target) จ านวน 169 ข้อ ดังนี้   (Nicholas Grossman, 2015: 28-29) เป้าประสงค์
ที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ( No poverty ) เป้าประสงค์ที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  ( Zero 
hunger) เป้าประสงค์ที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
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ของทุกคนรวมทุกช่วงอายุ ( Good health and well – being) เป้าประสงค์ที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการ
ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ทุกคน ( Quality education)เป้าประสงค์ที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้าง
พลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน ( Gender equality)เป้าประสงค์ที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและ
การสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน ( Clean water and 
sanitation)เป้าประสงค์ที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ 
ตามก าลังซื้อของตน ( Affordable and clean energy)เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการ
จ้างงานเต็มที่  และงานที่ มี คุณค่าส าหรับทุกคน  ( Decent work and economic growth)
เป้าประสงค์ที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและทั่ วถึง และสนับสนุนนวั ตกรรม  ( Industry innovation and 
infrastructure)เป้าประสงค์ที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ( Reduced 
inequalities)เป้าประสงค์ท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง และ
ยั่ งยืน  (Sustainable cities and communities)เป้ าประสงค์ที่  12 ท าให้แน่ ใจถึงการมีแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (Responsible consumption and production)เป้าประสงค์
ที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
(Climate action)เป้าประสงค์ที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life below water) เป้าประสงค์ท่ี 15 พิทักษ์ บูรณะ 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Life on land)เป้าประสงค์ที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่
แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอัน
เป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ (Peace,justice and strong 
institution) เป้าประสงค์ที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Partnerships for the goals) 
 3. เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ในปี ค.ศ. 1997 ค าว่าเศรษฐกิจสีเขียว ได้ปรากฏแพร่หลายจากการตีพิมพ์หนังสือเรื่อง 
Blue Print for Green Economy  โดยกลุ่มนักวิชาการ น าโดย David Pearce เห็นว่าระบบ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่น าไปสู่การท าลายทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและได้
เสนอการแก้ไขโดยให้มีการประเมินมูลค่าของสิ่งแวดล้อมใช้นโยบายด้านราคาและเปลี่ยนกฏกติกา 
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เพ่ือรวมมูลค่าของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในกลไกตลาด ปรับเปลี่ยนการประเมินวัด GDPให้รวมความ
สูญเสียด้านสิ่งแวดล้อม(สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม.2555:32) ต่อมาได้มี
การให้ค้านิยามของเศรษฐกิจสีเขียว ที่ก าหนดไว้ในปี คศ. 2010 ในการประชุม Rio+20 โดยUNEP 
คือ (1) ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้น(2) ความเท่าเทียมทางสังคมที่มากข้ึน และ(3) การลดลงอย่างมี
นัยยะส าคัญของความเสี่ยงทางธรรมชาติและการขาดแคลนทรัพยากร ส าหรับนิยามอย่างง่าย: 
เศรษฐกิจที่คาร์บอนต่ า มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และให้ความส าคัญกับทุกคน เศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) คือ “เศรษฐกิจที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นธรรม
ทางสังคม ขณะเดียวกันสามารถลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ ความขาดแคลนเชิงนิเวศน์” 
       จากการพิจารณานิยามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวพบว่าเศรษฐกิจสี
เขียวไม่ได้มีเป้าหมายที่แตกต่างหรือจะมาแทนที่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่แนวทางของเศรษฐกิจ
สีเขียวถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการแก้ปัญหาความไม่ยั่งยืน                         

บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 
 1. การด้าเนินการในภาพรวมระดับนโยบาย 
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ในภาพรวมระดับ
นโยบายจะยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559 ) เป็นหลักใน
การขับเคลื่อนไปยังภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาสังคมสีเขียวเป็น 1 ใน 3 ของสังคม
ได้แก่ สังคมมั่นคง สังคมสีเขียวและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .2555 
:21) ส าหรับประเทศไทยได้น าแนวคิดการเติบโตสีเขียวหรือการพัฒนาสังคมสีเขียวมาใช้โดยให้ค า
จ ากัดความว่าเป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและสูญเสียความสมดุลในการที่จะค้ าจุนการด ารงชีพและสนับสนุนวีถีชีวิตของ
ประชากรในทุกสาขาการผลิต(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
.2555 :24)  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่6 
ส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่  “เศรษฐกิจสีเขียว” เช่น การปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่การผลิตแบบ 
Green/Low Carbon และใช้พลังงานทดแทน   การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการบริการ
ด้านสุขภาพ 
 2. การด้าเนินงานในระดับภาคเอกชน 
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          จากผลกระทบของปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง ปรากฏ
เป็นรูปธรรมและคุกคามความอยู่รอดของสังคม ท าให้ภาคธุรกิจจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการลงทุนในธุรกิจสีเขียว (Green Business)ได้แก่
ประโยชน์จากการลดต้นทุน  การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได้จากลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ๆ การลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันธุรกิจสีเขียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)17 ข้อ โดยรายงานการศึกษา SDG Index 
and Dashboards - Country Profiles ที่ จั ด โดยมู ลนิ ธิ เบ อร์ เท ลสแมนนน์  (Bertelsmann 
Stiftung) จากประเทศเยอรมนีร่วมกับเครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Solutions Network: SDSN) เป็นรายงานฉบับปฐมฤกษ์ออกปี 2559 ใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัดหลักในด้านต่างๆ ของ SDGs ทั้ง 17 ข้อ จากประเทศทั่วโลก รวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งของ
ธนาคารโลก สหประชาชาติ และดัชนีต่างๆ ที่หลากหลาย โดยใช้ปีล่าสุดเท่าท่ีหาได้ มาจัดอันดับและ
แบ่ง ‘ช่วงคะแนน’ ของตัวชี้วัดหลักแต่ละตัว   ออกเป็นสามระดับคือ (ดี) (ปานกลาง) และ (แย่) 
ระบุว่าประเทศไทยมีการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในอันดับที่ 61 ของโลก จากการ
ส ารวจทั้งหมด 149 ประเทศได้คะแนนรวม 62.2 จาก 100 คะแนน โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด
อันดับ 1 ของโลก คือประเทศสวีเดน ได้คะแนนรวม 84.5 คะแนน ส่วนประเทศสิงค์โปร์ได้คะแนน
รวม 74.6 คะแนน เป็นอันดับ 19 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย ส าหรับประเทศไทยมี SDG ข้อ
เดียวที่ ได้คะแนนรวมระดับ “ดี” คือ SDG1: ขจัดความยากจน ได้  99.91 คะแนน(Baxter, 
Grossman, and Wegner.2016:28-29) โดยภาคเอกชนถือเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการปรับแนวการด าเนินงานให้มีความ
เชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดเป็นผลได้ธุรกิจและผลลัพธ์เชิงบวกแก่
สังคมโดยรวมไปพร้อมกัน 
 ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 มาตรา 67 ระบุว่า “กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชน 
การลงทุน และนวัตกรรม เป็นแรงขับดันหลักที่ก่อให้เกิดผลิตภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ทั่วถึงและการจ้างงาน เรารับทราบถึงความหลากหลายของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นวิสาหกิจรายย่อย 
สหกรณ์ ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ เราเรียกร้องให้ทุกธุรกิจน าความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของตน 
มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของการพัฒนายั่งยืน” นอกจากนี้การตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชนควรเริ่มต้นจาการพิจารณาสิ่งที่องค์กรได้ด าเนินการอยู่แล้วใน
กระบวนการทางธุรกิจของตนและอาจมิได้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทั้ง 17 ข้อ 
แต่กิจการต้องสามารถเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อการสร้างคุณค่าเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญที่ส่งผล
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นเรื่องที่ถูกให้ล าดับความส าคัญโดยองค์กรและผู้มี่ส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง(สถาบันไทยพัฒน์,2559:30-32) 
กรณีศึกษานวัตกรรมธุรกิจสีเขียว 
      การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมธุรกิจสีเขียว เป็นบทบาทส าคัญ
ของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน  
ซึ่งขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้ 
 1. บริษัทน ้าตาลมิตรผล จ้ากัด 
              ในอดีตชานอ้อยถือว่าเป็นของเหลือที่กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ าตาลรายใหญ่ต้องก าจัดทิ้ง 
เช่นเดียวกับกากน้ าตาล แต่การตัดสินใจขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ.2545 ชานอ้อยจึง
กลายมาเป็นวัตถุดิบส าคัญของโรงไฟฟ้าชีวมวล ขณะที่กากน้ าตาลก็ถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทา
นอลใน ปี พ.ศ.2548 การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของมิตรผลท าให้อ้อยเป็นวัตถุดิบของพลังงานหมุนเวียนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจน้ าตาล และเป็นเส้นทางของการท าธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์ที่ส าคัญของบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด คือการเข้าสู่ธุรกิจ
น้ าตาลเมื่อปี พ.ศ. 2489 ด้วยการเป็นผู้ผลิตน้ าเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานน้ าตาล ก่อนที่จะผลิต
น้ าตาลทรายได้ในช่วง พ.ศ.2526-2555 โดยมิตรผลได้ตั้งโรงงานผลิตน้ าตาลในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 6 แห่ง  ผลพลอยได้จากโรงงานน้ าตาลทั้ง 6 แห่งของมิตรผล คือ ชาน
อ้อยจ านวนมหาศาล มิตรผลจึงมีภารกิจและต้นทุนในการบริหารจัดการชานอ้อยมาก ทางออกของ
มิตรผลในช่วงแรกเหมือนกับโรงงานน้ าตาลทั่วไป คือน าชานอ้อยไปเผาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อไอน้ า
ประสิทธิภาพต่ าซึ่งมีแรงดันไม่เกิน 30 บาร์ สถานการณ์ชานอ้อยเหลือทิ้งของมิตรผลเริ่มดีขึ้น เมื่อ
ภาครัฐสนับสนุนธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล โดยการให้ Adder หรือการก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเพ่ิมให้หน่วยละ 0.30 บาท การให้ Adder เป็นแรงจูงใจ
ส าคัญที่ท าให้ อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล สนใจที่จะลงทุนธุรกิจไฟฟ้า โดยใช้
ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง และ
โรงงานน้ าตาลใช้พลังงานน้อยลง มิตรผลก็น่าจะผลิตไฟฟ้าขายได้ทั้งปี ส่วนโรงงานน้ าตาลจะมีไอน้ า
และไฟฟ้าใช้ทั้งปี และเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทไม่ต้องพยายามเผาชานอ้อยเหมือนที่ผ่าน
มา ขณะที่บริษัทก็มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายไฟฟ้า  ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องของมิตรผล เช่น 
โรงงานแต่ละแห่งต้องมีการจัดการดูแลที่เหมาะสม เพ่ือให้ชานอ้อยอยู่ในสภาพดี และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งแนวตาข่ายกันลมเพ่ือป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อยซึ่งอยู่ในพ้ืนที่โล่ง
แจ้งไม่ให้ฟุ้งกระจาย รวมถึงต้องปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม เพ่ือช่วยลดความเร็วและความแรงของลม
ที่พัดไปหากองชานอ้อย ให้ความส าคัญกับการควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษอันเนื่องจากการ
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ด าเนินการของโรงไฟฟ้า เพ่ือให้กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
ทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ าตาลให้ใช้พลังงานน้อยควบคู่ เอ้ือให้ธุรกิจ
ไฟฟ้ามีความม่ันคง  
 มิตรผลให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกชาวไร่อ้อย โดยท าให้ชาวไร่
อ้อยมีก าไรมากขึ้น เช่น การคิดค้นพัฒนาพันธุ์ อ้อยที่มีความทนทานต่อโรคและศัตรูพืช รวมทั้ง
แจกจ่ายวีแนสหรือกากส่าเหล้า ซึ่งเป็นอินทรียสารที่เหลือจากการผลิตเอทานอลและเถ้าจาก
โรงไฟฟ้า ให้ชาวไร่น าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ซึ่งท าให้ผลผลิตดีขึ้นและมีรายได้มากข้ึน การพัฒนา
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มิตรผลให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เช่น เทคโนโลยีเปลี่ยนให้เป็นแก๊ส (gasification) 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากสามารถท าส าเร็จ จะท าให้การใช้พลังงาน
ลดลงและมีพลังงานเหลือขายมากขึ้น การขับเคลื่อนทางธุรกิจบนเส้นทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับการดูแลชุมชนสนับสนุนท าให้องค์การเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป(เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล. 2559: 109-131) 
 2. บริษัทสังคมสุขภาพ จ้ากัด (เลมอนฟาร์ม )  
          เลมอนฟาร์มมีการท าธุรกิจภายใต้แนวคิดการท าธุรกิจค้าปลีกที่เชื่อมโยงเกษตรกรและ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นแกนน าด้านการตลาด ร้านเลมอนฟาร์มเปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2542 
โดยให้บริการครั้งแรกท่ีสถานีน้ ามันบางจาก สาขาประชาชื่น เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าในชนบทและผู้บริโภคในเมือง  ผู้บริหารของเลมอนฟาร์มเริ่มปรับรูปแบบการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  โดยในปี พ.ศ.2544    รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” หรือโอท็อป (OTOP) ซึ่งมีการเชื่อมโยงสินค้าจากแต่ละชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เลมอนฟาร์มจึงให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถี
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับเกษตรกร และผู้บริโภค โดยแนวทางการด าเนินงาน
ของเลมอนฟาร์มมีหลายประการดังนี้ 
 1) เกษตรอินทรีย์มุ่งไปที่เกษตรกรรายย่อย โดยการค้นหาเกษตรกรที่มีความสนใจเรื่อง
เกษตรธรรมชาติ เพ่ือน าผลผลิตมาจ าหน่าย และช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยอ่ืนๆ เปลี่ยนมาท า
เกษตรอินทรีย์  
 2) จูงใจด้วยราคารับซื้อที่สูงกว่า นอกจากปัจจัยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เกษตรกรให้ความสนใจหันมาท าเกษตรอินทรีย์ คือ การขายผลผลิตที่ให้ราคาท่ีสูงกว่า  
 3) เพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐาน PGS โดยเลมอนฟาร์มขอรับการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ ในการท าโครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระบวนการส่งเสริมเกษตร
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อินทรีย์ ภายใต้การส่งเสริมการรับรองแบบชุมชนรับรอง หรือ PGS (Participatory Guarantee 
System) จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย หรือ ADB (Asian Development Bank) เพ่ือน ามาใช้
รับรองเกษตรกรรายย่อยที่เลมอนฟาร์มเข้าไปท างานด้วย โดย PGS เป็นกระบวนการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม คือเป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง โดยเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพที่ตั้งไว้จะเป็นมาตรฐานเดียวกับ Organic Thailand  
 4) สินค้าทุกชนิดต้องปลอดสารพิษ โดยเลมอนฟาร์มให้ความส าคัญกับสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
โดยไม่ขายสินค้าประเภทเหล้า บุหรี่ สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสินค้าที่จะน ามาจ าหน่าย
ในเลมอนฟาร์มต้องถูกตรวจสอบว่า ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 5) ท าการตลาดเพ่ือให้เดินไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน สร้างอุปทานด้วยการส่งเสริมให้มีผลผลิต
อินทรีย์ในร้านเพ่ิมขึ้น คัดเลือกสินค้าที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภคมาจ าหน่าย และท าการตลาด
อย่างต่อเนื่องการจัดการกับความท้าทายของเลมอนฟาร์ม คือ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การท าอุป
สงค์กับอุปทานให้สัมพันธ์กัน การท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม สร้าง
ประโยชน์ให้กับลูกค้าเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตของธุรกิจควบคู่
กับสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล. 2559: 160-187)      
        จากกรณีศึกษา บริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทสังคมสุขภาพ จ ากัด (เลมอนฟาร์ม ) 
จะเห็นได้ว่าบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวคือการท าธุรกิจให้เติบโตโดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร โดยมีการค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจขององค์การ ปัจจัยด้านการท าธุรกิจที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ปัจจัยทางด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือควบคุมต้นทุนต่างๆ
ให้เหมาะสม และปัจจัยทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาไปพร้อมกับการท าธุรกิจ เช่น 
การพัฒนาความรู้ผู้ผลิต ผู้บริโภค เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ประเทศไทยมีการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมานานกว่า 30 ปี ในรูปแบบโครงการ
ตามแนวพระราชด าริซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) มาจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สังคมสีเขียว เป็น1 ใน 3 ของสังคมที่พึงประสงค์ และได้มีการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติถ่ายทอดสู่
ระดับองค์กรธุรกิจ  ซึ่งจะพบความจริงว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
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พอเพียง  แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในทางที่ผิด  (Misuse) โดยการใช้
เศรษฐกิจสีเขียวในมิติเดียว และแยกออกจากกรอบ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นเฉพาะมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลระหว่างสามเสาหลักที่เป็นองค์ประกอบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
องค์กรภาคธุรกิจในฐานะองค์กรหลักภาคปฏิบัติ  ควรเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุนในการน าภาคีอ่ืนๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน 
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สมบัติทางกายภาพและเคมีของน ้ามันจระเข้จากการสกัดที่แตกต่างกัน 
Physical and Chemical Properties of Crocodile Oil from  

Different Extraction Techniques  
 

พิชญอร ไหมสุทธิสกุล1* ธีรวฒุิ หวังอ ำนวยพร1 อวภำส์ ฉันทศำสตร์รัศมี1 ประยง มหำกิตติคุณ1  
วรัตมำ เกษรสิทธิ์1  ศรัณยำ มะระพฤกษวรรณ1 ลดำวัลย์ ชำ่งชุบ2 

 

บทคัดย่อ 

กำรสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 แบบ (กำรสกัดแบบเปียก (WE) กำรสกัดด้วยไมโครเวฟ
แบบไม่ใช้ตัวท ำละลำย (SFME) และกำรสกัดแบบฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ ำ (ASE)) ถูกน ำมำใช้ในกำรสกัด
น้ ำมันจระเข้ (Crocodylus siamensis) เพ่ือหำวิธีกำรสกัดที่เหมำะสมที่สุด โดยพิจำรณำจำกกำร
วิเครำะห์สมบัติทำงเคม,ี กำยภำพและจุลชีววิทยำ  จำกผลกำรทดลองพบว่ำน้ ำมันสกัดด้วยวิธี SFME 
มีคุณภำพสูงตัวอย่ำงที่สกัดได้มีสีเหลืองอ่อน ค่ำเปอร์ออกไซด์ต่ ำ (2.42 ± 0.15 meq Peroxide / 
kg oil) ค่ ำ TBAR ต่ ำ  (1 .14 ± 0.03 Meq MDA / kg oil) และปรำศจำกสิ่ งปน เปื้ อนจำก
เชื้อจุลินทรีย์ จำกผลกำรวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ำ SFME เป็นวิธีกำรสกัดน้ ำมันจระเข้ที่มีประสิทธิภำพ
ปลอดภัยและคุ้มค่ำ 

 
ค้าส้าคัญ: น้ ำมันจระเข้ กำรสกัด ค่ำเปอร์ออกไซด์ 
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Abstract 

Three environmentally friendly extraction methods (wet extraction (WE), 
solvent free microwave extraction (SFME) and autoclave sterilized extraction (ASE)) 
were used to investigate the optimal method of extracting crocodile (Crocodylus 
siamensis) oil in order to analyze the influence on chemical, physical and 
microbiological properties. The results showed that the extracted oil from SFME had 
high quality. The extracted samples had light yellowish color, low peroxide value 
(2.42±0.15 meq peroxide/kg oil), low TBARs value (1.14±0.03 meq MDA/kg oil), and 
were free from microbial contaminants. Our results indicate that SFME offers an 
efficient, safe, and cost effective method of extraction of crocodile oil. 

 

Keywords: Crocodile oil, extraction, peroxide value. 
 
 

Introduction 
The main products for the crocodile industry are luxury leather products. 

Crocodile meat is a secondary product that has served as an important source of 
protein for the human diet. The skin of the Nile crocodile represents about 20% of 
the living weight, while total lean meat, fat and bone were present as 60.8%, 12.2% 
and 26.6% of the skinless carcass weight respectively (Hoffman et al., 2000). 
Generally five species of captive crocodiles occur: (1) Thai freshwater crocodile 
(Crocodylus siamensis) is found in Thailand, Cambodia, Vietnam and China (2) 
American freshwater crocodile (Alligator mississippiensis) is found in America (3) Nile 
crocodile (Crocodylus niloticus) isfound in Zimbabwe, Botswana, Tanzania and 
Madagascar (4) sea crocodile (Crocodylus porosus)) is found in Indonesia, Australia, 
Malaysia, the Philippines, Papua New Guinea and Thailand and (5) Australian fresh 
water crocodile (Crocodylus johnstoni) is found in Australia. C. siamensis is the 
freshwater species and famously farm-raised in Thailand. At present, the number of 
crocodile farms is increasing. The main purpose of farming is to produce and export 
crocodile leather products. Crocodile fat is discarded as waste or used as biodiesel 
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(Hoffman, 2008). Normally, the price of crocodile fat tissue is very cheap and it is 
currently approximately 0.08USD per kilogram in Thailand. 

The oil properties of Siamese crocodile are of interest for two reasons. 
Firstly, the commercial production of crocodiles on farms has led to considerable 
research into the production of commercial crocodile fat due to the high quantity 
available in Thailand. Knowledge of its properties can be used for new product 
development or new added value products from crocodile fat. Secondly there are 
major differences in the properties of different varieties of crocodile so the 
properties of Siamese crocodile oil should be investigated. The maximum melting 
points of crocodile fats are around 33-36oC (Osthoff et al., 2010). Crocodile oil is 
reddish in colour (Andés, 1989). Moreover, crocodile oil showed biological activities 
such as enhanced cutaneous burn wound healing and reduced scar formation (Li et 
al., 2012). It is beneficial in treating a variety of infections. In Africa, crocodile oil is 
used for healing conditions such as asthma, emphysema and for a cough (Lindsey et 
al., 1999). There is also evidence of crocodile oil being used traditionally in South 
Africa. Many people in South Africa consult traditional healers in rural areas to use 
crocodile oil with some herbs to treat chest ailments (Lindsey et al., 1999).  

The oil extraction process affects the quantity and quality of the oil 
obtained. Mechanical extraction by hydraulic pressure is one of the most common 
methods in the oil processing industry. However, the extraction efficiency seldom 
reaches 70% when a hydraulic press is used (Owolarafe et al., 2007). A wet process 
involving extraction with an organic solvent is widely used for analytical purposes. 
However, it has several drawbacks in food applications (Adeniyi and Bawa, 2006). 
During the last few years, there is more interest in environmentally-friendly 
techniques, and hence researchers have tried to develop new eco-friendly 
extraction methods such as supercritical fluid extraction (Rai, Mohanty and Bhargava, 
2015), pulsed-electric field extraction (Sarkis et al., 2015) and microwave assisted 
extraction (Nde, Boldor and Astete, 2015). However, the optimal extraction method 
should be simple, safe, reproducible, inexpensive and suitable for industrial 
application (Vongsak et al., 2013). Few reports have focused on the composition of 
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oil extracted by different methods. Hence, the objectives of this study were to 
assess the effect of wet extraction, solvent free microwave extraction and autoclave 
sterilized extraction methods on the chemical and physical properties of Siamese 
crocodile oil.  
 

Materials and Methods 
 
Materials  

 Triplicate batches of crocodile (Crocodylus siamensis) fatty tissue were 
obtained from the local Sriracha Moda Farm, Chon Buri, Thailand. The crocodile’s 
age ranged from 2.5 - 3 years. They were fed with chicken and pork rib cuts from a 
manufacturer who certified that the meat was not from diseased animals. The 
moisture content of crocodile fatty tissues on a dry weight basis according to AOAC 
(1990) was in the range from 11.5-13.2%.  The crocodile fatty tissue (Figure 1) was 
obtained after peeling off the leather and was frozen at a temperature of -18 °C by 
the manufacturer. The crude fat samples were transported to the laboratory in the 
frozen state and were immediately stored at -40 °C until they were extracted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Crocodile leaf fat obtained after skin removal by the crocodile leather 
manufacturer. 
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Extraction of crocodile oil 

 A wet extraction method; Crocodile leaf fat (1 kg) was prepared by 
cutting fatty tissue into 1x1x1 cm3 pieces. After that, the fat was spread (with a 
thickness of 2 cm) onto the plate and subjected to steam at 50oC and70oC for 60 
min. Fine particles in the expressed oil were separated by passing the oil through 
cheesecloth. The obtained fat was centrifuged at 1800×g for 30 min to obtain the 
upper oil layer. Anhydrous sodium sulfate (Na2SO4) was added and was in contact 
with the fat for 2 h to remove moisture. The final extracted oil was collected and 
stored at4oC until subsequent analysis. 

 A laboratory solvent free microwave extraction method; A laboratory 
solvent free microwave extraction (LSFME) was performed according to Filly et al. 
(2014) in a laboratory microwave oven (Electrolux model EMS3067X, Georgia, USA) 
with a maximum power of 900 W. The experimental SFME variables were optimized 
in order to maximize the oil yield. In a typical SFME procedure performed at 
atmospheric pressure, 250 g of frozen leaf crocodile fat was heated using a fixed 
power of 150 W for 5 and 8 min without adding any solvent or water. The oil and 
water was simply separated by decantation. The obtained oil was centrifuged at 
1800×g for 30 min before the upper oil layer was separated. The oil was dried under 
anhydrous sodium sulfate and stored at 4oC until used. 

 Autoclave sterilized extraction method; Crocodile leaf fat (100 g) was 
autoclaved for 15 and 30 min at 121°C in order to destroy endogenous enzymatic 
activities and microorganisms. After that, the crocodile oil separation was obtained 
in the same way as described for the wet extraction method. 

 
Determination of extraction ratio 

The extraction ratio (ER) was measured according to the method reported by 
Zaidul et al. (2007). ER is based on the amount of extracted oil relative to the total 
amount of oil in the sample. 
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Determination of colour 
The colour of crocodile oil was measured with a Spectrophotometer (Minolta 

CM-3500d, Tokyo, Japan) according to Maisuthisakul and Changchub (2014). In 
addition, the chroma (C) value indicated colour intensity or saturation, calculated as 
C = (a*2+b*2)1/2, and the Hue angle was calculated as H0 = tan−1 (b*/a*) (Bao et al., 
2005). 

 
Determination of chemical properties 
 Peroxide value (PV) was evaluated according to AOCS official method Cd 8-
53 (1990) with an automatic titrator (Mettler-Toledo model DL 5X, Switzerland) 
equipped with stirrer and redox electrode. The thiobarbituric acid reactive 
substances value (TBARS) was measured according to the method described by 
Buege and Aust (1978).A standard curve was prepared using1,1,3,3-
tetramethoxypropane (MDA) and TBARS was expressed as mg of MDA equivalents/kg 
sample.  

 
Determination of Salmonella spp., Clostridium perfringens, and 
Staphylococcus aureus  

Salmonella spp. was determined according to ISO 6579 (2002). Moreover, 
Clostridium perfringens (In house method based on FDA BAM, 2001), Staphylococcus 
aureus (AOAC Official Method 2003.07, 2012) were also determined. 

 
Statistical analysis 

Each experiment, from sample preparation to analysis, was repeated in 
triplicate, and the data were analyzed by SPSS software program (SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA). The general linear model procedure was applied and Duncan’s multiple 
range test was used to compare the mean values with significant differences at 
p<0.05.  Mean values and pooled standard error of the mean (SEM) were then 
calculated. 
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Results and Discussion 
Crocodile oil is currently discarded as waste or sold very cheaply for use as 

biodiesel. Hence, new product development from crocodile oil is interesting for 
value added products. During crocodile skin preparation, meat and fat are removed 
quickly from the skin to avoid bacterial contamination. The leaf fats are obtained 
from the crocodile skin process. Environmentally friendly extraction techniques with 
increased productivity should be considered for crocodile oil commercial utilization. 
Hence, a wet extraction (WE), solvent free microwave extraction (SFME) and 
autoclave sterilized extraction (ASE) were selected for study in this research. The 
most suitable sample extraction method was assessed based on the high extraction 
ratio, low peroxide value (PV) and thiobarbituric acid and reactive substances 
(TBARs) value.  

The effects of different extraction methods on extraction ratio and colour 
are shown in Table 1. After microwave heating, the temperature of the internal core 
crocodile sample increased to 81.3oC and 103.5oC at 5 and 8 min, respectively. The 
fat content of the crocodile leaf fat sample was 78.4% (db). The extraction ratio 
varied considerably between samples, from 0.513 to 0.987. The obtained yield from 
SFME (150 W for 8 min) was comparable to that from the WE (70oC for 60 min) 
procedure, which was in agreement with Filly et al. (2014) who reported that the 
extraction yield of herb essential oil was similar when isolated by a solvent-free 
microwave extraction procedure and a hydro distillation procedure. The microwave 
extraction was performed for 8 min without adding any solvent or water. It is a 
rapid technique and uses less energy. The heating is applied directly to the samples 
and the container does not absorb microwave radiation. In contrast, the wet 
extraction procedure involves heat transmitted by conduction and convection. With 
the shorter extraction time, high extraction efficiency and good oil quality are 
obtained (Ballard et al., 2010). 
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The hue-angle is the parameter that has been designated to assess the 
intensity of reddish, greenish and other colour components. The hue values of 
crocodile oil samples ranged from 54.3-57.1, which denote a yellowish colour. 

However, the oils were lighter yellow than values reported for sardine oil (80.39 ̶ 

90.76) (Garcίa-Moreno et al., 2013). The hue angle value of crocodile oil extracted 
by the SFME technique showed the lightest yellow colour compared to WE and ASE 
(Table 1). 

The effects of different extraction methods on PV and TBARs are shown in 
Table 2. The peroxide value is used to measure the extent of lipid oxidation, which 
causes rancidity, since it is a value that indicates the primary oxidation products 
present in the oil. PV can be determined spectrophotometrically by measuring the 
ability of lipid hydroperoxides to oxidize ferrous to ferric ions, which are complexed 
by either thiocyanate or xylenol orange to form red-violet or blue-purple 
chromophores, respectively (Eymard and Genot, 2003). Typically, an acceptable PV 
is less than 5 meq/kg for refined fish oil and higher PV values up to 20 meq/kg are 
acceptable for plant oils (Let, Jacobsen, & Meyer, 2005). The PV of all extracted 
crocodile oil samples were less than the acceptable PV values for marine oils of 5 
meq/kg. These values indicated that all extracted oil samples were not rancid. PV 
and TBARs values of SFME extracted oil (150W for 5 min and 150W for 8 min) were 
similar to those of WE (50oC for 60 min) which were the lowest values. These 
conditions gave good quality oil samples. The TBARs values of crocodile oil samples 
were similar to those of sardine and blue fish muscle (Tokur and Korkmaz, 2007). All 
extracted oil samples showed no microbial contamination.  
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Table 1 Characteristics of crocodile oil extracted by different extraction methods¥ 

 

Extraction 
method 

Condition Extraction 
ratio 

Colour 

Hue angle 
(Ho)  

Chroma (C) 

WE 50oC, 60 min 
70oC, 60 min 

0.681c+0.003 
0.987e+0.010 

57.1oe+0.2 
54.3ob+0.1 

0.572a+0.003 
0.661 b+0.005 

ME 150W, 5 min 
150W, 8 min 

0.781d+0.004 
0.971e+0.007 

56.8od+0.1 
53.6oa+0.3 

0.570 a+0.004 
0.659 b+0.003 

SE 121oC, 15 min 
121oC, 30 min 

0.513a+0.002 
0.661b+0.004 

56.3oc+0.2 
56.1oc+0.1 

0.569 a+0.006 
0.660 b+0.001 

¥Dry weight basis of crocodile oil; Means of three replications±SD (standard deviation); Different superscript letters mean 
significant differences (P<0.05) between conditions in each column. 

   WE means a wet extraction. 
   SFME means solvent free microwave extraction. 
   ASE means autoclave sterilized extraction. 
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Table 2 Effect of different extraction methods on chemical and microbiological 
properties of crocodile oil samples¥. 

 

Extraction 
method 

Condition PV  
(meq 

peroxide/Kg 
oil) 

TBARs 
(meq 

MDA/kg 
oil) 

Salmonell
a spp. 
(Log10CFU/
g oil) ns 

Clostridium 
perfringens 
(Log10CFU/g 
oil) ns 

Staphylococ
cus aureus 
(Log10CFU/g 
oil) ns 

WE 50oC, 60 min 
70oC, 60 min 

2.51ab+0.18 
2.63b+0.12 

1.17a+0.02 
1.38b+0.04 

ND 
ND 

ND 
ND 

ND 
ND 

ME 150W, 5 min 
150W, 8 min 

2.38a+0.11 
2.42a+0.15 

1.15a+0.01 
1.14a+0.03 

ND 
ND 

ND 
ND 

ND 
ND 

SE 121oC, 15 min 
121oC, 30 min 

2.98c+0.17 
3.75d+0.21 

2.38c+0.11 
2.97d+0.26 

ND 
ND 

ND 
ND 

ND 
ND 

¥Dry weight basis of crocodile oil; Means of three replications±SD (standard deviation); Different superscript letters mean 
significant differences (P<0.05) between conditions in each column. 

   WE means a wet extraction. 
   SFME means solvent free microwave extraction. 
   ASE means autoclave sterilized extraction. 
   ND means not detected. 
 

Conclusion 
It can be concluded that Siamese crocodile oil from solvent free microwave 

extraction (SFME) was of higher quality than that prepared by autoclave sterilized 
extraction (ASE) and wet extraction methods. Extraction method affected peroxide 
value (PV), thiobarbituric acid and reactive substances (TBARs) and yellowish color. 
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ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคส้าหรับแป้งฝุ่นสมุนไพรโดยใช้ 
แบบจ้าลองคาโนเชิงปริมาณ 

UNDERSTANDING CUSTOMER NEEDS FOR HERBAL LOOSE POWDER 
THROUGH QUANTITATIVE ANALYSIS OF KANO MODEL 

 
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล1* เหมือนหมำย อภินทนำพงศ์1 นิรมล ปัญญ์บุศยกุล2 ลดำวัลย์ ช่ำงชุบ3 

วงเดิอน สิมะโชคดี4 ประภำ ตันติประเสริฐกุล4 อำรีย์ ครุฑเนตร4 รุ่งนภำ ฉัตรตรี4 
และฉัตรรัตน์  สิริทองถำวร4 

 

บทคัดย่อ  

กำรออกแบบและกำรพัฒนำตลอดจนกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์
รวมทั้งมีนวัตกรรมเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรอยู่รอดของธุรกิจภำยใต้สภำวะกำรเปลี่ยนแปลง และกำร
แข่งขันที่รุนแรงเพ่ือรักษำส่วนแบ่งตลำด ทั้งนี้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภำพ ควรมี
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้เข้ำใจถึงควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้บริโภคและน ำข้อมูลที่
ได้มำใช้ในกำรพัฒนำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ งำนวิจัยนี้จึงศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสมุนไพร โดยกำรใช้แบบจ ำลองคำโน โดยทดสอบควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคจ ำนวน 100 คนในกรุงเทพมหำนคร ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน 2560 ด้วย
แบบสอบถำมซึ่งเป็นกำรส ำรวจควำมต้องกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสมุนไพร จำกผลกำรทดลอง
พบว่ำบรรจุภัณฑ์แบบขวดฝำเกลียว บรรจุภัณฑ์แบบกระปุกพร้อมฝำ ขนำด รวมทั้งตรำสินค้ำเป็น
ลักษณะ “ไม่แตกต่ำง” ของผลิตภัณฑ์ ส่วนกำรลดสิวได้จริง สำรสกัดจำกธรรมชำติ  และรำคำ
เหมำะสม เป็นลักษณะ “ต้องมี” ของผลิตภัณฑ์ ส ำหรับบรรจุภัณฑ์แบบพัฟส ำหรับทำหน้ำ ถือเป็น
ลักษณะ “ดึงดูดใจ” ของผลิตภัณฑ์ กำรวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส ำคัญ
มำกในกำรท ำตลำดผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสมุนไพร 

ค้าส้าคัญ: แป้งฝุ่นสมุนไพร ควำมพึงพอใจของผู้บริโภค พัฒนำผลิตภัณฑ์ แบบจ ำลองคำโน 
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Abstract 

Under rapidly changing and highly competitive circumstances, the timely 
design, development and marketing of new products with creative and innovative 
features are essential for a company’s survival. In order to capture and retain 
market share, customer requirements and expectations should be met and 
exceeded through product innovation. For effective new-product-development 
project management, a systematic approach to understanding customer 
requirements and further embedding them into the future product is desirable. 
This paper analyses the notion of customer satisfaction based on the Kano model 
and points to the importance of herbal talc powder product innovation in 
exceeding customer satisfaction. Data collected from a customer sample (n = 100) 
in Bangkok during February to April 2017. The questionnaires are analyzed with 
focus on customer need analysis of herbal talc powder. The results indicate that 
the spiral bottle packaging, box packaging with lid, size and branding tend to be a 
dominant “indifferent” characteristic. The actual acne reducing and natural 
extracts showed a dominant “must be” characteristic. Attractive requirement was 
facial puff packaging attribute. This study suggests that packaging design is one of 
the crucial factors for herbal talc powder marketing.  

Keywords: herbal talc powder, consumer satisfaction, product development, Kano  
model 

 
Introduction 

 Cosmetics can be classified into skin care and hair care products. In the past 
10 years, the skin and body care products are the most popular. Thailand's 
cosmetics industry grows at an average of 10-20% per year, ranked 17th in the 
world's cosmetic industry. Thai cosmetic ingredients have a significant improvement 
in technology in Asia, been second only to Japan and South Korea (Department of 
Business Development, 2016). Cosmetic powder is a fine powder, clean, soft to 
touch, fragrant, can be color or colorless. It is a preparation for use on the skin to 
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feel comfortable. Some species are used to decorate the surface look more 
gorgeous or cover up the undesirable traces. The use of starchy cosmetics has long 
been around. At present, the beauty and cosmetics business is turning to focus on 
the production of natural products or herbs called herbal cosmetics or natural 
cosmetics. Natural ingredients rather than chemicals derived from synthesis. 
Products with natural ingredients often have fewer side effects than chemicals (Joshi 
and Pawar, 2015). 

 Herbal powders are classified in Herbal Skin Care from the Community 
Product Standards (2005). Herbal dust masks are products that are made mainly 
from talcum mixed with herbs. However, market place success and long-term 
consumption of novel foods depend on consumers’ acceptance and satisfaction. A 
good understanding of consumers’ responses and their reactions towards novel 
food products carrying a specific health is recognized as a key success factor. Novel 
food products are costly to develop and bring to market. Various methods and 
tools have been developed accordingly to help companies obtain a better 
understanding of consumer satisfaction and bring a new product more succeed. 
Among them, Kano’s model is a widely used tool for understanding the voice of 
consumers and their impact on consumer satisfaction. 

 The seminal study by Kano et al. (1984) was the first to thoroughly address 
the non-linear relationship between quality attribute performance and overall 
consumer satisfaction. They suggested that quality attributes can be classified into 
five categories (i.e., basic, performance, excitement, indifference and reverse) based 
on the level of impact of individual attributes on overall consumer satisfaction. 
Table 1 summarizes the definition of those five factors. Among them, indifference 
factor is a quality attribute without which consumer satisfaction will not be affected, 
and reverse factor is an attribute with which consumers will be dissatisfied. Neither 
factor has much relevance to fulfilling improving overall satisfaction. Therefore, the 
literature has traditionally excluded these two factors when the research focus is on 
fulfilling consumer needs and ‘‘improving’’ overall consumer satisfaction. In other 
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words, research has generally concentrated on discussion of the first three quality 
factors, basic, performance, and excitement. 
 
Table 1 Kano’s five quality factors. 

Quality factor Definition 
Basic (Must-be) factor   
 
 
 
Performance (One-

dimensional) factor 
Excitement  (Attractive) factor 
 
 
Indifference factor  
 
 
 

 
Reverse factor 
 

Consumers will accept the product or service if 
quality attribute is provided; otherwise, 
they will feel dissatisfied (if this quality 
attribute is not provided). 

Consumers will be satisfied if quality attribute is 
provided; otherwise, they will be 
dissatisfied. 

Consumers will be satisfied if quality attribute is 
provided; otherwise, they will accept the 
product or service with no dissatisfaction. 
Consumer satisfaction will not be 
affected no matter whether this quality 
attribute is provided or not 
Consumers will be dissatisfied if this 
quality attribute is provided; otherwise, 
they will be satisfied 

Source: Matzler et al (1996) 
 

 As Figure 1 shows, the extent to which a quality element is provided is 
indicated on the x-axis. The more the arrow moves towards the right, the greater 
the extent to which the quality element is provided, while the more the arrow 
moves towards the left, the less the left, the less the extent to which the quality 
element is provided. The consumer satisfaction is indicated on the y-axis. The 
higher the arrow, the higher the consumer dissatisfaction, while the lower the 
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arrow, the higher the consumer dissatisfaction. Based on these axes, the following 
are the popularly named Kano consumer requirement categories. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Kano’s two-dimensional quality model.    
Source: Matzler et al (1996) 

 
 This paper was intended to show the use of Kano’s questionnaires to find 

out consumer needs analysis towards herbal acne talc powder. 
 

Methodology 

 This research adopts a quantitative approach, which analyses the 
relationship between qualities attributes of the herbal acne talc powder and 
consumer satisfaction based on the Kano model and the CS coefficient matrix. 

 An overview of the proposed process model includes (1) initial product idea 
generation, (2) consumer requirement acquisition and (3) Kano model analysis. Note 
that this process model is more concerned with the early phases of new product 
development than the whole process. 

 The initial product idea generation or voice of consumer has received 
considerable attention. Product ideas arise from 2 Focus groups from 10 potential 
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consumers each. After that, group the consumer requirements into their appropriate 
Kano categories using the Kano questionnaire. 

 A Kano questionnaire that consists of pairs of one positive and one 
negative question were built from voice of consumer. They are a spiral bottle 
packaging, a box packaging with lid, a facial puff packaging, efficiency, branding, 
price, composition and quantity 100 consumers in Bangkok were asked to answer 
the questionnaires during February to April, 2017. The questionnaire contained two 
simple questions for each attribute. The consumers rated their satisfaction if the 
product had this attribute and rate again if the product did not have this attribute. 
People need to choose the answer from the survey which lists five choices including 
“I like it that way”, “It must be that way”, “I am neutral”, “I can live with it that 
way”, “I dislike it that way”.  

 Based upon the responses, Dr. Kano and his colleagues believe that 
the “one-dimensional, O”, “attractive, A”, “must-be, M”, “indifferent, I” and 
“reverse, R” quality attributes can be classified through a consumer questionnaire. 
Kano’s evaluation is showed in Table 2. 
 
Table 2 Kano’s evaluation table 

Functional Dysfunctional 
Like Must-be Neutral Live-with Dislike 

Like Q A A A O 
Must-be R I I I M 
Neutral R I I I M 
Live-with R I I I M 
Dislike R R R R Q 

Source: Matzler and Hinterhuber (1998). 
 

 The consumer satisfaction coefficient (CS coefficient) states the extent to 
which consumer satisfaction can be increased by fulfilling a quality attribute or the 
extent to which fulfilling the quality attribute merely prevents the consumer from 



643 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

being dissatisfied. The calculation of the CS coefficients was used the following 
equations. 

Extent of satisfaction:      

 

Extent of dissatisfaction:   

 

Where A, O, M and I are the numbers of frequencies for each class. A minus 
sign is put in front of the CS coefficient of consumer dissatisfaction in order to 
emphasize its negative influence on consumer satisfaction if this quality attribute is 
not fulfilled. The positive CS coefficient ranges from 0 to 1; the closer the 
coefficient is to 1, the higher the influence on consumer (Kwon, Lee, and Kwon, 
2008). 
 
Results and Discussion 

Two hundred consumers between 21 and 50 years of age participated in the 
consumer tests. They represented six categories based on gender (men and women) 
and age (20s, 30s and 40s). The distribution of the subjects among the various 
categories is shown in Table 3. Men in their 30s and 40s were more difficult to 
recruit, and the number of subjects in these two categories was lower (6  and 2 , 
respectively). Potential participants were selected if they answered yes to the 
question “do you use acne product?” 
 
Table 3 Composition of the consumer population sampled 

Gender Age 
21-30 years 31-40 years 41-50 years 

Men 
Women 

21 
28 

6 
25 

2 
18 
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The relationship between consumer satisfaction and the herbal acne talc 
powder attributes from the basic Kano model was analyzed. Table 4 shows the 
description of the 8 attributes and the results of the evaluation of attributes 
according to frequencies. The entries in columns A, M, I, O, Q and R represent the 
perception of the respondents in numbers, and the italic letters refer to the 
category of needs under which a quality attribute falls. 

 From Table 4, ‘efficiency and composition can be categorized into the ‘must 
be attributes’, in which the ‘M’ is the most frequent response, while the remaining 
attributes (a spiral bottle packaging, a box packaging with lid, branding, price and 
quantity) are recognized by the consumers as ‘indifferent attributes’ of the products 
because in these attributes the ‘I’ is the most frequent response. The only 
attributes, which is a facial puff packaging, is the ‘attractive’ attributes. This 
classification indicates that the consumers will be happy to see that herbal talc 
powder be able to completely reduce acne and contains the natural composition 
of product such as herbs. The results showed that consumer care about the 
efficiency of herbal acne product and strongly concerns about natural composition 
in the product. Thus, these couple attributes will offer consumers extra satisfaction, 
while the lack of such attributes will not incur dissatisfaction as they do not expect 
such attributes at all. However, if the product does not have a acne reducing 
benefit, the consumers tend to be dissatisfied and will find the product less 
acceptable. According to the M>O>A>I rule, the must be attributes are more 
important in attracting and retaining consumers and should be ensured earlier than 
the attractive attributes. Moreover, consumer showed hidden demand for a modern 
puff packaging because they require innovation product which is indicated that 
consumer feel uncomfortable to use product during the day time. Interestingly, a 
spiral bottle packaging, a box packaging with lid, branding, price and quantity are 
‘indifferent’ factors which mean that consumer do not agree for the inconvenient 
packaging of talc powder and do not need any different size in the product. 
Unfortunately, there is no report for the consumer satisfaction of herbal talc powder 
before stepping up to product development.  
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Table 4 The quality attributes of functional food and the classification by Kano 
model. 

Attribute name Attribute descriptions A M I O Q R Category 

Packaging A spiral bottle packaging  

 

5 4 53 4 5 29 I 

A box packaging with lid 

 

10 6 52 1 7 24 I 

A facial puff packaging 

 

32 8 31 17 4 8 A 

Efficiency Be able to completely 
reduce acne 

8 39 13 28 8 4 M 
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Attribute name Attribute descriptions A M I O Q R Category 

Branding Royalty to brand 13 28 38 12 5 4 I 
Price The different price of each 

product for buying 
decision 

8 30 37 15 2 8 I 

Composition The natural composition of 
product such as 
herbs 

10 36 28 21 4 1 M 

Quantity Different size for buying 11 15 61 4 0 9 I 

  
 Table 5 shows the results of prioritization by the order of the most frequent 

responses. From the results, among all the attractive attributes according to the 
M>O>A>I rule, ‘Efficiency’ is more important than the other attractive attributes 
because the second most frequent response to this attributes is ‘O’, while that of 
another attributes is ‘I’. Therefore, the ‘Efficiency’ attribute should be ranked higher 
than the other attractive attributes. 

 
Table 5 Quality attributes of fruit juice beverage ranked by most frequent response. 
 Attribute name Most frequent 

response 
Second most 

frequent 
response 

Third most 
frequent 
response 

Fourth most 
frequent 
response 

1 A spiral bottle 
packaging  

I R A,Q O,M 

2 A box packaging with lid I R A Q 
3 A facial puff packaging A I O M,R 
4 Efficiency M O I A,Q 
5 Branding I M A O 
6 Price I M O A,R 
7 Composition M I O A 
8 Quantity I M A R 

To condense the results of Kano survey, Berger et al. (1993) suggested 
calculating so-called CS coefficients. Figure 2 shows the CS coefficient from the 
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study. From the results, efficiency and composition are more important than the 
other attributes. They mean that the inclusion of the attributes in a product will 
result in more satisfied and will result in more buying decision. Interestingly, the 
quantity, composition, price, branding and efficiency showed dissatisfied value more 
than satisfied. These attributes are affected buying decision of talc powder product. 
If these attributes do not find in product, the consumer will not buy the product. 
Surprisingly, a puff facial packaging showed satisfied value more than dissatisfied. 
This showed that puff packaging affected the consumer seductive feeling of the 
product. 

Based on CS-coefficients, it is possible to position the dimension of 
perception in a satisfaction-dissatisfaction grid (Berger et al. 1993). One-dimensional 
requirements, causing both satisfaction and dissatisfaction, are positioned in the top 
right quadrant (CS->0.5, CS+>0.5). The bottom right quadrant represents must-be 
requirements (CS->0.5, CS+<0.5). Attractive requirements (CS-<0.5, CS+>0.5) and 
indifferent requirements (CS-<0.5, CS+<0.5) are positioned in the bottom quadrant 
(Figure 3). The categorized requirement of each attributes is similar from Kano and 
Berger except reverse requirement (Figure 3 and Table 4). Interestingly, branding and 
price is stand for the border region between must be requirement and indifferent 
requirement. These results implied that consumer needs to drink fruit juice because 
of brand and price value but they do not find any different between each acne talc 
powder product. 
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Quantity                                                
         Composition             

                   Price  

              Branding  

            Efficiency 

A facial puff packaging 

A box packaging with lid 

A spiral bottle packaging  

 
 
Figure 2: Consumer satisfaction coefficients. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3: Consumer satisfaction coefficients grid. 
 

 Categorization patterns of CS-coefficient differ significantly between male 
and female (Figure 4 and 5) including no cluster (Figure 3). Every attributes is 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80
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Dissatisfaction
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2-A box packaging 
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indifferent for male cluster (N=57), hence all attribute perception of product in men 
opinion is performance factor or not different in recent marketing position. They all 
can generate high satisfaction but when absent they do not necessarily generate 
dissatisfaction.  Moreover, Female cluster (N=143) is interested in a facial puff 
packaging much more than male (Figure 4 and 5). Puff packaging perception for 
female should be use for herbal powder to avoid dissatisfaction. These results 
suggested that the drivers of satisfaction of each cluster are different. Hence the 
target consumer cluster should be recommended to consider for finding out the 
performance attribute for new product development. 
 

 
Figure 4: Male consumer satisfaction coefficients grid. 
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packaging  

2-A box packaging 
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Figure 5: Female consumer satisfaction coefficients grid. 
 
Conclusion 

In conclusion, the drivers of target consumer satisfaction for herbal talc 
powder are a spiral bottle packaging, a box packaging with lid, a facial puff 
packaging, efficiency, branding, price, composition and quantity.  From the results, a 
facial puff packaging is the attractive attributes for herbal powder in all cluster of 
consumer.   
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ตัวแบบการค้นหาร้านเคร่ืองดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

Model Searching Cafe on online map of Pibulsongkram 
Rajabhat University (Thalaykaew Campus) 

 
ธันยบูรณ์ รอดมณ1ี และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ1์ 

 
บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำตัวแบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ 
บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งำนสะดวกในกำรค้นหำ
ข้อมูล และเส้นทำงที่จะไปยังร้ำนเครื่องดื่ม โดยมีกำรเก็บข้อมูล ค่ำพิกัดต ำแหน่ง ชื่อร้ำน ประเภท 
รำคำ เวลำเปิด-ปิด เบอร์โทรศัพท์ และอ่ืนๆของแต่ละร้ำน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งำนมีข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินเลือกร้ำนเครื่องดื่มได้ตรงตำมควำมต้องกำรมำกขึ้น ในกำรพัฒนำตัวแบบได้เก็บข้อมูลของร้ำน
เครื่องดื่มบริเวณมหำวิยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) จ ำนวน 33 ร้ำน และด ำเนินกำร
พัฒนำตัวแบบขึ้นโดยใช้ภำษำ PHP ร่วมกับฐำนข้อมูล My SQL รวมถึงกำรแสดงผลโดยใช้ Google 
Map API ซึ่งในกำรพัฒนำตัวแบบนั้นได้น ำหลักกำรของ Responsive Web Design มำใช้เพ่ือให้
สำมำรถน ำเสนอเนื้อหำที่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกันได้  จำกกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนและผู้เชี่ยวชำญระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.55 มีระดับควำม
พึงพอใจมำกที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ: ตัวแบบ แผนที่ออนไลน์ ร้ำนเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1สังกัด (สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม) 
*Corresponding author, E-mail: chutiphon@psru.ac.th 



653 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

Abstract 
 The aims of this research were 1) to increase the information seeking and 
route to the cafe around the Pibulsongkram Rajabhat University (Thalaykaew 
Campus), and 2) to develop the data storage of cafe on the online map within the 
community around the Pibulsongkram Rajabhat University (Thalaykaew Campus). 
The findings show that there were 33 cafes around the university that the 
researchers collected data and developed the database by MySQL which consisted 
of cafe’ name, types of the cafe, open-hour, contact number, and pictures, and the 
website was developed by PHP. The navigation was used the Google Map API and 
using Responsive Web Design as a guideline in website design and development to 
present the content in deferent devices. 
 
Keywords: Model, Online map, café 
 
ความส้าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันนั้นมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ร่วมกับสื่อ เว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ตอย่ำง
แพร่หลำยกำรให้ควำมสนใจกับสื่อและโซเชียลมีเดียเพ่ิมขึ้นจนกลำยเป็นปัจจัยหนึ่งของกำรด ำรงชีวิต 
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับบุคคลจะเลือกใช้งำนซึ่งโดยทั่วไปจะใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูล
ตำมควำมต้องกำร และใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลอยู่
บ่อยๆ คือ กำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มที่ตรงควำมต้องกำรเพ่ือช่วยลดระยะเวลำและช่วยให้มีข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจที่จะไป 

บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมมีร้ำนเครื่องดื่มเช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนน้ ำปั่น เป็นต้น 
เปิดใหม่เพ่ิมขึ้นมำก เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปมำจำก
หลำกหลำยพื้นที่ แต่คนส่วนมำกไม่รู้จักร้ำน และไม่ทรำบว่ำบริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มีร้ำนเครื่องดื่มอยู่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงส่วนไหนของมหำวิทยำลัย รวมถึงไม่รู้ว่ำร้ำนเครื่องดื่มที่คน
นิยมไป สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในร้ำน รวมถึงกำรให้บริกำรเพ่ิมเติมอะไรบ้ำง เช่น  แอร์ ไวไฟ 
เบเกอร์รี่ อำหำรเป็นต้น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนำตัวแบบจัดเก็บข้อมูลของร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณรอบ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) 
2. เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูลและเส้นทำงของร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ 

บริเวณรอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แผนที่กูเกิลเอพีไอ (Google Map API) 

1.1 แผนที่กูเกิล (Google Map) คือ เป็นเว็บไซต์ค้นหำส่วนหนึ่งของกูเกิล โดยเน้น
ที่กำรค้นหำเส้นทำงและบริกำรต่ำง ๆ โดยกำรใส่ต ำแหน่งจุดหมำยที่ต้องกำรค้นหำ เพ่ือให้เว็บไซต์
ระบุต ำแหน่งและน ำทำงไปยังเป้ำหมำยที่ เรำต้องกำรค้นหำและใช้เส้นทำงที่ ใกล้ที่สุดและ
ประหยัดเวลำมำกท่ีสุดเพื่อให้ผู้ใช้งำนสะดวกต้องกำรค้นหำต ำแหน่ง  

1.2 API ย่อมำจำก Application Programming Interface คือ ชุด API ของกูเกิล 
ส ำหรับพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบำยแอพพลิเคชั่น (Android, iOS) ไว้ส ำหรับเรียกใช้แผนที่
และชุดบริกำรต่ำง ๆ ของกูเกิลเพ่ือพัฒนำตัวแบบให้มีควำมสะดวกให้กำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำนมำก
ยิ่งขึ้น (สวิฟท์เลทดอทซีโอดอททีเอช, ม.ป.ป.) 

2. แผนที่กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) 
 แผนที่กูเกิลเอิร์ธ คือ กำรส ำรวจข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ โดยเข้ำถึงผ่ำนดำวเทียมและกำร
ถ่ำยภำพทำงอำกำศและข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อื่น ๆ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นตัวแทนโลกในฐำนะ
โลก สำมมิติ (Geo Browsers) เรียกอีกอย่ำงว่ำโลกเสมือน  ซึ่งโปรแกรมนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบงำน ด้ำนภูมิสำรสนเทศ GIS (Geographic Information System) เรียกว่ำโปรแกรม 
Google Earth Client  ซึ่งกำรใช้งำนต้องต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วย เพ่ือจะได้ดึงภำพที่อยู่
บน Server ของกูเกิลแสดงได ้(แรงฟอร์เอฟเวอร์ดอทคอม,2556)  

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับ Responsive Web Design 
 Responsive Web Design คือ กำรออกแบบเว็บไซต์ ที่จะท ำให้เว็บไซต์ สำมำรถแสดง
ผลได้อย่ำงเหมำะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน เพ่ือแก้ปัญหำขนำดของอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) แท็บแล็ต 
(Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ตโฟน (Smart Phone) เป็นต้น โดยใช้ โค้ดร่วมกัน URL 
เดียวกัน เพื่อให้รองรับกำรแสดงผลผ่ำนหน้ำจอที่มีขนำดแตกต่ำงกันได้โดยอัตโนมัติ (เบญสิร์ยำ ปำน
ปุญญเดช, 2555) 
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 4. ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบ PHP 
  ภำษำ PHP คือ ภำษำที่ใช่ส ำหรับเขียนโปรแกรม PHP เป็นส่วนที่ใช้ค ำนวณ
ประมวลผล เก็บค่ำและท ำตำมค ำสั่งต่ำงๆ จะแสดงผลออกมำในรูปแบบ HTML สำมำรถแทรกภำษำ
PHP ได้ในหน้ำเดียวกับ HTML ได้อีกด้วย PHP สำมำรถใช้งำนได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์และช่วยให้พัฒนำ
ภำษำได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ภำษำ ค ำสั่งต่ำงๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่ำ Script และเวลำใช้งำนต้อง
อำศัยตัวแปรชุดค ำสั่ง ลักษณะของ PHP ที่แตกต่ำงจำกภำษำสคริปต์แบบอ่ืนๆ (มำยด์พีเอชพี
ดอทคอม, 2560) 

5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 อภิรักษ์ (2552) ได้น ำเสนอ กำรประยกตุใช้แผนที่กูเกิล ในกำรพัฒนำระบบ

กำรค ำนวณค่ำรถแท็กซี่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลกำรน ำแผนที่กูเกิล มำใช้นั้นมี
ข้อจ ำกัดกัดในกำรใช้จึงท ำให้มีกำรแกไขระบบตำมควำมเหมำะสม ซึ่งก็ท ำให้ระบบสำมำรถแบ่งกำร
ท ำงำนได้ 2 สวนหลัก ๆ คือกำรที่แสดงแผนที่ในกำรเดินทำงด้วยคือในรูปแบบเต็มและส่วนที่ไม่แสดง
แผนที่คือรูปแบบโทรศัพท์ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบก็จะได้ผลลัพธ์ค่ำใช้จ่ำยแท็กซี่ที่เหมือนกัน กำรพัฒนำ
ระบบกำรค ำนวณค่ำรถแท็กซี่นี้ไดมีกำรท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ โดยกำร
สอบถำมพนักงำนขับแท็กซี่โดยตรงรวมถึงกำรรับควำมเห็นจำกผู้เข้ำใช้งำนทำง เว็บบอร์ดด้วย โดย
ผลที่ไดมีค่ำคิดเฉลยควำมถูกต้องเกินร้อยละ 88 ขึ้นไป ซึ่งก็คือจะมีค่ำใช้จ่ำยมำกน้อยไมเกิน 10 – 
20 บำท ต่อกำรใช้งำนแต่ละครั้ง โดยระบบนี้สำมำรถน ำไปใช้งำนไดจริงผ่ำนทำง รูปแบบ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและใช้งำนบนโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ตโฟน 

5.2 ปฐมพงษ และ ฐิมำพร (2553) ได้น ำเสนอกำรประยุกต์ใช้ Google Maps API 
ในกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ระบบเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดส ำหรับสถำนีต ำรวจ โดยกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Google Maps API เป็นระบบที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ ที่จ ำเป็น
เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ไดแก พ้ืนที่ต ำบล พ้ืนที่แหล่งเสี่ยง ผู้ค้ำ ผู้เสพ สถำนที่ค้ำและ
จุดตรวจโดยมีกำรแสดงผลบนแผนที่กูเกิล เป็นกำรแสดงผลที่สะท้อนให้เห็นพ้ืนที่ ที่เกิดเหตุจริงท ำให้
เจำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยปรำบปรำมยำเสพติดสำมำรถเห็นภำพชัดเจนมำกขึ้น ช่วยให้กำรเฝ้ำระวัง
ติดตำมจับกุมท ำไดอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขนอกจำกนยังสำมำรถแสดงผลข้อมูลตำมลักษณะ
ควำมผิด เช่น ผลิต น ำเขำ จ ำหน่ำย ครอบครองและเสพไดและสำมำรถแสดงรำยงำนสถิติกำรจับกุม
ยำเสพติดแต่ละประเภทไดสำมำรถแสดงสถิติกำรจับกุมยำเสพติดแต่ละประเภทในแต่ละเดือนใน
ลักษณะกรำฟเพ่ือให้เห็นแนวโน้มปัญหำยำเสพติดแต่ละประเภทได้ 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของระบบตัวแบบค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลแผนที่เส้นทำงและรำยระ
เอียดของร้ำนเครื่องดื่มเพ่ือน ำมำแก้ปัญหำของผู้ใช้งำนที่ไม่คุ้นชินกับสถำนที่ ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีกำร
ด ำเนินงำนวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตและควำมต้องกำรของระบบ 
  1.1 ท ำกำรค้นหำเส้นทำงร้ำนเครื่องดื่มบริเวณในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
และรอบ ๆ (ในแหล่งชุมชน) 30 ร้ำน โดยประมำณ 

       1.2 ระบบสำมำรถแสดงข้อมูลร้ำนเครื่องดื่มได้,แสดงชื่อร้ำน,แสดงที่อยู่,แสดงเวลำ
เปิด-ปิด,แสดงประเภทร้ำน,แสดงรำคำเริ่มต้น แสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเช่น แอร์ ไวไฟ แสดง
อำหำรเบเกอรร์ี่ และแสดงพิกัดของร้ำน 

1.3 แสดงข้อมูลแผนที่บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

2.1 Adobe Dreamweaver CS6 และ Editplus เพ่ือใช้ ในกำรออกแบบและ
พัฒนำ 

2.2 โปรแกรมภำษำ PHP เป็นภำษำในกำรพัฒนำระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำน
เครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) 

2.3 โปรแกรมภำษำ My SQL เป็นโปรแกรมส ำหรับกำรจัดฐำนข้อมูล 
2.4 โปรแกรม PhotoShop เป็นโปรแกรมส ำหรับแต่งรูปภำยเว็บไซต์ 

3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ได้ท ำกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของระบบโดยศึกษำจำกกำรสอบถำมเจ้ำของ

หรือพนักงำนของแต่ละร้ำนเครื่องดื่ม เพ่ือเก็บข้อมูลของร้ำนเครื่องดื่มมีดังนี้ ชื่อร้ำน,ประเภทของ
ร้ำน,รำคำ,เวลำท ำกำร,เบอร์ติดต่อ,สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก,พิกัดที่ตั้งของร้ำนเครื่องดื่มจะเก็บข้อมูล
โดยกำรใช้พิกัดทำงภูมิศำสตร์จำกภำพถ่ำยดำวเทียมบนอุปกรณ ์

4. วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ

โดยรวม แสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบดังแสดงในรูปภำพ 1 



657 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
ภาพที ่1:  ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ 

 
5. กำรพัฒนำระบบ 
กำรพัฒนำระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏพิบูลสงครำม(ส่วนทะเลแก้ว)โดยกำรท ำเว็บไซต์ผ่ำนทำงโปรแกรม Editplus ด้วยกำรเขียนภำษำ 
PHP และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือที่จะสำมำรถจัดเก็บข้อมูลร้ำนเครื่องดื่ม รวมถึงค่ำพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ดัง  

6. กำรทดสอบควำมถูกต้องของระบบ 
กำรทดสอบควำมถูกต้องของระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำน เครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ 

บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม(ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งเป็นกำรกำรทดสอบฟังก์ชันกำรท ำงำน 
ใช้เพ่ือพิสูจน์ควำมจริง ในแต่ละฟังก์ชันงำน ของแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ว่ำท ำงำนสอดคล้อง และ
เสถียรภำพกับข้อก ำหนดควำมต้องกำรระบบงำนหรือไม่  

7. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์

บริเวณมหำวิทยำลัยรำชัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งจะประเมินควำมพึงพอใจตัวแบบกำร
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ค้นหำร้ำนเครื่องดื่ม ภำยหลังจำกกำรที่ได้ทดลอง  โดยใช้เครื่องมือในกำรวิจัยเป็นแบบทดสอบ 
(Questionnaire) ซึ่งมีประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 3 ด้ำน คือ  

7.1 ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing)เป็นกำรทดสอบอย่ำงหนึ่งใน 
non-Functional testing คือเป็นกำรทดสอบประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนำขึ้นมำ 

7.2 ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) คือ กำรวัดค่ำควำมเชื่อถือได้ของ
ระบบ  หำกได้คำ่ที่มำกแสดงว่ำระบบนั้นมีควำมเชื่อถือสูง 

7.3 ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing)คือกำรทดสอบกำร
ออกแบบกำรท ำงำน และกำรใช้งำนของระบบโดยผู้ใช้งำน 

8. แบบประเมินประสิทธิภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ 
 กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ 

บริเวณมหำวิทยำลัยรำชัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งจะประเมินประสิทธิภำพของระบบตัว
แบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่ม ภำยหลังจำกกำรที่ได้ทดลอง  มีประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 5 ด้ำน 
คือ 
  8.1 ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) 
  8.2 ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) 
  8.3 ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) 
  8.4 ด้ำนควำมสำมำรถในหน้ำที่กำรท ำงำนของระบบ(Function Testing) 
  8.5 ด้ำนควำมปลอดภัย(Security Testing) 
 
ตางรางที่ 1: แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนทั้งหมด 5    
               ระดับ 

ระดับควำมพึงพอใจ คะแนน 
มำกที่สุด 5 

มำก 4 
ปำนกลำง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
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โดยใช้เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจของระบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบน
แผนที่ออนไลน์ บริเวณมหำวิทยำลัย  

 
ตารางที่ 2: เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของเบสท์ (John W. Best) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.50-5.00 ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
3.50-4.49 ควำมพึงพอใจมำก 
2.50-3.49 ควำมพึงพอใจปำนกลำง 
1.50-2.49 ควำมพึงพอใจน้อย 
1.-1.49 ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
น ำค่ำเฉลี่ยแต่ละข้อมูลมำเทียบกันเกณฑ์ในกำรให้ควำมหมำยได้พิจำรณำ โดยใช้เกณฑ์

ก ำหนดควำมหมำยตำมขอบเขตของค่ำเฉลี่ยตำมแนวคิดของเบสท์ นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 ขึ้นไปในแต่ละด้ำน และคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 ขึ้นไป จงยอมรับว่ำมีคุณภำพดีและสำมำรถน ำไปใช้งำนได้  (ทรง
ศักดิ์ โพธิ์เอ่ียม, 2557)  
 

9. สถิตท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้กำรประเมินผลเป็นไปตำมหลักกำร ทำงผู้วิจัยได้น ำเอำทฤษฎีเกี่ยวกับสถิติ

มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมิน โดยได้วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินโดยใช้สถิติพ้ืนฐำนซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

9.1 ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือค่ำเฉลี่ยเลขคณิตหมำยถึง เกิดจำกกำรเอำ
คะแนนทุกตัวมำรวมกันแล้วหำรด้วยจ ำนวนทั้งหมดซึ่งมีวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยดังนี้ 

 

สูตร  

 
โดย x คือ ค่ำเฉลี่ย 

x   คือ คะแนนในแต่ละข้อ 

 x คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อผู้ประเมิน 
 

n  คือจ ำนวนในกลุ่มตัวอย่ำง 
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  9.2 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) รำกที่สองของแปรปรวนหรือ
รำกที่สองของค่ำเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนที่เบี่ยงเบนออกจำกค่ำเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นยกก ำลัง
สอง มีสูตรดังนี้ 
 

สูตร  
)1(

2
)(

..








n

xx

DS

 
 

โดย  S.D.  คือ ค่ำเบี่ยงมำตรฐำน 

        x   คือ คะแนนในแต่ละข้อ 

     x  คือ ค่ำเฉลี่ย 

   n  คือ จ ำนวนในกลุ่มตัวอย่ำง 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ระบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
(ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรออกแบบและพัฒนำ และเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบ โดยผลกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตท่ีได้ก ำหนดไว้มีผลกำรวิจัยดังนี้ 

1. ผลกำรพัฒนำระบบ 
1.1หน้ำเมนูหลัก 

 

   
 

ภาพที่ 2: หน้ำหลักตัวแบบ 
 

 หน้ำเมนูของแต่ละร้ำนเครื่องดื่มจะประกอบไปด้วย แผนที่บอกพิกัดต ำแหน่งของร้ำน
เครื่องดื่มร้ำนนั้นๆ รำยละเอียดของร้ำนเครื่องดื่มรวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือเป็นกำรบอก
ควำมคิดเห็นของผู้บริโภค  
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  1.2 หน้ำกำรน ำทำง 
 

 
ภาพที่ 3: หน้ำจอกำรน ำทำง 

 
 หนำ้ระบบกำรน ำทำงจะประกอบไปด้วย ระยะทำงจะก ำหนดจำกต ำแหน่งของผู้ใช้ถึงร้ำน
เครื่องดื่มที่ผู้ใช้ต้องกำรไป  ระบบมีกำรค ำนวณเวลำกำรเดินทำงและระบบเสียงที่จะบอกว่ำเหลือ
ระยะ อีกเท่ำไหร่ เป็นระยะๆ เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้งำนแนะน ำให้ใช้งำนผ่ำนระบบสมำร์ทโฟน  

2. กลุ่มเป้ำหมำย 
  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 56 คน ประกอบไปด้วย

นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมและประชำชนทั่วไป 
 แบบประเมินประสิทธิภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 5 คน ประกอบไปด้วย
อำจำรย์สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 3. ผลประเมินกำรวิจัย 
 
ตารางท่ี: 3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน   

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

x   S.D. 
1.ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) 4.33  0.91 
2.ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) 4.33 0.69 
3.ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) 4.56 0.70 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.41 0.77 
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จำกตำรำง 3 พบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 
4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.77 ดังนั้นระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
 
ตารางท่ี 4:  ผลกำรประเมินประสิทธิภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

x  S.D. 
1.ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) 4.72 0.46 
2.ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) 4.50 0.51 
3.ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) 4.72 0.46 
4.ด้ำนควำมสำมำรถในหน้ำที่กำรท ำงำนของระบบ

(Function Testing) 
4.72 0.46 

5.ด้ำนควำมปลอดภัย(Security Testing) 4.56 0.51 
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.64 0.48 

 
จำกตำรำง 4 พบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.64 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.48 ดังนั้นระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
 
อภิปรายผล 

ระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยใช้ Google Map API เพ่ือที่จะแสดงต ำแหน่งพิกัดของร้ำนเครื่องและ 
ใช้ค ำสั่งภำษำ PHP ในกำรสร้ำงตัวแบบขึ้นมำเพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงไปในฐำนข้อมูล 
MySQLและใช้เทคนิค Responsive Web Design ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้ออกมำแสดงผลลัพธ์บน
อุปกรณ์ที่มีขนำดหน้ำจอแตกต่ำงกันได้ อย่ำงเหมำะสมโดยใช้ URL เดียวกัน เช่น  คอมพิวเตอร์ 
แท็บแล็ตโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และมีกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้บริโภคว่ำมีควำมพึงพอใจอย่ำงไร 
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนและผู้เชี่ยวชำญระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.55 มี
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ  

ระบบตัวแบบกำรค้นหำร้ำนเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) ควรมีกำรแนะน ำร้ำนยอดฮิต และมีระบบกรอกข้อมูลต่ำงๆส ำหรับร้ำนเปิด



663 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ใหม่ที่สนใจอยำกให้เพ่ิมข้อมูลเข้ำมำในเว็บไซต์ รวมไปถึงกำรเพ่ิมข้อมูลนอกเหนือจำกร้ำนเครื่องดื่ม 
เช่น ร้ำนอำหำร หอพัก ร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนท ำผม ร้ำนสะดวกซ้ือ เป็นต้น 
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Rangforever.(2556).กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth). [ออนไลน์]. 
สืบค้นจำก http://www.rangforever.com/news.php?id=11 [2559,18 กันยำยน] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lexitron.nectec.or.th/public/NCIT_2010_Bangkok%20_Thailand/index_
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ระบบจัดการข้อมูลหอพักฮูหยิน 
Information management system Huyin dorm 

สำมำรถ  บัวทอง1 

 

 

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะน ำเอำระบบฐำนข้อมูลมำ
ช่วยในกำรท ำงำนของระบบจัดกำรหอพักฮูหยินมีประสิทธิภำพสำมำรถด ำเนินงำนไปด้วยควำม
เหมำะสมและถูกต้อง โดยมีขอบเขตงำนและกลุ่มตัวอย่ำงดังนี้งำนข้อมูลผู้เช่ำพัก งำนข้อมูลพนักงำน 
งำนห้องพักและงำนสำธำรณูปโภค กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ดูแลหอพักฮูหยินและผู้เช่ำพักหอพักฮูหยิน 
 งำนวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อจัดกำรข้อมูล
หอพักฮูหยิน โดยจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของฐำนข้อมูลออกแบบให้อยู่ในหน้ำเว็บอินเตอร์เฟส 
และมีโปรแกรมค ำนวณสำธำรณูปโภค พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จให้แก่ผู้เช่ำพัก ผู้จัดท ำได้
ทดสอบและออกแบบ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนระบบ พบว่ำผู้ดูแลและผู้
เช่ำพักมีควำมพึงพอใจในด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง และควำมสะดวกในกำรใช้งำนของระบบ
อยู่ในเกณฑท์ีดี่ 
 
ค้าส้าคัญ: ระบบฐำนข้อมูล,หอพัก,สำธำรณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
Corresponding author. E-mail:samat.b@psru.ac.th 
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Abstract 
 The Purposes of System information management Huyin dorm for to bring 
database system to assist in the work of the management system Huyin dorm to 
performance can perform the task with appropriate and accurate. By scope of works 
and sample group thus information tenants occupancy, employee Information, the 
rooms and public utility. Sample group thus Huyin dorm administrator and Huyin 
dorm tenants. 
 This research data collection problem analysis design and programming to 
manage the Huyin dorm by storage, in the form of a database design, is listed on 
the page web interface and the program calculates the public utility ready print 
Invoice and bill with dorm tenant. Organizer get tested and design satisfaction 
questionnaires in use of users of the system finding were administrator and dorm 
tenant have the satisfaction efficiency, accuracy and convenience the use of the 
system was suitable in optimum 
Keywords: Database System, dorm, public utility 
 
 

ความส้าคัญและที่มาปัญหาวิจัย 
 หอพักฮูหยิน ตั้งอยู่เลขที่ 97/1 หมู่ 7 ต ำบลท่ำโพธิ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบ
ธุรกิจหอพักส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรห้องเช่ำที่อยู่ใกล้ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 โดยลักษณะกำรด ำเนินกิจกำรของทำงหอพักเป็นกำรด ำเนินกิจกำรหอพักจะแบ่งรำคำ
ห้องพักตำมอำคำร ตำมประเภท และตำมชั้น โดยหอพักจะมี 3 อำคำรและมีจ ำนวนชั้นที่ไม่เท่ำกัน
ได้แก่ อำคำรที่ 1 มี 4 ชั้น อำคำรที่ 2 มี 2 ชั้น อำคำรที่ 3 มี 2 ชั้น ซึ่งในแต่ละอำคำรและแต่ละชั้นก็
จะมี รำคำและสิ่ งอ ำนวยสะดวกที่ แตกต่ำงกันรำคำจะอยู่ที่  1,000-3,000 บำท และมีค่ ำ
สำธำรณูปโภค ดังนี้ ค่ำน้ ำคิดเป็นหน่วยละ 5 บำท ค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 7 บำท ค่ำปรับในกรณีล่ำช้ำ 
100 บำท ฯลฯ  
 เนื่องจำกเอกสำรของผู้เช่ำพักถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบท ำให้กำรบันทึกข้อมูลเกิดกำรผิดพลำด
ได้ง่ำย ยำกต่อกำรค้นหำประวัติของผู้ เช่ำพัก ยังไม่มีผังแสดงสถำนะห้องพักและโป รแกรม
สำธำรณูปโภค (ค่ำน้ ำ/ค่ำไฟฟ้ำ/ฯลฯ) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงมีควำมประสงค์ที่จะท ำกำรศึกษำและท ำกำรพัฒนำระบบงำน ออกแบบ
ระบบฐำนข้อมูลหอพักฮูหยิน เพ่ือสะดวกในกำรท ำงำนของผู้ดูแลหอพักในกำรแนะน ำผู้ที่สนใจดู

https://dict.longdo.com/search/tenant
https://dict.longdo.com/search/data%20collection
https://dict.longdo.com/search/tenant
https://dict.longdo.com/search/tenant
http://www.babla.co.th/english-thai/optimum
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ห้องพักได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น มีควำมสะดวกและแม่นย ำในกำรค ำนวณค่ำสำธำรณูปโภคในแต่ละเดือน
อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของหอพัก 
2. เพ่ือวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนหอพัก 
3. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของผู้ดูแลหอพัก 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม 

ภำษำ PHP คือ ภำษำที่ใช่ส ำหรับเขียนโปรแกรมPHP เป็นส่วนที่ใช้ค ำนวณประมวลผล เก็บ
ค่ำและท ำตำมค ำสั่งต่ำงๆ จะแสดงผลออกมำในรูปแบบ HTML สำมำรถแทรกภำษำPHPได้ในหน้ำ
เดียวกับHTMLได้อีกด้วย PHP สำมำรถใช้งำนได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์และช่วยให้พัฒนำภำษำได้ดียิ่งขึ้นอีก
ด้วย ภำษำ ค ำสั่งต่ำงๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่ำ script และเวลำใช้งำนต้องอำศัยตัวแปรชุดค ำสั่ง 
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่ำงจำกภำษำสคริปต์แบบอื่นๆ 

JavaScript คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก ำลัง
ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง Java JavaScript เป็น ภำษำสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่ เรียกกันว่ำ "สคริปต์" 
(script) ซึ่งในกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของเรำดูมีกำร
เคลื่อนไหว สำมำรถตอบสนองผู้ใช้งำนได้มำกขึ้น ซึ่งมีวิธีกำรท ำงำนในลักษณะ "แปลควำมและ
ด ำเนินงำนไปทีละค ำสั่ ง" ( interpret) หรือเรียกว่ำ อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ ด (Object Oriented 
Programming) ที่มีเป้ำหมำยในกำร ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส ำหรับ
ผู้เขียนด้วยภำษำ HTML สำมำรถท ำงำนข้ำมแพลตฟอร์มได้ โดยท ำงำนร่วมกับ ภำษำ HTML และ
ภำษำ Java ได้ทั้งทำงฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทำงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ณัฐกฤตำ นำควิจิตร(2556)ได้เสนอกำรศึกษำระบบงำนจองเช่ำห้องพักหอกรองแก้ว 
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะน ำเอำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรท ำงำนของ
ระบบงำนจองห้องพักออนไลน์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และ ท ำให้งำนมีประสิทธิภำพสำมำรถด ำเนินงำนไป
ด้วยควำมเหมำะสมและถูกต้องวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำท ำโดยกำรศึกษำระบบงำน  วิเครำะห์ปัญหำ 
ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรของผู้ใช้ ออกแบบและเขียนโปรแกรม รวมทั้งมีกำรทดลอง
โปรแกรมเพ่ือหำข้อบกพร่องและด ำเนินกำรแก้ไข และท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้โปรแกรมผลกำรศึกษำ
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ท ำให้เรำสำมำรถลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ยุ่งยำก ซ้ ำซ้อนได้ ช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำนวนมำก 
ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว  ทันต่อกำรใช้งำนและควำมต้องกำรซึ่งช่วยสนับสนุน
ระบบงำนจองเช่ำห้องพักด ำเนินงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 

ลลิตำ สิงห์แรง(2559)ได้น ำเสนอกำรพัฒนำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับคน
พิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแท็กซี่ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน   มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำดังนี้เพ่ือจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลผู้พิกำรแบบออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือจัดท ำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแท็กซี่ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน  โดยประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง  ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ได้แก่คนพิกำร  3 ประเภท คือ คนพิกำรด้ำนร่ำงกำยหรือกำร
เคลื่อนไหว  จ ำนวน 30 คน  คนพิกำรด้ำนกำรมองเห็น จ ำนวน 30 คน และคนพิกำรด้ำนกำรได้ยิน
หรือกำรสื่อควำมหมำย จ ำนวน 20 คน ที่อำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองพิษณุโลก และคนขับรถแท็กซี่ 
จังหวัดพิษณุโลก   
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลและ

ด ำเนินงำนวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตของระบบ 

1.1 งำนข้อมูลผู้เช่ำพัก 
1.2 งำนข้อมูลพนักงำน 
1.3 งำนห้องพัก 
1.4 งำนสำธำรณูปโภค 

       -ค ำนวณ 
       -พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
  ผู้ดูแลหอพักฮูหยินจ ำนวน 10 คน และผู้เช่ำพักจ ำนวน 20 คน   

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 Edit plus เพ่ือใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำ 

3.2 โปรแกรมภำษำ PHP เป็นภำษำในกำรพัฒนำระบบ 
3.3 โปรแกรมภำษำ My SQL เป็นโปรแกรมส ำหรับกำรจัดฐำนข้อมูล 
3.4 โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมส ำหรับแต่งรูปภำยเว็บไซด์ 
4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ได้ท ำกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของระบบโดยศึกษำจำกกำรสอบถำมเจ้ำของหรือ
พนักงำนของหอพักฮูหยิน เพ่ือเก็บข้อมูลของหอพักมีดังนี้ รำคำห้องพัก,ประเภทของห้องพัก,สิ่ง
อ ำนวยควำม สะดวก,ข้อมูลของพนักงำน ,ข้อมูลผู้เช่ำพัก เพ่ือจะน ำข้อมูลไปเก็บในรูปแบบของ
ฐำนข้อมูล  

5. วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบโดยรวม 

แสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ ดังภำพ ก 

 
ภาพ ก  ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ 

 

6. กำรทดสอบควำมถูกต้องของระบบ 
กำรทดสอบควำมถูกต้องของระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน ซึ่งเป็นกำรกำรทดสอบ

โปรแกรมกำรท ำงำน เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง ในแต่ละฟังก์ชันงำน ว่ำท ำงำนสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดควำมต้องกำรระบบงำนหรือไม ่ 

7. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบกำรจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน โดยใช้เครื่องมือในกำร

วิจัยเป็นแบบทดสอบ (Questionnaire) ซึ่งมีประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 3 ด้ำน คือ  
 7.1  ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) เป็นกำรทดสอบอย่ำงหนึ่งใน 

non-functional testing คือเป็นกำรทดสอบประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนำขึ้นมำ 
 7.2 ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) คือ กำรวัดค่ำควำมเชื่อถือได้ของ

ระบบ หำกได้ค่ำท่ีมำกแสดงว่ำระบบนั้นมีควำมเชื่อถือสูง 
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7.3  ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) คือกำรทดสอบกำร
ออกแบบกำรท ำงำน และกำรใช้งำนของระบบโดยผู้ใช้งำน 
 
ตำงรำงที ่1 แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนทั้งหมด 5 ระดับ 
 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

มำกที่สุด 5 
มำก 4 

ปำนกลำง 3 
น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 
 

โดยใช้เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจของระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน 
 
ตำรำงที่ 2 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของเบสท์ (John W. Best) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.50-5.00 ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
3.50-4.49 ควำมพึงพอใจมำก 
2.50-3.49 ควำมพึงพอใจปำนกลำง 
1.50-2.49 ควำมพึงพอใจน้อย 
1.-1.49 ควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
น ำค่ำเฉลี่ยแต่ละข้อมูลมำเทียบกันเกณฑ์ในกำรให้ควำมหมำยได้พิจำรณำ โดยใช้เกณฑ์

ก ำหนดควำมหมำยตำมขอบเขตของค่ำเฉลี่ยตำมแนวคิดของเบสท์ นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 ขึ้นไปในแต่ละด้ำน และคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 ขึ้นไป จงยอมรับว่ำมีคุณภำพดีและสำมำรถน ำไปใช้งำนได้  

 
สรุปผลการวิจัย 
 กำรด ำเนินงำนวิจัยเรื่อง ระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของหอพัก วิเครำะห์และออกแบบระบบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของผู้ดูแล
หอพัก โดยผลกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตที่ได้ก ำหนดไว้มีผลกำรวิจัยดังนี้ 
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 ผลการพัฒนาระบบ 
1. หน้ำเว็บเพจหลัก แถบเครื่องมือด้ำนซ้ำย มีเมนูส ำหรับหน้ำหลักที่รวมข้อมูลไว้ทั้งหมด 

ข้อมูลผู้เช่ำพัก ข้อมูลพนักงำน ห้องพัก/อุปกรณ์ สำธำรณูปโภคและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดังภำพที่1 
 

 
ภำพที่ 1 หน้ำเว็บเพจหลัก 

   

- ข้อมูลผู้เช่ำพัก มีเมนูแถบด้ำนขวำ 1.เพ่ิมข้อมูลผู้เช่ำพักใหม่ 2.ดูข้อมูลผู้เช่ำพัก 3.น ำข้อมูล
ออก ดังภำพที่ 2 

 

 
ภำพที่ 2 ข้อมูลผู้เช่ำพัก 

 

- เพ่ิมข้อมูลผู้เช่ำพักใหม่ เมื่อมีผู้เช่ำพักใหม่ก็จะท ำกำรกรอกข้อมูล ดังภำพที่ 3 
 

 
 

ภำพที่ 3 เพ่ิมข้อมูลผู้เช่ำพักใหม่ 
 

- ดูข้อมูลผู้เช่ำพัก เป็นกำรแสดงข้อมูลในแต่ละห้อง ดังภำพที่ 4  
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ภำพที่ 4 ดูข้อมูลผู้เช่ำพัก  

 

- น ำข้อมูลออก ในกรณีที่ผู้เช่ำยกเลิกสัญญำเช่ำ ดังภำพที่ 5 
 

 
ภำพที่ 5 น ำข้อมูลออก 

 - ขอ้มูลพนกังาน มีเมนูแถบดา้นขวา 1.เพิ่มขอ้มูลพนกังาน 2.ดูขอ้มูลพนกังาน 3.น าขอ้มูลออก ดงัภาพท่ี 6 
 

 
ภำพที่ 6 ข้อมูลพนักงำน 

 

- เพ่ิมข้อมูลพนักงำนใหม่ ในกรณีรับพนักงำนเข้ำมำท ำงำนใหม่ ดังภำพที่ 7 
 

 
ภำพที่ 7 เพ่ิมข้อมูลพนักงำน 

 

- แสดงรำยละเอียดข้อมูลของพนักงำน ดังภำพที่ 8 
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ภำพที่ 8 ดูข้อมูลพนักงำน 

  

- น ำข้อมูลของพนักงำนออกในกรณีพนักงำนออกจำกกำรท ำงำน ดังภำพที่ 9 
 

 
ภำพที่ 9 น ำข้อมูลออก 

  
- ห้องพัก/อุปกรณ์ มีเมนูแถบด้ำนขวำ 1.สถำนะห้องพัก 2.สถำนะอุปกรณ์ ดังภำพที่ 10 

 
ภำพที่ 10 ห้องพัก/อุปกรณ์ 

 

- แสดงสถำนะห้องพักว่ำงหรือเช่ำ ดังภำพที่ 11 

 

ภำพที่ 11 สถำนะห้องพัก 
 

- แสดงสถำนะของอุปกรณ์ว่ำมีห้องใดเช่ำอยู่ ดังภำพที่ 12 
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ภำพที่ 12 สถำนะอุปกรณ์ 

 

 - สำธำรณูปโภค มีแถบข้อมูลด้ำนขวำ 1.บันทึกข้อมูลกำรใช้ประปำ-ไฟฟ้ำ 2.แสดงข้อมูล
กำรใช้ประปำ-ไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 13 

 
ภำพที่ 13 สำธำรณูปโภค 

- เป็นกำรเก็บข้อมูลกำรใช้มำตรน้ ำและมิเตอร์ไฟฟ้ำของปัจจุบัน ดังภำพที่ 14 

 
ภำพที่ 14 บันทึกข้อมูลกำรใช้ประปำ-ไฟฟ้ำ 

 

- แสดงข้อมูลกำรใช้ประปำและไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 15 

 
ภำพที่ 15 แสดงข้อมูลกำรใช้ประปำและไฟฟ้ำ 
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- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ มีแถบเมนูด้ำนขวำ 1.แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 2.พิมพ์ใบ
แจ้งหนี้ ดังภำพที่ 16 

 
ภำพที่ 16 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 

- แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดังภำพที่ 17 
 

 
ภำพที่ 17 แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 
 
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่ำ ดังภำพที่ 18 
 

 
ภำพที่ 18 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
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2. ผลประเมินกำรวิจัย 
ตำรำงที่ 3 : ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ดูแลหอพัก   

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x   S.D. 
1.ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) 4.3 0.67 
2.ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) 4.5 0.52 
3.ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) 4.41 0.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.3 0.64 
 

  จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.3 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 ดังนั้นระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก 

 

ตำรำงที่ 4 : ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เช่ำพัก   

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x   S.D. 
1.ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Testing) 4.35 0.67 

2.ด้ำนควำมถูกต้อง (Reliability Testing) 4.5 0.51 

3.ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Usability Testing) 4.41 0.78 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.65 
 

จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 ดังนั้นระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 กำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหอพักฮูหยิน ซึ่งเป็นระบบที่สำมำรถช่วยในกำรท ำงำนสะดวก

รวดเร็ว เป็นระบบ และลดควำมผิดพลำดได้มำกขึ้น ท ำให้มีควำมทันสมัย ลดพ้ืนที่ในกำร
จัดเก็บเอกสำรและสำมำรถค้นหำข้อมูลได้ง่ำย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.จัดท ำแบบฟอร์มค่ำใช้จ่ำยและใบเสร็จให้อยู่ในรูปเอกสำร 

2.ท ำระบบกำรรองรับกำรถ่ำยโอนข้อมูล 
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ต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(ส่วนทะเลแก้ว) 

Searching Dormitory Prototype on online map of 
Pibulsongkram Rajabhat University (Talakaew) 

 
สราวุธ สุดแสงจันทร์1 ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์* 

 
บทคัดย่อ 

ต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาหอพัก ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลและน าเส้นทางไปยังหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูล ค่าพิกัดต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ของหอพัก ชื่อหอพัก ประเภทหอพัก ประเภทห้อง ราคา ประเภทอินเทอร์เน็ต เบอร์
โทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกหอพัก ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ไม่เกิน 3 กิโลเมตร โดยนับจากประตู 2 และประตู 3 และด าเนินการพัฒนาต้นแบบขึ้น
โดยใช้ ภาษา HTML,PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL รวมถึงการแสดงเส้นทางโดยกูเกิลแมพเอพีไอ 
มีการพัฒนาในรูปแบบ Web-based application การประเมินความพึงพอใจของระบบมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ดังนั้นระบบมีความพอใจอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ: แผนที่ออนไลน์ หอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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Abstract 

 This report evaluates the potential use of the Searching Dormitory Website 
for conducting online map of Pibulsongkram Rajabhat University (Talakaew) for 
student service information. A prototype structure for an online Searching Dormitory 
was developed. It aims to help with dormitory searcher, students, and others. This 
prototype also provides the essential information such as location of dormitory, 
name, type and price. This is an easy and convenient way to find information. So 
this prototype search engines available on the Internet, such as HTML, PHP and 
MySQL database as well as the route map by Google Map API which developed in a 
web-based application. The evaluation of Satisfaction with Searching Dormitory 
Prototype is at 3.65 out of five with standard deviation of 1.12. Therefore, the result 
expressed high level of satisfaction. 
 
Keywords: Online map, Dormitory 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล
แก้ว) จะประกอบไปด้วยชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่อยู่อาศัย หอพักนักศึกษา จ านวนมาก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีเฉพาะหอพักหญิงปีที่หนึ่งเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนักศึกษา
จ านวน 15,434 คน โดยประมาณ ท าให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็น
ของนักศึกษา ที่ต้องการที่พักหรือหอพักที่อยู่บริเวณใกล้ที่เรียน และเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ปัญหาการเดินทางจากบ้านที่อยู่ไกลได้ เป็นที่ยุ่งยากในการค้นหา เพราะไม่ทราบต าแหน่งที่ตั้งของ
หอพัก และไม่ทราบประเภทของหอพักที่นักศึกษาต้องการเข้าไปพัก ท าให้นักศึกษาที่ยังไม่มีหอพัก 
ต้องเดินทางส ารวจและสอบถามข้อมูลหอพักไปแต่ละแห่ง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบ
ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับหอพักแต่ละแห่งได้อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกหอพัก ท าให้เสียเวลาใน
การเดินส ารวจและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

โครงงานนี้จึงนับเป็นวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างหนึ่ง ผู้จัดท าโครงงานจึงเสนอต้นแบบการค้นหา
หอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ในระยะทางไม่
เกิน 3 กิโลเมตร นับจากประตูมหาวิทยาลัย งานวิจัยนี้จึงน าเทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์ แผนที่กูเกิล กู
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เกิลเอพีไอ มาพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการระบุต าแหน่งที่พัก 
ชื่อหอพัก ประเภทหอพัก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาลดเวลาในการเดินทาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาหอพักท่ีต้องการและน าเส้นทางไปยังหอพัก 
2.เพ่ือสร้างต้นแบบแผนที่ออนไลน์ของหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล

แก้ว) 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย โดยเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติ จ านวนของ
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีแนวคิดที่พัฒนาต้นแบบการค้นหา
หอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้มี
ความสะดวกในการค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัย ดังภาพที ่1 

 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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จากภาพที่ 1 ระบบจะประกอบไปด้วยการท างานสองส่วนหลัก คือ 1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียดของหอพัก และ 2) ส่วนจัดการระบบ 
ได้แก่ 2.1) ระบบแสดงสถานที่  โดยกูเกิลแมพเอพีไอจะแสดงเป็นรูปแผนที่ 2.2) ระบบค้นหาหอพัก 
เลือกสถานที่ที่ต้องการ 2.3) ระบบสร้างเส้นทาง ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.แผนที่กูเกิล (Google Map) 

1.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับกูเกิลแมพเอพีไอ (Google Map API) 
กูเกิลแมพเอพีไอเป็นชุดเอพีไอของกูเกิล ส าหรับพัฒนา Web Application และ Mobile 

Application ไว้ส าหรับ เรียกใช้แผนที่ และชุด Service ต่าง ๆ ของกู เกิล  เพ่ือน าไปพัฒนา 
Application ตามที่ต้องการ โดยมี Features ต่าง ๆ ให้เรียกใช้ เช่น การปรับแต่งแผนที่ (Styled 
Map) การน าทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service) การค านวณความสูงของจุด
พิกัด (Elevation Service) การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด ละติจูด และลองจิจูด (มยุรี และศักดิ์ชาย, 
2557) 
 1.2 กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) 

กูเกิลเอิร์ธคือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการดูภาพถ่าย
ทางอากาศ มีทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในโทรศัพท์มือถือ พร้อมค้นหาเส้นทาง ผังเมือง แผนที่
การคมนาคม ซึ่ งโปรแกรมนี้ จัดเป็นส่วนหนึ่ งในองค์ประกอบงานด้านภูมิสารสนเทศ GIS 
(Geographic Information System) โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือโหลด
ข้อมูลของแผนที่หรือไฟล์ภาพขึ้นมาแสดง (วิกิพีเดีย, 2560) 
 1.3 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ PHP 

PHP คื อ  PHP Hypertext Preprocessor แต่ เดิ มย่ อมาจาก  Personal Home Page 
Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก Script Language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ใน
ไฟล์ที่ เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตั วอย่างของภาษาสคริปก็
เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP 
ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-side หรือ 
HTML-embedded Scripting Language (mindphp, 2560) 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ศักดิ์ชัย(2555) ได้น าเสนอ การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ ของหอพัก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พบว่าผลการประเมินผลการใช้งานระบบ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินผลการใช้งานระบบจ านวน 15 คน โดยผู้ตอบแบบประเมินผลการใช้งานที่เป็นนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นกลุ่มกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของหอพัก คิดเป็นร้อยละ 33.3 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 66.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.3 ซึ่งผลการประเมินด้านการน าไปใช้งาน ผู้ใช้ส่วน
ใหญ่น าระบบไปใช้งานมากที่สุด คือ สารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป คิดเป็น
ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.93 
 2.2 ปริวรรต ศักดิ์ชัย และวิวัฒน์(2554) ได้น าเสนอ การพัฒนาวิธีการระบุต าแหน่งอุบัติเหตุ
ทางถนน ต าแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการบันทึกไว้ในรายงานอุบัติเหตุทางถนน จะประกอบด้วยชื่อ
ถนนและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ช่วยในการระบุต าแหน่ง เช่น สถานที่ส าคัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รายงาน
อุบัติเหตุของบางหน่วยงานจะมีข้อมูลพิกัดจากเครื่องรับจีพีเอสอยู่ด้วย  เนื่องจากต าแหน่งเหล่านี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์และการระบุต าแหน่งของถนนที่ไม่ปลอดภัย จึงต้องมีความ
แม่นย าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การศึกษานี้นาเสนอวิธีการระบุพิกัดต าแหน่งของอุบัติเหตุทาง
ถนนที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบของชื่อถนนและข้อมูลพิกัดจากอุปกรณ์จีพีเอส  ชื่อถนนและ
ข้อมูลประกอบจะถูกจัดการโดยใช้ Text Object Model ของชุดค าสั่งใน Window API จากนั้นจึง
ส่งไปยัง Google Geocoding API เพ่ือค้นหาต าแหน่งและแสดงบนกูเกิลแมพ ข้อมูลพิกัดที่ได้จากกู
เกิลเอพีไอ หรือเครื่องรับจีพีเอสจะถูกนามาค้นหาเพ่ือระบุต าแหน่งบนถนนในรัศมี 5 เมตร 
 2.3 ปฐมพงษ์ และฐิมาพร(2553) ได้น าเสนอ ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดส าหรับสถานี
ต ารวจเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกูเกิลแมพเอพีไอ เป็นระบบที่พัฒนาส าหรับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามจับกุมผู้ต้องหา  โดย
สามารถก าหนดพ้ืนที่แหล่งเสี่ยงผู้ค้า ผู้เสพ สถานที่ค้า และจุดตรวจ บนแผนที่กูเกิลแมพ ได้ สามารถ
แสดงรายงานสถิติการการจับกุมยาเสพติด  รายงานผลการด าเนินการจับกุมแสดงกราฟสถิติ
เปรียบเทียบการจับกุมตามช่วงเวลาได้ การพัฒนาโปรแกรมมีการพัฒนาในรูปแบบ Web-based 
Application ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมคือ PHP V.5 ร่วมกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL V.5.0.22 และใช้ Apache V.2.0.55 ท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตและความต้องการของระบบ 
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1.1 ท าการค้นหาหอพักรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ระยะทาง
ไม่เกิน3 กิโลเมตร นับจากประตู 2 และ 3 ดังภาพที ่2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2: ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร นับจากประตู 2 และ 3 
 

1.2 ระบบจะแสดงข้อมูลหอพัก 
1.2.1 แสดงชื่อหอพัก 
1.2.2 แสดงประเภทหอพัก 
1.2.3 แสดงประเภทห้อง 
1.2.4 แสดงราคาต่อเดือน 
1.2.5 แสดงประเภทของอินเทอร์เน็ต 
1.2.6 แสดงเบอร์ติดต่อ 
1.2.7 แสดงรูปภาพ 

 1.3 แสดงเส้นทางไปยังหอพัก เมื่อเลือกหอพักท่ีต้องการ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 Adobe Dreamweaver CS6 เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
2.2 Adobe Photoshop CS6 เพ่ือใช้ในการออกแบบเว็บเบราเซอร์ 
2.2 Editplus 3.80 เพ่ือใช้ในการเขียนโปรแกรม 
2.3 ภาษา PHP เป็นภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
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2.4 ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.5 My SQL เป็นโปรแกรมส าหรับการจัดฐานข้อมูล 

3. วิธีการเก็บข้อมูล 
ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามจากเจ้าของหอพักหรือพนักงานของ

หอพัก เพ่ือเก็บและรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  ชื่อหอพัก ประเภทหอพัก ประเภทห้อง ประเภท
อินเทอร์เน็ต ราคาต่อเดือน เบอร์ติดต่อ ใกล้เคียงกับประตู และการเก็บค่าพิกัดละติจูดกับลองจิจูด
ของหอพัก โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ดังภาพที ่3 

 
ภาพที ่3: ค่าพิกัดภาพถ่ายดาวเทียมกูเกิลเอิร์ธ 
 
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล สามารถวิเคราะห์โครงสร้างการ
ท างานของระบบโดยรวม แสดงล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ ดังภาพที ่4 
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ภาพที ่4 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

5. การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีดังนี ้
5.1 จัดท าระบบฐานข้อมูล MySQL เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ ดังภาพที ่5 

 

ภาพที ่5: จัดท าระบบฐานข้อมูล MySQL 
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5.2 การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ดังภาพ 6 

 
ภาพที ่6: การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
 

5.3 การท าเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ Editplus ด้วย
การเขียนภาษา PHP และภาษา HTML 
6. การทดสอบความถูกต้องของระบบ 

การค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเล
แก้ว) ทดสอบโดยการทดสอบแบบกล่องด าซึ่งเป็นการทดสอบการท างานของระบบ โดยรวมทั้งหมด
ว่ามีกระบวนการท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า  Functional 
Testing คือ การทดสอบระบบโดยมองข้ามต่อกลไกภายในของระบบและมุ่งเน้น  ไปที่ผลลัพธ์ที่
ออกมาหลัง จากการตอบสนองของระบบอย่างเดียว  โดยเลือกข้อมูลน าเข้าและเงื่อนไขการ
ประมวลผลข้อมูลที่น ามาทดสอบเป็นทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง แล้วท าการกรอกข้อมูลลงไป
เสมือนกับการท างานจริง ๆ เพ่ือดูว่าโปรแกรมสามารถท างานและให้ผลตามท่ีผู้ใช้งานต้องการหรือไม่
ซึ่งในการทดสอบนี้จะแบ่งการทดสอบโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ 1.ทดสอบการน าทางไปยัง
หอพัก สามารถน าเส้นทางได้จริง 2. ทดสอบการแสดงต าแหน่งหอพัก ได้รายละเอียดหอพักท่ีถูกต้อง 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 42 คน ประกอบไปด้วย
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประชาชนทั่วไป 

แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วย
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8. ผลประเมินความพึงพอใจ 

โดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ John W. 
Best (ชไมพร และมาลีรัตน์, 2557) รายละเอียด ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x  S.D. 
1.ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 3.73 1.13 
2.ด้านความถูกต้อง (Reliability Test) 3.68 1.12 
3.ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) 3.53 1.11 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.65 1.12 
 
ตารางที ่1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

จากตาราง 1 การประเมินความพึงพอใจของระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ดังนั้นระบบมีความพอใจอยู่ในระดับดี 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x  S.D. 
1.ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 3.20 0.45 
2.ด้านความถูกต้อง (Reliability Test) 3.80 0.45 
3.ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) 3.40 0.55 
4.ด้านความสามารถในหน้าที่การท างาน 
ของระบบ (Function Test) 

3.60 0.55 

5.ด้านความปลอดภัย (Security Test) 3.20 0.84 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.44 0.57 

 
ตารางที ่2: ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากตาราง 2 การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 

3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ดังนั้น ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยใช้กูเกิลแมพเอพีไอ เป็นเครื่องมือในการน าทางไปยังหอพักที่ต้องการ 
ท าให้ระบบตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ผลจากการส ารวจความพึงพอใจโดยท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้นผลที่ได้คือผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดีและ
ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้ผลออกมาว่าอยู่ในระดับดีจึงสามารถน าระบบแนะน านี้ไปใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 

ต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) เป็นการน ากูเกิลแมพเอพีไอมาใช้ในเรื่องของการ ระบุต าแหน่งหอพัก น าเส้นทางไปยัง
หอพักที่ต้องการ ควบคู่กับการเขียนเว็บไซด์เพ่ือแสดงรายละเอียดของหอพัก การพัฒนาโปรแกรมมี
การพัฒนาในรูปแบบ Web-based application ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประเมิน
ความพึงพอใจของระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.65 ดังนั้นระบบมีความพอใจอยู่ในระดับดี  การ
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ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.44 ดังนั้นระบบมีคุณภาพอยู่
ในระดับด ี

 
ข้อเสนอแนะ  

การพัฒนาต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ควรเพ่ิมระบบการจองห้องในหอพัก และเพ่ิมจ านวนหอพัก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ 
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ระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) 

Searching Restaurants System on online Map of  
Pibulsongkram Rajabhat (Talekaew) 

 
กฤษณ์  ศรสุวรรณ1 ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และ
เส้นทางของร้านอาหาร บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 2) 
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ในระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร จากการศึกษาพบว่า
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น มีร้านอาหารอยู่จ านวน 40 ร้าน โดยผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของร้านอาหารด้วยระบบฐานข้อมูล MySQL ซึ่งประกอบไป
ด้วยรายละเอียดของร้านอาหารคือ ชื่อร้านอาหาร , ประเภทของอาหาร,เวลาปิด-เปิดของ
ทางร้าน,เบอร์โทรศัพท์,ภาพถ่ายร้านอาหาร และได้ด าเนินการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 
โดยให้แสดงผลต าแหน่ งของร้านอาหารด้ วย Google Map และน าหลักการของ 
Responsive Web Design มาใช้เพ่ือน าเสนอเนื้อหาบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยประชากรที่ทดสอบเป็นประชากรในมหาวิทยาลัยจ านวน 50 คน และทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ ( x = 4.01 , S.D. = 1.00) และผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  ( x = 
3.96 , S.D. = 0.4) 

 
ค าส าคัญ:  แผนที่ออนไลน์ ,รา้นอาหาร 
 
 
 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author, E-mail: chutiphon@psru.ac.th 



690 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

Abstract 
 The propose of this research were increasing information and routes to the 
restaurants around Pibulsongkram Rajabhat University (Thalaykaew Campus), and 
developing information on the restaurants where were not far from the university 
over 2 kilometers on the online Map. The findings showed that there were 40 
restaurants around the university. The data were collected and developed by 
MySQL which consisted of restaurant names, types of food, open-hour, contact 
numbers, and pictures. The website was developed by PHP which showed the 
location of the restaurant on Google Map and used Responsive Web Design as 
guidelines on the website to present deferent contents in various devices. In this 
study, 50 people and 5 experts were tested. Mean and S.D. were used for 
satisfaction evaluating system. After the test, The result of the people was = 4.01, 
S.D. = 1.00 and The result of the experts was = 3.96, S.D. = 0.4 
 
Keywords: Online Map, Restaurant 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นการ
ใช้เทคโนโลยีในการบอกต าแหน่งที่ตั้งหรือท่ีเรียกกันว่า Location คือที่ตั้งปัจจุบันที่อยู่ ณ จุดนั้นของ
สถานที่ส าคัญต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียที่ใช้งานกันเป็นจ านวนมาก เหตุเพราะเทคโนโลยีสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่ายให้ประโยชน์รอบด้านมากยิ่งขึ้น จากการส ารวจและได้ศึกษาบริเวณโดยรอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่าบริเวณโดยรอบประกอบไปด้วย ร้านอาหารและหอพัก 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นความต้องการและความจ าเป็นของทั้งนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะรับประทานอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพราะจะได้
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งในการเดินทางไปที่ต่างๆนั้นหากไม่ใช่นักศึกษาหรือบุคคลในพ้ืนที่
แล้วก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของร้านอาหารหรือหอพักต่างๆและวิธีการเดินทางที่สะดวก
รวดเร็ว ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความล้าช้าในการเดินทางได้เพราะไม่ช านาญเส้นทาง 

ในทุกๆปีการศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นจ านวนมาก ทั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นที่ 3 เทียบโอน โดยเฉพาะนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มา
จากจังหวัดใกล้เคียง นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณรอบมหาวิทยาลัย และไม่ทราบ
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เส้นทาง ว่าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ส่วนไหนบ้าง ร้านอาหารประเภท
ใดที่อยู่ใกล้กับตัวของนักศึกษา และจะมีเพียงพอหรือไม่ งานวิจัยเรื่องนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไปที่ไม่ช านาญเส้นทางหรือต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือย่นระยะเวลาในการหา
ร้านอาหาร ทั้งยังแสดงข้อมูลและระยะทางของร้านอาหารที่ตนเองต้องการไปซึ่งจะช่วยให้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจมากข้ึนด้วย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลและเส้นทางของร้านอาหารบนแผนที่
ออนไลน์ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. เพ่ือทราบถึงจ านวนร้านอาหารที่อยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แผนที่กูเกิล (Google Map) 

แผนที่กูเกิลจะเน้นไปที่การน าทางและการแนะน าจุดที่น่าสนใจบนแผนที่ถือเป็นแหล่งข้อมูล
แผนที่ ที่ดีมากส าหรับแสดงการจราจรหรือเส้นทางส าหรับการเดินทางซึ่งคุณสามารถซูมเข้าหรือซูมอ
อกได้ แต่น่าเสียดายเมื่อคุณเลือกดูในรูปแบบดาวเทียมแผนที่จะแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติให้แทน
และไม่มีความละเอียดที่สูงมากเท่าที่ควร แผนที่กูเกิลสามารถให้ข้อมูลครอบคลุมได้มากถึง 95 
เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่คนส่วนใหญ่ต้องการส าหรับการใช้งาน บริการเกี่ยวกับแผนที่ออนไลน์ผ่านเว็บ
บราวเซอร์และแอพพลิเคชั่นของ Google สามารถเปิดเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเปิดใช้บริการแผนที่ของกูเกิลแมพ ความสามารถ
ของแผนที่กูเกิลมีทั้งหมด 6 ข้อดังต่อไปนี้ (Google app, 2557) 

1.1 สามารถใช้วางแผนการเดินทางได้ 
1.2 สามารถตรวจสอบระยะทางถนนได้ 
1.3 สามารถตรวจสอบความกว้างและความยาวของพ้ืนที่ต่างๆได้ 
1.4 สามารถตรวจสอบเนื้อที่ของพ้ืนที่ ที่ต้องการได้ 
1.5  สามารถน าแผนที่ไปใช้งานได้ในเว็บของเราเอง เช่นก าหนดที่ตั้งของ

ร้านอาหาร 
1.6 สามารถประยุกต์สร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้งาน เช่น ระบบแผนที่ภาษีได้  
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2. แผนที่กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) 
กูเกิลเอิร์ธ คือแอพพลิเคชั่นที่เหมาะกับการส ารวจโดยแท้จริง แม้ว่าแผนที่กูเกิลจะมีการ

แสดงผลมุมมองดาวเทียมขั้นพื้นฐาน แต่ถ้าคุณต้องการที่จะดูพ้ืนที่โดยรอบคุณก็จ าเป็นต้องเปิดกูเกิล
เอิร์ธแทนเนื่องจากมีการแสดงผลที่ละเอียดและซับซ้อนกว่ามาก อีกท้ังมีการแสดงผลแบบ 3 มิติของ
ข้อมูลดาวเทียมเพ่ือให้คุณสามารถรับความรู้สึกส าหรับขนาดของอาคารและลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ที่คุณก าลังส ารวจอยู่ได้สมจริงยิ่งขึ้นคุณจะสามารถมองเห็นทั้งอาคารและสภาพบ้านเมือง
โดยรอบอย่างเต็มรูปแบบและสามารถซูมหรือแพนกล้องไปยังพ้ืนที่ที่คุณต้องการได้ ทั้งนี้กูเกิลเอิร์ธ
ยังสามารถให้ข้อมูลในจุดที่คุณสนใจได้เพียงแค่คุณคลิกที่จุดที่คุณสนใจจากนั้นข้อมูลก็จะปรากฏขึ้น
โดยข้อมูลทั้งหมดจะมาจาก Wikipedia นั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้กูเกิลแมพ จะไม่สามารถท าได้แน่นอนว่า 
โดยที่คุณจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างนี้ได้ กูเกิลเอิร์ธนับเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมส าหรับการ
ส ารวจมีทั้งข้อมูลและภาพที่มีความสวยงามและมีความละเอียดสูงแม้ว่าจะมีการเพ่ิมการซูมเข้ามาก
เพียงใดก็ตาม  (IAMNOIIZE, 2558)  
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับ Responsive Web Design 

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์  ในส่วนของ Web layout ให้ 
สามารถน าเสนอเนื้อหาหรือ Content ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ต่างกันได้ รองรับขนาด 
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) แท็บแล็ต (Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart Phone) 
ต่างๆ ที่มีมาตรฐานขนาด หน้าจอที่แตกต่างกัน Responsive Web Design เป็นการออกแบบ
เว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคของ CSS CSS3 และ JavaScript เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถจัดล าดับ เรียงข้อมูล
บนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  โดยผู้ใช้งาน
เว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์
สื่อสาร (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช, 2555) 
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้คะแนน (Voting System) 
 การให้คะแนนเป็นวิธีแบ่งปันความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ใช้งาน ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวให้ ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 5 แต้ม 
โดย 5 หมายถึง มากที่สุด เพ่ือการจัดอันดับค่าความนิยมของผู้ใช้งานที่เข้าไปใช้บริการในแต่ละ
ร้านอาหาร เพ่ือจัดอันดับความนิยมของร้านอาหาร  
5. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ PHP 

https://www.appdisqus.com/author/iamnoiize
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 PHP (Hypertext Perprocessor) เป็น Server Side Scripting language ซึ่งมีโครงสร้าง
ของภาษาคล้าย ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) และภาษาเพิร์ล (Perl) ถูกคิดค้นขึ้นโดยนาย 
Rasmus Lerdorf ซึ่งจุดประสงค์ของเขาเพ่ือที่จะสร้างรหัสทางภาษา (Code) ที่ซับซ้อนใส่เข้าไปใน 
HTML ให้ได้ การเขียน PHP Script นั้นไม่จ าเป็นต้องประกาศตัวแปลก่อนการใช้งาน นอกจากนั้น 
PHP ยังรับรองการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented ได้อีกด้วย ในปัจจุบัน PHP เป็นที่นิยมซึ่ง
น ามาใช้  เป็ น  ภาษาสริปต์  (Scripting Language) ที่ ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับ งานด้ าน  Web 
Application ซึ่งมีความสามารถด้าน Database เป็นความสามารถหลักและได้รับการยอมรับว่าเป็น 
Web Application Language ที่มีความเร็วสูงที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพัฒนาได้ง่ายที่สุด
ภาษาหนึ่งเนื่องจาก PHP มี Build-on Function ให้นักพัฒนาโปรแกรมเลือกใช้เป็นจ านวนมากใน
ปัจจุบัน (วีรธรรม ไชยยงค์, 2558)   
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.1. กษิดิ์เดช เนตรทิพย์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของหอพักนิสิต
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือต้องการหา
รูปแบบการกระจายตัวของหอพักและประเภทหอพัก ซึ่งมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสิตในการเลือก
หอพัก ท าให้ทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกหอพักง่ายขึ้นบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
ต้องการรู้ถึงจ านวนและลักษณะที่ตั้งของหอพักต่างๆบริเวณรอบมหาวิทยาลัย  

6.2. กฤษณา ชูลิตะพันธ์และวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ Google Map API ส าหรับฐานข้อมูลสหกิจ เพ่ือต้องการทราบข้อมูลนักศึกษาสหกิจ 
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งจะช่วยให้แนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนแนวความคิดในการน าเสนอต าแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการและข้อมูลเชิงบรรยาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 6.3. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับข้อมูล
หอพักซ่ึงประกอบด้วยที่ตั้ง ประเภทของหอพักสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆเพ่ือช่วยให้นักศึกษา
ตัดสินใจเลือกหอพักให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง จานวน 29 แห่ง 
7. กรอบแนวคิด  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยแสดงดัง  รูปภาพ 1 คือเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สถิติของร้านอาหารบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการค้นหา
ร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพ่ือช่วยให้
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ผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษา,บุคลากร,บุคคลทั่วไป มีความสะดวกในการค้นหาร้านอาหารบริเวณ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบจะประกอบไปด้วยการท างานสองส่วนหลัก คือ  1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้
สามารถใช้งานผ่านเบราเซอร์ เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียดของร้านอาหาร และ 2) ส่วนจัดการระบบ
ได้แก่ 2.1) ระบบแสดงร้านอาหารบนแผนที่กูเกิลจะแสดงเป็นรูปสัญญาลักษณ์บนแผนที่ 2.2) ระบบ
การค้นหาร้านอาหารเพื่อเลือกประเภทของอาหารและร้านอาหารที่ต้องการ 2.3) ระบบสร้างเส้นทาง
เพ่ือก าหนดต าแหน่งของร้านอาหารที่ต้องการ  โดยสามารถบอกระยะทาง และค านวณเวลาที่จะไป
ถึงจุดหมาย 2.4) ระบบการให้คะแนนเพ่ือช่วยในการจัดเรียงล าดับความนิยมของร้านอาหาร  
(กฤษณ์ ศรสุวรรณ และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์, 2560) 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของการพัฒนาระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแผนที่เส้นทาง และ
รายระเอียดของร้านอาหารเพ่ือน ามาแก้ปัญหาไม่คุ้นชินกับสถานที่ของผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษา,
บุคลากร,บุคคลทั่วไป ที่มาจากต่างพ้ืนที่ซึ่งผู้จัดท ามีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตและความต้องการของระบบ 
1.1. ท าการค้นหาเส้นทางร้านอาหารบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น 
ระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร  โดยมีจุดศูนย์กลาง คือ หอสมุดของมหาวิทยาลัย 

1.2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลร้านอาหารนั้นๆได้ 
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1.2.1. แสดงชื่อร้านอาหาร 
1.2.2. แสดงประเภทของอาหาร 
1.2.3. แสดงราคาของอาหาร 
1.2.4. แสดงเวลาท าการของร้านอาหาร 
1.2.5. แสดงที่ตั้งของร้านอาหาร 
1.2.6. แสดงเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละร้าน 
1.2.7. แสดงรูปภาพร้านอาหาร 

 1.3. แสดงข้อมูลแผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1. Adobe Dreamweaver CS6 เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
2.2. โปรแกรมภาษา PHP เป็นภาษาในการพัฒนาระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ 
ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

2.3. โปรแกรมภาษา My SQL เป็นโปรแกรมส าหรับการจัดฐานข้อมูล 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าของ
แต่ละร้านอาหาร เพ่ือเก็บข้อมูลของร้านอาหารมีดังนี้ ชื่อร้านอาหาร ,ประเภทของอาหาร,ราคา
อาหาร,เวลาท าการ,พิกัดที่ตั้งร้านอาหาร ,รูปภาพร้านอาหาร,เบอร์โทรศัพท์ของร้าน ที่ตั้งของ
ร้านอาหารจะเก็บข้อมูลโดยการใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์จากภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Earth บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ดังรูปภาพ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2:  ค่าพิกัดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 

ค่าพิกัดดาวเทียม Google Earth  
16๐ 43’39” น. 100๐ 12’48” 9 ตอ. 

ระดับความสูง 5,183 ฟุต 
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4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล สามารถวิเคราะห์โครงสร้างการท างานของระบบ

โดยรวม แสดงล าดับขั้นตอนการท างานของระบบมีดังต่อไปนี้ 
4.1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

4.1.1. ชื่อร้านอาหาร 
4.1.2. ประเภทของอาหาร 
4.1.3. ราคาของอาหาร 
4.1.4. เวลาท าการของร้านอาหาร 
4.1.5. ที่ตั้งของร้านอาหาร 
4.1.6. เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละร้าน 
4.1.7. รูปภาพร้านอาหาร 

4.2. เขียน Web Site ด้วยภาษา PHP 
4.3. จัดท า Database  
4.4. ทดสอบความถูกต้องของระบบ 

5. การพัฒนาระบบ 
 น าข้อมูลที่ได้มา มาท าการพัฒนาระบบโดยการพัฒนาฐานข้อมูลชนิด  MySQL จากนั้นท า
การพัฒนาส่วนที่เป็น Web Application ด้วยภาษา PHP จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท าการตรวจสอบ
การท างานเบื้องต้นด้วยตัวเอง  
6. การทดสอบความถูกต้องของระบบ 
 ทดสอบความถูกต้องของระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์   บริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งเป็นการทดสอบการท างานของระบบโดยรวม
ทั้งหมดว่ามีกระบวนการท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า 
Functional Testing คือ การทดสอบระบบโดยมองข้ามกลไกภายในระบบมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่
ออกมาหลังจากการตอบสนองของระบบเพียงอย่างเดียว (ชไมพร ทองขาว และมาลีรัตน์ โสดานิล, 
2557) 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 7.1. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน ประกอบไป
ด้วยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 7.2. แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
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8. แบบประเมินผลการวิจัย 
แบบประเมินผลการวิจัยมี 2 แบบ ดังนี้ 

8.1. แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการค้นหาร้านอาหาร ซึ่งจะประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ภายหลังจากการที่ได้ทดลอง  โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ 
(Questionnaire) ซึ่งมีประเด็นการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ  
  8.1.1. ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 
  8.1.2. ด้านความถูกต้อง (Reliability Test)  

8.1.3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)  
8.2. แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งจะประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ภายหลังจากการที่ได้ทดลอง มีประเด็นทั้งหมด 5 ด้าน คือ 
  8.2.1. ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 
  8.2.2. ด้านความถูกต้อง (Reliability Test) 
  8.2.3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) 
  8.2.4. ด้านความสามารถในหน้าที่การท างานของระบบ (Function Test) 
  8.2.5. ด้านความปลอดภัย (Security Test) 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของเบสท์ John W. Best (ทรงศักดิ์ โพธิ์เอ่ียม, 2557) โดยก าหนดระดับความเหมาะสมในการ
ประเมิน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1:  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

ระดับ แปลความหมาย 
5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 2:  การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทั้ง 2 แบบ แปลตามค่าเฉลี่ย  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 
ระดับ แปลความหมาย 

4.50 - 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 - 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 - 1.49  มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

 
9. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักการ ทางผู้ วิจัยได้น าเอาทฤษฎีเกี่ยวกับสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการประเมิน โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินและหลักสถิติ พ้ืนฐานซึ่ง
ประกอบด้วย 

9.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหมายถึง ค่าคะแนนซึ่งเกิดจาก
การเอาคะแนนทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนทั้งหมดซึ่งมีวิธีการหาค่าเฉลี่ยดังนี้ 

สมการ    n

x
x


  

  โดย x  คือ ค่าเฉลี่ย 
        x   คือ คะแนนในแต่ละข้อ 

                    x  คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อผู้ประเมิน 
       n   คือ จ านวนในกลุ่มตัวอย่าง 

9.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รากที่สองของแปรปรวนหรือรากที่
สองของค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนที่เบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นยกก าลังสอง มี
สมการดังนี้ 

สมการ  
)1(

2
)(

..


 


n

xx

DS  

โดย S.D.  คือ ค่าเบี่ยงมาตรฐาน 
   x   คือ คะแนนในแต่ละข้อ 

        x  คือ ค่าเฉลี่ย 
        n   คือ จ านวนในกลุ่มตัวอย่าง 
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สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาระบบ 

1.1 หน้าเมนูหลัก 

 
ภาพที ่3: หน้าหลักของระบบ 

 
หน้าหลักของระบบจะประกอบไปด้วย แผนที่ที่มีร้านอาหารทั้งหมดจ านวน 40 ร้าน เลือก

ประเภทอาหาร รายชื่อร้านอาหารที่จัดเรียงตามร้านที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดตามล าดับดังรูปภาพ 3 
 
1.2 หน้าระบบการน าทาง 

 
ภาพที ่4: หน้าระบบการน าทาง 
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หน้าระบบการน าทางจะประกอบไปด้วย ระยะทางจะก าหนดจากต าแหน่งของผู้ใช้
ถึงร้านอาหารที่ผู้ใช้ต้องการไป  ระบบมีการค านวณเวลาการเดินทาง และระบบเสียงเพ่ือ
เตือนในการเดินทางเป็นระยะ 

2. ผลประเมินการวิจัย 
ผลการประเมินการความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผลการประเมินประสิทธิภาพ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาจากการเก็บแบบทดสอบ ค านวณค่าทางสถิติ น าค่าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ

ตาราง 1 และตาราง 2  
 
ตารางที ่3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 x  S.D. ความหมาย 
1.ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 3.98 0.37 มาก 
2.ด้านความถูกต้อง (Reliability Test) 4.04 0.72 มาก 
3.ด้านความสะดวกในการใช้งาน(Usability Test) 4.02 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 1.00 มาก 
 

จากตางรางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่อระบบการพัฒนา
ระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล
แก้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01 , S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้านประสิทธิภาพ ( x = 3.98 , S.D. = 0.37) ด้านความถูกต้อง 
( x = 4.04 , S.D. = 0.72) และด้านความสะดวกในการใช้งาน ( x = 4.02 , S.D. = 0.65) 
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ตารางที ่4  ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x  S.D. ความหมาย 
1.ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test) 4.2 0.4 มาก 
2.ด้านความถูกต้อง (Reliability Test) 3.6 2.6 มาก 
3.ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) 4.2 0.4 มาก 
4.ด้านความสามารถในหน้าที่การท างาน 
ของระบบ (Function Test) 

4.2 0.4 มาก 

5.ด้านความปลอดภัย (Security Test) 3.6 2.9 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.7 มาก 

 
จากตางรางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อระบบการ

พัฒนาระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96 , S.D. = 0.4) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้านประสิทธิภาพ ( x = 4.2 , S.D. = 0.4) ด้านความถูกต้อง 
( x = 3.6 , S.D. = 2.6) ด้านความสะดวกในการใช้งาน ( x = 4.2 , S.D. = 0.4) ด้านความสามารถ
ในหน้าที่การท างานของระบบ ( x = 4.2 , S.D. = 0.4) และด้านความปลอดภัย ( x = 3.6 , S.D. = 
2.9) 
 
อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยใช้แผนที่กูเกิลและเทคนิค Responsive Web Design ร่วมกับเทคนิค
การโหวตให้คะแนนซึ่งการใช้ทั้ง 2 เทคนิคนี้ควบคู่กันมีข้อดีคือ สามารถให้เว็บไซต์ที่พัฒนาออกมานั้น
แสดงผลลัพธ์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ URL เดียวกัน และระบบการ
โหวตให้คะแนนนั้นจะช่วยในการจัดอันดับร้านอาหารตามค่านิยมของแต่ละร้านอาหารที่น่าสนใจ ผล
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยประชากรที่ทดสอบเป็นประชากรในมหาวิทยาลัยจ านวน 50 คน และทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ( x = 
4.01 , S.D. = 1.00) และผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ( x = 3.96 , S.D. = 0.4) 
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การจ าแนกภาพดอกเดหลีโดยใช้เนื้อหาภาพ 
Peace Lily Images Classification with Visual Contents 

 
ธนวัฒน์  ปุญญฤทธิ์1 ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์* 

 
บทคัดย่อ 
 
 ดอกเดหลีได้รับความนิยมในการปลูกมากขึ้นในประเทศไทย แต่เนื่องจากดอกเดหลีมี

ลักษณะที่ใกล้เคียงกับดอกหน้าวัว เพ่ือให้การระบุภาพดอกเดหลีสะดวกและง่ายขึ้น ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบที่จะช่วยในการระบุภาพดอกเดหลี ตระกูล Spathiphyllum 
โดยประกอบด้วย ขั้นที่  1 การเก็บรวบรวมภาพ และข้อมูลของดอกเดหลี พันธุ์ 
Spathiphyllum ขั้นที่  2 ด าเนิ นการศึกษาคุณลักษณ ะส าคัญที่ มองเห็ น ได้  ได้แก่ 
คุณลักษณะส าคัญ เกี่ยวกับสี  (Color based Features) คุณลักษณะเกี่ยวกับรูปร่าง 
(Shape based Features) และค่าระยะห่างระหว่างจุด (Distance Between Points) ขั้น
ที่ 3 ศึกษาอัลกอรึทึมที่ใช้ในการจ าแนกประเภท และขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาระบบ 
โดยผลจากการศึกษาการจ าแนกดอกเดหลีได้เลือกใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ท าการ
ทดลองจ านวน 5 ครั้ง จากภาพทั้งหมด 60 ภาพ  ผลที่ดีที่สุดพบว่า คุณลักษณะส าคัญที่
มองเห็นได้จากภาพที่ช่วยในการจ าแนกภาพดอกเดหลีได้ดีที่สุด คือ คุณลักษณะส าคัญ
เกี่ยวกับสี คุณลักษณะเกี่ยวกับรูปร่าง และค่าระยะห่างระหว่างจุด 

 
ค าส าคัญ: ดอกเดหลี  การจ าแนกภาพ  คุณลักษณะภายในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author. E-mail: chutiphon@psru.ac.th 
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Abstract 
 Peace lily plants have gained more popular in Thailand because of their 
ability to reduce indoor air pollution. Due to the similarity in shapes of Peace lily 
flowers and Anthurium flowers, it is sometimes difficult to distinguish among them. 
This study emphasized image analysis of Peace lily flowers (Spathiphyllum spp.) 
which consisted of 1) collecting images and characteristics of Peace lily flowers 2) 
analyzing images of Peace lily flowers on the basis of color-based features, shape-
based features and distance between points 3) creating the algorithm to help 
improve efficiency to search on a database 4) researching and developing the 
algorithm. This experiment evaluated the algorithm’s performance using an artificial 
neural network. Five Trials on 60 images were conducted. The result showed that 
the values from Color based Features, Shape-based Features, and Distance between 
Points were the most effective features to classify the flower images between these 
three genera. 
 
Keyword: Peace Lily, Image Classification, Visual Content 
 
บทน า 
 ดอกเดหลีมีความนิยมในการปลูกเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน เนื่องจากดอกเดหลีเป็นไม้ประดับที่
โดดเด่นมากชนิดหนึ่ง เพราะเป็นดอกสีขาวที่สวยงามจึงเป็นที่นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ภายในอาคาร เป็นไม้ที่คายความชื้นสูงและมีความสามารถสูงในการดูดพิษภายในอาคาร (๑๐๘ 
พรรณไม้ไทย, ม.ป.ป.) ด้วยเหตุนี้ท าให้มีผู้สนใจศึกษาเพ่ิมมากขึ้นจึงต้องการแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาและค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น การค้นคว้าจากหนังสือ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
การค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต มักจะเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะมีความสะดวก รวด เร็วในการ
ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้การใส่ค าที่ต้องการค้นหาลงไป (Key Word) ซึ่งต้องเป็นค าที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ที่ต้องการค้นหาเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ แต่เนื่องจากดอกเดหลีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
ดอกหน้าวัว จึงท าให้เกิดความสับสนในการค้นหา หรืออาจจะท าให้ค้นหาแล้วได้ข้อมูลที่ผิดพลาด จึง
เป็นที่มาของการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบมาวิเคราะห์รูปภาพดอกเดหลี เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ค้นคว้าได้ผล
ลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้น โดยใช้การพิจารณาคุณลักษณะสี คุณลักษณะรูปร่าง และค่าระยะห่างระหว่าง
จุด น ามาเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกดอกเดหลี 
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วัตถุประสงค์ของงาน 
 1. เพ่ือศกึษาลักษณะของปัจจัย และอัลกอริทึมที่ใช้ในการจ าแนกดอกเดหลี 
 2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบในการจ าแนกดอกเดหลีโดยใช้เนื้อหาภาพ 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บุญวิภา ราศรีสุทธิ์ และเสาวลักษณ์ วรรธนาภา(2553) ได้น าเสนอ การจ าแนกภาพดอก
กล้วยไม้รองเท้านารีด้วยเนื้อหาของภาพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมงานวิจัยใช้การพิจารณาจาก
ชุดคุณลักษณะส าคัญที่สามารถมองเห็นได้จากภาพ และพิจารณาจากลักษณะพ้ืนฐานภายในภาพที่
มองเห็น (Visual Features) ทั้งจากคุณลักษณะเกี่ยวกับสี (Color) และคุณลักษณะเกี่ยวกับรูปร่าง 
(Shape)  โดยผลการทดลองโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึง 90.5 % 

พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล และคณะ(2556) ได้น าเสนอ การจ าแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้า
นารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ โดยการวิเคราะห์ภาพจากคุณสมบัติภายในภาพ ใช้การจ าแนก
ความแตกต่างของภาพดอกมาพิจารณาจากคุณลักษณะเกี่ยวกับสี (Color) คุณลักษณะเกี่ยวกับ
รูปร่าง (Shape) และคุณลักษณะเกี่ยวกับพ้ืนผิว (Texture) โดยผลการทดลองโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึง 95.625 %  

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

การจ าแนกภาพดอกเดหลี ดอกหน้าวัวสีขาว และดอกหน้าวัวสีแดง ใช้ดอกเดหลี ตระกูล 
Spathiphyllum ดอกหน้าวัวสีขาว ตระกูล Anthurium andraeanum และ ดอกหน้าวัวสีแดง 
ตระกูล Anthurium andraeanum โดยแต่ละชนิดมีลักษณะ ดังนี้ (พืชเกษตร.คอม, ม.ป.ป.; รังสิมา 
อัมพวัน และคณะ ม.ป.ป.) ดังภาพ 1 และ ตาราง 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1: ดอกเดหลี ดอกหน้าวัวสีขาวและดอกหน้าวัวสีแดง 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบดอกเดหลีกับดอกหน้าวัว 
ชนิดของดอก สี ลักษณะรูปร่าง ลักษณะดอกย่อย 

ดอกเดหลี 
 
ดอกหน้าวัว 

จานรองดอกสีขาวนวล 
 
จานรองดอกสีขาว ,  
จานรองดอกสีแดง 

ใบกว้างเว้าตรงกลาง ปลาย
ใบเรียวแหลม 

รูปหัวใจ ปลายใบแหลมยาว 

ดอกย่อยที่ไม่มีก้านดอกขนาด
เล็กจ านวนมาก 

ก้านช่อ มีดอกย่อยเล็กเรียงอัด
แน่นอยู่บนปลี 

 
ภาพรวมการด าเนินงานวิจัยสามารถแบ่งกระบวนการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนดังภาพ 2 
 ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมภาพและเก็บข้อมูลภาพ (Image Acquisition) แล้วท าการแบ่งส่วน

ภาพอย่างมีความหมาย (Segmentation) 
 ขั้นที่ 2 การแยกคุณลักษณะส าคัญ (Feature Extraction) ในงานวิจัยนี้ จะใช้คุณลักษณะ
ส าคัญ ได้แก่  - คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี (Color-based Features) 

   - คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง  (Shape-based 
Features) 

   - ค่าระยะห่างระหว่างจุด (Distance Between Points) 
 ขั้นที่ 3 การจ าแนกประเภท จะใช้วิธีการฝึกระบบและทดสอบระบบ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที ่2: ภาพรวมการด าเนินงาน 
 

1. การรับภาพและการแบ่งส่วนภาพอย่างมีความหมาย (Image Acquisition and 
Segmentation) 

การเก็บข้อมูลภาพและการรวบรวมภาพที่จะน ามาใช้ในการทดลอง ซึ่งได้รวบรวมจาก
อินเทอร์เน็ต และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพาะปลูกดอกเดหลีและดอก

เก็บรวบรวมภาพ &  
แบ่งส่วนภาพอย่างมีความหมาย 

ค่าระยะห่างระหว่างจุด 

ฝึกระบบ 
 

ทดสอบระบบ 
 

การจ าแนกประเภท แยกคุณลักษณะส าคัญ 

คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง 

คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 
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หน้าวัวโดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญท าแบบสอบถามและคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์  ซึ่งลักษณะภาพที่เก็บ
รวมรวมมานั้นจะเป็นภาพหน้าตรงดอกเดี่ยว สามารถเห็นดอกได้ชัดเจน เก็บในรูปแบบไฟล์ของ 
JPEG  เก็บภาพดอกเดหลีจ านวน 20 ภาพ ดอกหน้าวัวสีขาวจ านวน 20 ภาพ ดอกหน้าวัวสีแดง 
จ านวน 20 ภาพ รวมทั้งหมด 60 ภาพ ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญดังตาราง2 

 

ตารางที ่2 ผลการตรวจสอบโดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญท าแบบสอบถาม 
 

ผู้เชี่ยวชาญ
ค
น
ที ่

ดอกเดหลี ดอกหน้าวัวสีขาว ดอกหน้าวัวสีแดง 
จ านวน

ภ
า
พ 

จ าแนก
ถู
ก 

จ าแนก
ผิ
ด 

จ านวน
ภ
า
พ 

จ าแนก
ถู
ก 

จ าแนก
ผิ
ด 

จ านวน
ภ
า
พ 

จ าแนก
ถู
ก 

จ าแนก
ผิ
ด 

1 20 19 1 20 19 1 20 20 0 
2 20 19 1 20 20 0 20 20 0 
3 20 20 0 20 19 1 20 20 0 
4 20 20 0 20 20 0 20 20 0 
5 20 20 0 20 20 0 20 20 0 

ผลเฉลี่ย(%)  98% 2%  98% 2%  100% 0 
 

ในการแบ่งส่วนภาพนั้นแปลงค่าภาพให้เป็นไบนารี ท าการหาขอบเขตของดอก โดยการหา
พ้ืนที่ของดอก แล้วท าการหาจุดบนสุด ล่างสุด ซ้ายสุด และขวาสุดของดอก เพ่ือที่จะเลือกเอาเฉพาะ
ส่วนของวัตถุที่สนใจ (Foreground) และแยกส่วนของภาพพ้ืนหลัง (Background) โดยวิธีการเลือก
เฉพาะพ้ืนที่ในขอบเขตที่หามา จะได้ส่วนของดอกไม้ที่จะใช้ในการจ าแนกต่อไป ดังภาพ 3 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3: ตัวอย่างใช้ภาพดอกเดหลีในการแบ่งส่วนภาพ 
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2. การแยกค่ าคุณ ลั กษณ ะส าคัญ  (Feature Extraction) ท าการพิจารณ าหาค่ า
คุณลักษณะส าคัญ (Features) ดังนี้ 

2.1 คุณลักษณะส าคัญเก่ียวกับสี (Color based Features) 
ท าการค านวณคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสีทั้งดอก โดยใช้แบบจ าลองสี HSV (Gonzalez 

& Woods, 2008; Nilsback & Zisserman, 2008) จะมีลักษณะรูปแบบเป็นกรวย ค านวณจากการ
แบ่งองศาสี โดยแบ่งกลุ่มสีออกเป็น 7 กลุ่มสี  ( ได้แก่ สีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow), สีเขียว 
(Green), สีฟ้าอมเขียว (Cyan), สีน้ าเงิน (Blue), สีม่วงบานเย็น (Magenta) และสีขาว (White) เพ่ือ
ใช้พิจารณาสีของดอก (บุญวิภา ราศรีสุทธิ์ และเสาวลักษณ์ วรรธนาภา, 2553) 

2.2 คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง (Shape based Features) 
 ท าการหาค่าคุณลักษณะส าคัญของรูปร่างซึ่งสามารถค านวณได้จากค่าความกะทัดรัด 
(Compactness) และค่าความสัดส่วนรูปทรง (Shape Ratio) ด้วยสูตรการค านวณ (บุญวิภา ราศรี
สุทธิ์ และเสาวลักษณ์ วรรธนาภา, 2553 ; พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล และคณะ, 2556; Gonzalez & 
Woods, 2008 ) ดังสมการที ่1 และ 2 
 
                     (1) 

 
ก าหนดให้ Area แทนด้วยจ านวนพิกเซลของวัตถุที่สนใจที่อยู่ภายในภาพ และ Perimeter 

แทนด้วยค่าความยาวรอบรูปที่ได้จากการค านวณจุดภาพรอบวัตถุที่สนใจ เมื่อค านวณแล้วจะได้ค่า
ของสัดส่วนลักษณะวัตถุที่สามารถบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น ถ้าวัตถุมีลักษณะกลมจะมีค่า
ความกระทัดรัดมากกว่าวัตถุท่ีมีลักษณะกระจัดกระจาย เป็นต้น 

 
     (2) 

 
ก าหนดให้ MinorAxis แทนค่าความยาวแกนรองและ MajorAxis แทนค่าความยาวแกน

หลัก โดยหากวัตถุมีลักษณะเป็นวงรี ค่าที่ค านวณได้จะเข้าใกล้ 0 แต่ถ้าวัตถุมีลักษณะเป็นวงกลม 
ค่าท่ีค านวณได้จะเข้าใกล้ 1 เป็นต้น  

2.3 ค่าระยะห่างระหว่างจุด (Distance Between Points) จะใช้สมการดังต่อไปนี้ 
  สมการที่ 3 หาค่าระยะห่างระหว่างจุดแกน x 
 
                    (3) 
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  สมการที่ 4 หาค่าระยะห่างระหว่างจุดแกน y 
 
                     (4) 
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างค่าคุณลักษณะส าคัญ 

Species No. 

Color based  
Features 

Shape based 
Featu

re dx1 dy1 

Red Yellow Green Cyan Blue Magenta White Comp Shape 

#Class1 1. 0 0.125 0.25 0 0 0 0.5 0.4345 0.5939 547.5838 278.6485 
#Class2 11. 0 0.125 0.375 0 0 0 0.375 0.8201 0.8009 255.2371 198.1767 
#Class3 22. 0.625 0.125 0 0 0 0 0.125 0.7777 0.8761 245.4588 200.4894 

หมายเหตุ ค่าปรมิาณสีที่มีน้อยมากจึงได้ค่าเป็น 0 

จากตาราง3 ตัวอย่าง Class1 ภาพที่ 1 คือดอกเดหลีเก็บค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสีได้
ดังนี้ คือ สีแดง เท่ากับ 0 สีเหลือง เท่ากับ 0.125 สีเขียว เท่ากับ 0.25 สีฟ้าอมเขียว เท่ากับ 0 สีน้ า
เงิน เท่ากับ 0 สีม่วงบานเย็น เท่ากับ 0 สีขาว เท่ากับ 0.5 ค่าความกะทัดรัด  (Comp) เท่ากับ 
0.4345 ค่าสัดส่วน (Shape) เท่ากับ 0.5939 ค่าระยะระหว่างจุดแกน X (dx1) เท่ากับ 547.5838 
และค่าระยะห่างระหว่างจุดแกน Y (dy1) เท่ากับ 278.6485 

 
3. การฝึกระบบและการทดสอบระบบ (Training Set and Testing Set) 

 เมื่อรวบรวมค่าคุณลักษณะส าคัญที่จะใช้ในการจ าแนกเรียบร้อยแล้ว ท าการแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อมูลใช้ส าหรับฝึกระบบ และชุดข้อมูลใช้ส าหรับทดสอบระบบ เพ่ือไม่ให้
ระบบเกิดความล าเอียงในการแบ่งชุดข้อมูลฝึกระบบกับชุดทดสอบระบบ จึงเลือกใช้วิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพความถูกต้องแบบข้าม (Cross validation) (พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล และคณะ, 2556) 
คือ การสุ่มตัวอย่าง (Resampling) (นิเวศ, 2553) เพ่ือใช้ในการคาดการค่าความผิดพลาดของโมเดล 
การทดสอบประสิทธิภาพจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนและมีจ านวนข้อมูลเท่ากัน จากนั้นจะใช้ข้อมูล
หนึ่งส่วนเป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล (Data Mining Trend, ม.ป.ป.) การแบ่งชุดข้อมูล
ฝึกระบบและทดสอบระบบนั้นบางครั้งเลือกข้อมูลที่ง่ายมาเป็นชุดทดสอบอาจจะเกิดปัญหาผลการ
ทดสอบดีเกินจริง จึงใช้วิธี K-fold cross-validation มาเพ่ือช่วยแก้ปัญหา โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 
ส่วน (K-fold) คือ N1, N2, N3, N4 และ N5 โดยแต่ชุดข้อมูลจะมีการกระจายข้อมูลดังตาราง4 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดชุดข้อมูล 

ชุดข้อมลู N1 N2 N3 N4 N5 
Class1: ดอกเดหล ี 2 2 2 2 2 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 2 2 2 2 2 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 2 2 2 2 2 

รวม 6 6 6 6 6 

 
4. การจ าแนกประเภทแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  

 การจ าแนกประเภท (Classification) มีเทคนิคที่เป็นที่นิยม คือ การจ าแนกประเภทแบบ
เบย์ (Bayes Classifiers) ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines) (นริศรา ดอน
พรทัน และคณะ, 2553) และการจ าแนกประเภทแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network)  (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2556; บุญวิภา ราศีสุทธิ์ และเสาวลักษณ์ วรรธนาภา, 2553; 
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล และคณะ, 2556) มีหลักการของแต่ละวิธี และเปรียบเทียบแต่ละวิธีดังตาราง
5 
 โครงข่ายประสาทเทียม คือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่มีแนวคิดมาจากการท างานของ
เครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ นิวรอน (Neurons) และ จุด
ประสานประสาท (Synapses) ตามแบบจ าลองนี้ โครงข่ายประสาทเทียมเกิดจากการเชื่อมต่อ
ระหว่างเซลล์ประสาทจนเป็นเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน โดยการใส่คุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะใช้ในการ
จ าแนก เพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดสินใจว่าคุณลักษณะใดจะเอาไปใช้และให้ผลดีที่สุด โดยการใช้
น้ าหนัก (Weight)  แบบไม่เชิงเส้นให้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ทดสอบมากที่สุด 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบวิธีการจ าแนกประเภท 
 วิธีการจ าแนกประเภท ข้อดี ข้อเสีย 
1 การจ าแนกประเภทแบบเบย ์ - วิธีการท างานไม่ซับซ้อน 

- เหมาะกับงานด้านค้นคืนข้อความ 
- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ   
  เงื่อนไขและความน่าจะเป็น 

2 ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน - เหมาะกับงานด้านการรู้จ ารูปแบบ     
  การตัดสินใจ และประมวลผลภาพ 
- เรียนรู้ข้อมลูได้รวดเร็ว 

- ค่าความถูกต้องของข้อมูล  
  ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ใช้ ถ้าตัวเลือก   
  ตัวแปรไมด่ี ค่าความถูกต้องจะ  
  น้อย 

3 โครงข่ายประสาทเทียม - เหมาะกับงานด้านการรู้จ ารูปแบบ - ท างานช้า เพราะถ้ายัง  
  ไม่ไดผ้ลลัพธ์ที่เหมาะสม 
  ต้องไปสอนระบบและ 
  ทดสอบระบบใหม ่

งานวิจัยนี้ท าการจ าแนกดอกเดหลีโดยเลือกใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยการ
ก าหนดให้สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multi-layer 
Perceptron : MLP) จะประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ชั้นข้อมูลเข้า (Input Layer) 1 ชั้น ชั้นซ่อน 
(Hidden Layer) กี่ชั้นก็ได้ และชั้นข้อมูลออก  (Output Layer) 1 ชั้น โดยที่ชั้นซ่อนจะอยู่ตรง
ส่วนกลางระหว่างชั้นข้อมูลเข้าและชั้นข้อมูลออก ในการเชื่อมต่อระหว่างชั้นต่างๆนั้นจะมีเส้นเชื่อม
โดยก าหนดค่าน้ าหนักก ากับอยู่ที่เส้นเชื่อมทุกเส้นเพ่ือส่งสัญญาณไปยังทุกๆ โหนดในชั้นซ่อน จากนั้น
ทุกโหนดในชั้นซ่อนจะส่งสัญญาณไปยังทุกโหนดในชั้นผลลัพธ์ เพ่ือทดสอบระบบว่าสามารถจ าแนก
ภาพที่ใช้ในการทดสอบนั้นจ าแนกได้ตรงกับคลาสใด  
 ท าการจ าแนกทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการจ าแนกภาพดังนี้ 
จ านวนรอบในการฝึกระบบ (Training Time) เท่ากับ 500 อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) 
เท่ากับ 0.3 และค่าโมเมนตัม (Momentum) เท่ากับ 0.1 โดยมีโครงสร้างคือ ชั้นข้อมูลเข้า 
ประกอบด้วย ค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี  7 กลุ่มสี ค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง 
(Compactness, Shape Ratio) และค่าระยะห่างระหว่างจุด มีจ านวนนิวรอลมีหน่วยเป็นโหนด ชั้น
ซ่อน 1 ชั้น มีจ านวนนิวรอลมีหน่วยเป็นโหนด และชั้นข้อมูลออกมีจ านวนนิวรอลมีหน่วยเป็นโหนด 
ดังตาราง 6-7 ผลการทดสอบดังตาราง 8-12 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างที่ใช้ในการจ าแนก 
จ าแนกคร้ังท่ี ชั้นข้อมูลเข้า ชั้นซ่อน ชั้นข้อมูลออก 

1 7 7 3 
2 8 8 3 
3 8 8 3 
4 9 8 3 
5 11 9 3 

 
ตารางที ่7 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ใช้จ าแนก 

จ าแนกคร้ังท่ี 
คุณลักษณะ

เกี่ยวกั
บส ี

คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกบัรูปร่าง ระยะห่างระหว่างจุด 

Comp Shape dx1 dy1 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองจ าแนกภาพดอกเดหลี ดอกหน้าวัวสีขาว และดอกหน้าวัวสีแดง ท าการแบบ
ข้อมูลส าหรับฝึกระบบและทดสอบระบบด้วยวิธีการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องแบบข้ามโดย
ใช้ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ใช้ซอฟต์แวร์ Rapid Miner ในการทดสอบมีค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
ในการจ าแนกข้อมูลที่ดีที่สุด คือ จ านวนรอบนการฝึกระบบ (Training Time) เท่ากับ 500 อัตราการ
เรียนรู้  (Learning Rate) เท่ากับ 0.3 และค่าโมเมนตัม (Momentum) เท่ากับ 0.1 ในการวัด
ประสิทธิภาพความถูกต้องซึ่งคิดเป็นร้อยละ (อุนิตษา สังข์เกต,ุ 2549) ค านวณได้จากสมการที่ 5 
 

  (5) 

 
ท าการทดสอบครั้งที่ 1 กับค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 7 กลุ่มสีแล้วพบว่าสามารถ

จ าแนกได้ถูกต้องตามชนิดจริง 21 ภาพ คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และภาพที่จ าแนกผิดประเภท 9 ภาพ 
คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ภาพดอกเดหลีที่จ าแนกได้ผิดประเภทเป็นเพราะค่าสีมีความใกล้เคียงกันมาก
จึงท าให้ระบบจ าแนกผิด ดังตาราง 8 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบครั้งท่ี 1 

ชุดข้อมลู จ านวนภาพ 
จ านวนภาพที ่
จ าแนกถกูต้อง 

จ านวนภาพที ่
จ าแนกผิดประเภท 

วัดประสิทธิภาพ
ความ
ถูกต้อง 

Class1: ดอกเดหล ี 10 4 6 40% 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 10 7 3 70% 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 10 10 0 100% 

รวม 30 21 9 70% 

 
ท าการทดสอบครั้งที่ 2 กับค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 7 กลุ่มสี และค่าคุณลักษณะ

ส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง (Compactness) 1 ลักษณะ แล้วพบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องตามชนิดจริง 
26 ภาพ คิดเป็น 86.67 เปอร์เซ็นต์ และภาพที่จ าแนกผิดประเภท 4 ภาพ คิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์ 
ภาพดอกเดหลีที่จ าแนกได้ผิดประเภทเป็นเพราะค่าความกระทัดรัดรูปร่างบางดอกมีความใกล้เคียง
กับดอกหน้าวัวจึงท าให้ระบบจ าแนกผิด ดังตาราง9 

 
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบครั้งที่ 2 

ชุดข้อมลู จ านวนภาพ 

จ านวนภาพที่
จ าแน

ก
ถูกต้อ

ง 

จ านวนภาพที ่
จ าแนกผิดประเภท 

วัดประสิทธิภาพ
ความ
ถูกต้อง 

Class1: ดอกเดหล ี 10 7 3 70% 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 10 9 1 90% 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 10 10 0 100% 

รวม  26 4 86.67% 

 
ท าการทดสอบครั้งที่ 3 กับค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 7 กลุ่มสี และค่าคุณลักษณะ

ส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง (Shape Ratio) 1 ลักษณะ แล้วพบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องตามชนิดจริง 
28 ภาพ คิดเป็น 93.33 เปอร์เซ็นต์ และภาพที่จ าแนกผิดประเภท 2 ภาพ คิดเป็น 96.67 เปอร์เซ็นต์ 
ภาพดอกเดหลีสามารถจ าแนกได้ถูกต้องเพราะค่าสัดส่วนของรูปร่างมีความแตกต่างจากดอกหน้าวัว
มากจึงท าให้ระบบจ าแนกได้ถูกต้อง ดังตาราง10 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบครั้งท่ี 3 

ชุดข้อมลู จ านวนภาพ 

จ านวนภาพที่
จ าแน

ก
ถูกต้อ

ง 

จ านวนภาพที ่
จ าแนกผิดประเภท 

วัดประสิทธิภาพ
ความ
ถูกต้อง 

Class1: ดอกเดหล ี 10 10 0 100% 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 10 9 1 90% 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 10 9 1 90% 

รวม 30 28 2 93.33% 

 
ท าการทดสอบครั้งที่ 4 กับค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 7 กลุ่มสี และค่าระยะห่าง

ระหว่างจุด 2 ลักษณะ แล้วพบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องตามชนิดจริง 29 ภาพ คิดเป็น 96.67 
เปอร์เซ็นต์ และภาพที่จ าแนกผิด 1 ภาพ คิดเป็น 3.33 เปอร์เซ็นต์ ภาพดอกเดหลีที่จ าแนกได้ผิด
ประเภทเป็นเพราะค่าระยะหว่างระหว่างจุดบางดอกใกล้กับดอกหน้าวัวจึงท าให้ระบบจ าแนกผิดดัง
ตาราง 11 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบครั้งท่ี 4 

ชุดข้อมลู จ านวนภาพ 

จ านวนภาพที่
จ าแน

ก
ถูกต้อ

ง 

จ านวนภาพที ่
จ าแนกผิดประเภท 

วัดประสิทธิภาพ
ความ
ถูกต้อง 

Class1: ดอกเดหล ี 10 9 1 90% 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 10 10 0 100% 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 10 10 0 100% 

รวม 30 29 1 96.67% 

 
ท าการทดสอบครั้งที่ 5 กับค่าคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 7 กลุ่มสี ค่าคุณลักษณะส าคัญ

เกี่ยวกับรูปร่าง (Compactness, Shape Ratio) 2 ลักษณะ และค่าระยะห่างระหว่างจุด 2 ลักษณะ 
แล้วพบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องตามชนิดจริง 29 ภาพ คิดเป็น 96.67 เปอร์เซ็นต์ และภาพที่
จ าแนกผิด 1 ภาพ คิดเป็น 3.33 เปอร์เซ็นต์ ภาพดอกเดหลีที่จ าแนกได้ผิดประเภทเป็นเพราะค่า
ระยะหว่างระหว่างจุดบางดอกใกล้กับดอกหน้าวัวจึงท าให้ระบบจ าแนกผิด ดังตาราง12 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบครั้งท่ี 5 

ชุดข้อมลู จ านวนภาพ 

จ านวนภาพที่
จ าแน

ก
ถูกต้อ

ง 

จ านวนภาพที ่
จ าแนกผิดประเภท 

วัดประสิทธิภาพ
ความ
ถูกต้อง 

Class1: ดอกเดหล ี 10 9 1 90% 
Class2: ดอกหน้าวัวสีขาว 10 10 0 100% 
Class3: ดอกหน้าวัวสีแดง 10 10 0 100% 

รวม 30 29 1 96.67% 

 
เนื่องจากการทดสอบที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Class1 กับ Class2 จะมีการจ าแนกผิดได้บ่อย

เพราะว่ามีค่าคุณลักษณะส าคัญที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นจึงท าให้ต้องลองทดสอบเพ่ิมคุณลักษณะ
หลากหลายแบบ เพ่ือที่จะท าให้จ าแนกได้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จากผลการทดสอบทั้งหมด พบว่าผลการจ าแนกที่ใช้ค่าระยะห่างระหว่างจุด สามารถท าให้
ระบบจ าแนกได้ดีขึ้น และสามารถจ าแนกได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบต้นแบบในการจ าแนกภาพดอกเดหลี โดยการพิจารณาค่าคุณลักษณะ
ส าคัญ (Features) ที่จะเหมาะสมกับการจ าแนกภาพดอกเดหลี  โดยอาศัยการพิ จารณาค่า
คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่าง และค่าระยะห่างระหว่างจุด ผลการ
ทดลองของการจ าแนกภาพดอกเดหลีโดยการน าค่าคุณลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการจ าแนก โดยใช้
เทคนิคในการแบ่งชุดข้อมูลฝึกระบบและทดสอบระบบด้วยวิธีการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้อง
แบบข้าม (5-Fold Cross Validation) และใช้การจ าแนกด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า
ผลการจ าแนกที่ให้ค่าความถูกต้องดีที่สุดของการจ าแนกทั้งหมด ใช้คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับสี 
คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับรูปร่างและค่าระยะห่างระหว่างจุดเท่ากับ 96.67เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีจ านวน
รอบในการเรียนรู้ (Training Time) เท่ากับ 500 อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) เท่ากับ 0.5 
และค่าโมเมนตัม (Momentum) เท่ากับ 0.1 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบต้นแบบการจ าแนกดอกเดหลียังไม่สามารถแบ่งส่วนภาพที่มีแสงรบกวนเยอะได้ 
เพราะแสงรบกวนเยอะท าให้การแบ่งส่วนภาพของดอกกับพ้ืนหลังผิด ดอกเดหลีและดอกหน้าวัวมี
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ลักษณะพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน การเพ่ิมคุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับพ้ืนผิวอาจท าให้ได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
และระบบต้นแบบยังจ าแนกได้แค่ดอกเดหลีกับดอกหน้าวัว 
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สื่อการสอน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
E-Learning Equipments computer subjected for 10 Grades 

  
ลัลน์ลลิน ศรีฉิม1 และภวัต ฉิมเล็ก2* 

 
บทคัดย่อ         

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน e-learning  
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน     
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 40 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 85.04/83.97  สอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนบทเรียนสูงกว่าคะแนนทดสด
สอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 
0.7727 หรือผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.73 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 

 

ค าส าคัญ: บทเรียน e-learning, ประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
 
 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภ ัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ ัฏพิบูลสงคราม 
 *Corresponding author, E-mail: lalalin.s@psru.ac.th,pawatjoe@gmail.com 
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Abstract 
 The purposes of this descriptive 1)  to create and develop.to Using of e-
learning Computer for Student M.4 2)  To find the efficiency of e-learning of 
computer subject for M.4 to meet  the criteria of 80/80 3)  to compare student 
achievement bettor and after satisfaction of e-learning. 4) study of student 
satisfaction high school 4 towards the media, teaching computer subjects e-learning 
for high school students, 4 by the trial with a sample which is high school students 
4 Thailand, Phitsanulok-Nakhonthai school students in semester 1 academic year 
2559 result from simple random samples (Simple Random Sampling) of 40 people. 
It was found that the performance of the media, teaching computer subjects for the 
students of e-learning high school 4 is equal to 85.04/83.97 complies with criteria 
defined 80/80 achievement of high school students after 4 lessons fresh tests were 
higher than the scores, before studying at a statistically significant level of 
effectiveness of the lessons index 0.5 equals 0.7727 or learner progress and 77.73 
percent of students attending secondary school year 4 are satisfied per lesson, 
teaching computer subjects e-learning media for high school students, with an 
average 4 times with 4.27. 
 
Key words: e-learning, performance of the lesson 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การเรียนการสอน : e-learning คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเสนอ
เนื้ อห า ความรู้ ในลั กษณ ะสื่ อประสม  (Multimedia) ที่ ป ระกอบด้ วยข้ อความ  ภ าพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพวีดีทัศน์ มีการ ออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือสื่อสาร
กับบทเรียน เพ่ือศึกษา เนื้อหารวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบ ความเข้าใจได้ทันที มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในลักษณะการใช้กระดานแสดง
ความคิดเห็น (Web-Board) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่วนผู้เรียนกับผู้เรียนมีการ
ติดต่อสื่อสารในลักษณะการใช้กระดาน แสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการใช้ ห้องสนทนา 
(Chat-Room) โดยผ่านระบบการสื่อสาร บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้  บน
ฐานเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น การ
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เรียนรู้  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer- based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based 
Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นเรื่องส าคัญมาก  และยังไม่ มีการน ามาใช้ ประโยชน์มากนัก   เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากแรง ขับเคลื่อนของกระแส โลกาภิวัตน์ 
(Globalization) E-Learning    จึงเป็นทางเลือกหนึ่ งที่มีความ เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศเพ่ือการแข่งขันในโลกยุคใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548:6) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรสวรรค์ ฉิมชาติ (2550:บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียน และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอยู่ใน ระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุบิน ยมบ้านกวย (2550:บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนา บทเรียน       
e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน  e-learning แบบปฏิสัมพันธ์
สูงขึ้นและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ (2546 : บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนา
บทเรียน e-learning วิชาการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง แผนกวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน  e-learning สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
สมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า e-learning มีความส าคัญต่อ
ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็น อย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย อภิปรายและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ประกอบกับลักษณะ
ของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องข้อมูล และสารสนเทศ มีการเรียนการสอนเป็นภาคทฤษฎี ซึ่งโดย
ปกติผู้สอนจะอธิบายเนื้อส่วนใหญ่ในรูปแบบ การบรรยาย บางเนื้อหาผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียน
ได้ทัน จึงได้มีการพัฒนาบทเรียน e-learning ขึ้น เพ่ือผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ตามความสามารถ ความ สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้เรียน
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งความรู้และฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั่วโลก  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสมควรที่จะพัฒนาบทเรียน e-learning สื่อการสอน e-Learning 
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะนอกจากจะท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยเพ่ิมทักษะและ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่
ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอน               
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
2. เพ่ือสร้างบทเรียน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ม ี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนด้วย    

บทเรียนสื่อการสอนe-learning ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน                                   

สื่อการสอน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  1.เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 เอกสารเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
  ฐานข้อมูล คือ การน าเอาข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน เช่น
ข้อมูลพนักงาน สินค้าคงคลัง พนักงานขาย และลูกค้า เดิมจะจัดเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลของฝ่าย
ต่าง ๆ ได้ถูกน ามาจัดเก็บภายในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน  (กิตติ  ภักดี
วัฒนะกุล  และจ าลอง ครูอุตสาหะ, 2550 : 9)      
 1.2 เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551:37) หนังสือเล่มนี้กล่าวว่าระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) หรือมักเรียกย่อๆ ว่า DBMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพ่ือ
โต้ตอบกับฐานข้อมูล ซึ่ง DBMS จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นหน้าที่ต่างๆ ในการจัดการกับข้อมูล 
รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการ ท างานข้อมูล ซึ่งมักใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการ
สร้าง การเรียกดู และการ บ ารุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของ ข้อมูล ด้วยการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้  ์ รวมถึงการ ส ารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล ในกรณีข้อมูลหาย เป็นต้น  
 1.3 เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาฐานเว็บไซต์  

กฤษเกษมโอสถ (2545:1) Dreamweaver MX  เป็นโปรแกรม ของบริษัท Macromedia 
Inc. ที่ ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจและเว็บแอปพลิ เคชั่นด้วย  โปรแกรม 
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Dreamweaver เราสามารถท่ีจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ดภาษา HTML หรือใช้
เครื่องมือที่โปรแกรม Dreamweaver มีให้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโค้ดภาษา HTML ให้เราโดย 
อัตโนมัติโดยที่เราไม่จ าเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เองในปัจจุบันโปรแกรม  ั Dreamweaver 
นอกจากจะสนับสนุนการใช้งานกับภาษา HTMLแล้วยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี
ทางด้าน เว็บเพจอ่ืนๆด้วยเช่น CSS และจาวาสคริปต์เป็นต้นการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web 
Application) ด้วย โปรแกรม  Dreamweaver นั้นก็สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่  โปรแกรมมีให้ท าให้เราสามารถที่จะสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลและดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดย ไม่ จ าเป็นที่ต้องเขียนโค้ดของเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลยตัว
โปรแกรมจะสร้างให้เอง โดย อัตโนมัติซึ่งจะท าให้เวลาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน้อยลง  
 2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 ชุติรัตน์  ประสงค์มณี  (2553 : 78) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่องโมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แสดง การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุด
เป็นระยะ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโมเมนตัมที่แสดง
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบ ภาพนิ่งมีประสิทธิภาพ 80.33/81.17 และแบบภาพเคลื่อนไหวหยุด
เป็นระยะมีประสิทธิภาพ 80.00/83.50 2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ฤติมา เขียวเกิด (2554 : 128) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รวมกับการจัดกิจกรรมการจัดการ เรียนรู้
รูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 39 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบชิปปา มีประสิทธิภาพ 82.38/86.24ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย อยู่ในระดับดีมาก 

2.3 อิสราวรรส  พูนผล  (2555 : 81) ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียน             
e-learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับดี บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
85.67/86.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 เมื่อน าคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้พบว่าได้ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเท่ากับ  
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86.33 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการเท่ากับ 24.17 ดังนั้นบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 60 ผู้เรียน มี
ความพึงพอใจต่อ บทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากและผู้เรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สรุปได้ว่าบทเรียน e-learning เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้าง ขึ้นนี้เป็นบทเรียนที่สามารถจะน าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบบ e-learning ได ้
 
วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนครไทย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

นครไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ตัวแปร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อการสอน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้สื่อการสอน e-Learning 

วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความก้าวหน้าทางการเรียน  
 เนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนสื่อการสอน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  คือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเครื่องมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ประกอบด้วย 
 
  1.บทเรียนสื่ อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ภาพที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   

 
  2.แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน และแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากเรียนบทเรียนสื่อการสื่อการสอน e-learning ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับ 
ค าถามและค าตอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ได้รับการประเมินเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแล้ว 
  3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย   
ที่มีต่อบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. ให้นักเรียนเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้า บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และตรวจสอบการท างานให้พร้อมก่อนการ
ทดลอง 

2. ชี้แจงท าความเข้าใจในการใช้บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ ได้แก่ การ
สมัครสมาชิกเพ่ือเข้าใช้บทเรียน การเข้าเรียนในบทเรียน ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ การ
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ออกจากบทเรียน และข้อพึงระวังต่างๆในการใช้บทเรียนบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากบทเรียนสื่อการสอน         
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

4. ให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

5. หลังจากเรียนบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จบแล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ เพื่อทดสอบ  
ใช้สมมุติฐานหลังเรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

7. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการหาค่า  
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับคะแนนที่ได้จาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( E1/ E2) 

8. วิเคราะห์การวัดความก้าวหน้าทางการเรียน คือ ดัชนีประสิทธิผล  
9. วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่มีต่อวิเคราะห์การวัด  

ความก้าวหน้าทางการเรียน คือ ดัชนีประสิทธิผล 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อการสอน e – learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้  

1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ใช้สูตร (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545:3)  
 

E1 =   
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เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
∑X แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของการท าแบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรม  

ระหว่างเรียน  
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
N แทน จ านวนนักเรียน 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
 

E2 =   
 
เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

∑X แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบหลังเรียน  
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
N แทน จ านวนนักเรียน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
และประสิทธิภาพของบทเรียน 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่        กระบวนการ (E1)        ผลลัพธ์ (E2)            ประสิทธิภาพของบทเรียน 
    E1/E2 

  
1                         84.71                                 82.94                          84.71/82.94         

  

2                         82.94                                 81.18                          82.94/81.1  

  

3                         87.01                                    87.65                          87.10/87.65  

  

4                         87.65                                    84.12                          87.65/84.1  

  

เฉลี่ย                     85.04                                    83.97                          85.04/83.97   
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40 x 40 = 1600          720                         1400                 680          0.7727 

   8.12 0.49 

 

จากตารางที่1 พบว่าในภาพรวมประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือ
พิจารณาเป็น  หน่วยการเรียนรู้พบว่า บทเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80     

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ตารางท ี่ 2 แสดงดชันีประสิทธผิลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  

            ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     

  คะแนนเต็มของผูเ้รียนทุกคน   ผลรวมของคะแนน     ผลรวมของคะแนน  คะแนนความต่าง ค่าดัชนีประสิทธิผล 
         ก่อนเรียน                 หลังเรยีน 
  

          

จากตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7727 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.27 แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.37 

ตารางท ี่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสื่อสารสอน  e-learning 
วิชาคอมพิวเตอร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=25) 

รายการที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1.1 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
1.2 ความเหมาะสมในรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอบทเรียน 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมในการใช้กับบทเรียน 
1.4 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 

 
4.20 
4.08 
4.28 
4.12 

 
0.65 
0.57 
0.61 
0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.60 มาก 
2.ตัวอักษรและสี 
2.1 รูปแบบของตักอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 
2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 
2.4 สีของพ้ืนหลังบทเรียน โดยภาพรวม 
2.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม 

 
4.24 
4.08 
4.28 
4.68 
4.12 

 
0.52 
0.70 
0.68 
0.48 
0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.28 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
รายการที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
3.การจัดการบทเรียน และบทเรียน 
3.1 การออกแบบหน้าจอ โดยภาพรวม 
3.2 วิธีการโต้ตอบบทเรียน โดยภาพรวม 
3.3 การควบคุมบทเรียน เช่น การใช้แป้นพิมพ์ การใช้

เมาส์ การหน่วยเวลา 
3.4 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 
3.5 การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

บทเรียน 
3.6 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหา 

 
4.36 
4.08 
3.96 

 
4.36 
4.28 

 
4.12 

 
0.49 
0.64 
0.79 

 
0.49 
0.61 

 
0.67 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.63 มาก 
4.คุณค่าและประโยชน์ 
4.1 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
4.2 ใช้ส าหรับทบทวนความรู้ได้ 
4.3 ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากการศึกษา

บทเรียนเรื่องนี้ 

 
4.56 
4.64 
4.44 

 
0.51 
0.49 
0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

ค่าเฉลี่ย  4.55  0.50  มากที่สุด 
  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.27  0.59  มาก 

    
 จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนสื่อการสอน   
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน พบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจมากต่อสื่อการเรียนการสอนในระดับมาก  ในด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านตัวอักษร 
และสี ด้านการจัดการบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.17, 4.28, และ 4.19 ตามล าดับ มีความพึงพอใจใน 
ระดับมากท่ีสุดในด้านคุณค่าและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.55 และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ซึ่งอยู่ใน 
ระดับมาก   
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สรุปผลการวิจัย     
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียน e-learning บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า     

1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือ เปรียบเทียบ E1/E2ได้ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
คือ 85.04/83.97  และค่าเฉลี่ยของบทเรียน  e-learning มีประสิทธิภาพ  85.04/83.97 สูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง  สถิติ
ที่ระดับ .05   

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.7727 หรือผู้เรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 77.27  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทยมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  อยู่ใน
ระดับมาก 
  
อภิปรายผล   

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม เกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของบทเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสื่อการ สอน e-
learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จาก ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
น ามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นโดยยึดสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้  1.บทเรียน สื่อการสอน e-
learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.04/83.97 ซึ่งหมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 และนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย 
อิสราวรรส พูนผล (2555 : 80)  

2. จากการน าบทเรียน e – learning บทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของ บทเรียน 
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พบว่า มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดของบทเรียน e – learning มีประสิทธิภาพ 85.04/83.97 สูงกว่า เกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอิสราวรรส พูนผล (2555 : 80) 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน e – learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 85.04/83.97  ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน ามาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังการ 
เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ผลงานวิจัยของฤติมา เขียวเกิด (2554 : 127) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นรวมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 39 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากบทเรียนมีการน าเสนอในรูปแบบสื่อประสมที่มีทั้งข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง 
แอนิเมชัน ซึ่งสอดคล้องกับ สาโรช (2546) ที่กล่าวว่า “คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจ าข้อมูล
ได้มากและสามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้ทันที อีกทั้งการน าเสนอสื่อความรู้ผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
สามารถท าได้โดยใช้วิธีที่หลากหลายและมีช่องทางการเรียนมากมาย เช่น มีทั้งภาพ เสียง ตักอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ กราฟ ท าให้ผู้เรียนสามารถสนุกสนานไปกับการเรียน”                  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรน าบทเรียน e – learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์ธงรบ อักษร  และ
อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่คอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลืออบรม สั่งสอนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการเรียนและการท า 
วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณอาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทุกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องในการสร้างเครื่องมือวิจัย ขอกราบ
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ขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ ผู้วิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จ และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้ความ ร่วมมือในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดีจนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าใดๆ อันพึงมีที่เกิดจาก การวิจัยครั้งนี้ 
ขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านได้ประสิทธิ ประสาทความรู้
แก่ผู้วิจัย  
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ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ 
Search Engine For Car Care in Phitsanulok : Android 

 
วิสูตร ทองดอนพุ่ม1 และธงรบ อักษร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแอฟพลิเคชั่นเพ่ือค้นหาข้อมูลและหาเส้นทางของร้านคาร์แคร์ ผู้วิจัยมี
แนวคิดน าเทคโนโลยี จีพีเอส ที่อิงข้อมูลจาก Google Map API ในการหาเส้นทางโดยท างานบน
ระบบแอนดรอยด์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จากการทดลองใช้
งานผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.1667 อยู่ในระดับดีและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.0309 อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: คาร์แคร์,แอพพลิเคชั่น,แอนดรอยด์ 
 
Abstract 
 

This research aims to developing applications to search information and 
routing of Carcare. Use GPS technology based on data from the Google Map API on 
the Android system for decision to use the services of users. Results of the 
applications with the experts ware satisfied at a high level, with a mean satisfaction 
of 4.1667 and high level, with a mean satisfaction of 4.0309 of users. 
 
Keywords: CarCare, Applications, Android 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม E-mail: wisut.t@psru.ac.th 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม E-mail: auxsorn@psru.ac.th 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันประชากรมีการใช้ยานพาหนะจ านวนมาก เนื่องจากกระด ารงชีวิตในปัจจุบันมีความ

จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้คน
ในสังคม เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางยังไปสถานที่ต่างๆ[1]  ร้านคาร์แคร์เป็น
จุดส าคัญแห่งหนึ่งของยานพาหนะเหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้คนมากมายให้ความสนใจในการท าความ
สะอาดยานพาหนะของตนเองและสามารถอ านวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการค้นหาร้าน
คาร์แคร์ ที่ตนเองต้องการใช้บริการ   

ธุรกิจคาร์แคร์เป็นการด าเนินทางด้านการให้บริการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่งในยุคสมัยของการด าเนินธุรกิจ
ทางการ บริการในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากรูปแบบของการให้บริการท าความสะอาด
อย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์ แต่ยุค
ปัจจุบันได้มี ผู้ประกอบการทั้งหลายได้เล็งเห็นแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคใน
เรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา และการบริการด้านความสะอาด เกี่ยวกับรถยนต์จึง
ถูกพัฒนาขึ้นได้โดย อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับรถยนต์ จึงถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจบริการทางด้านอ่ืนที่ผู้บริโภค
สามารถใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่รอรับบริการด้านคาร์แคร์อีกด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภค
สามารถท ากิจกรรมอย่างอ่ืนได้อีก นอกเหนือจากการมารอรับบริการด้านคาร์แคร์และจะได้รับ ความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต  เนื่องจากสภาวะแวดล้อม ในยุค
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เรื่องทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ วัฒนธรรม 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะสังคมหรือสังคมใหญ่ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ถูก ก าหนดให้ธุรกิจคาร์แคร์เข้ามามี
บทบาทในปัจจุบัน คือ การที่ประชาชนหรือพลเมืองของสังคมนั้นได้ถูกค่านิยมทางสังคมและ 
เศรษฐกิจก าหนดให้จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น หรือต้องการหาความ สะดวกสบาย 
ในการรับบริการเพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งเข้ามามี
บทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวัน [2] 

แอพพลิเคชั่น เป็นโปรแกรมที่ท างานบนมือถือ และแท็บเล็ต อาจเป็ นโปรแกรม เกม 
รูปแบบ ค าสั่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกบนสมาร์ทโฟน ท าให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาก
ขึ้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นบนระบบแท็บเล็ต ถือได้ว่ามีให้
เลือกใช้และดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ งลงในเครื่อง  การใช้งาน
ครั้งต่อไปผู้ใช้สามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การน าเอา



735 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปได้อย่างกว้างขวาง 
ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นปัจจุบันแท็บเล็ตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
ง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งาน ท าให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากขึ้น กระแส
ความนิยมในแท็บเล็ตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในแวดวงการศึกษาและแวดวงการท างานเริ่มมีการใช้
แท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง การใช้งานแท็บเล็ตจึงเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และเข้าไปถึงกลุ่มคนทุก
เพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในชนบท ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม แท็บเล็ตจึงกลายเป็นช่องทางใหม่ที่เปลี่ยนรูป
โฉม และกระจายความรู้ให้เข้าถึงได้อย่างมากมาย [3] 

แอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกชุดซอฟต์เเวร์หรือ
เเพลตฟอร์ม (platform) สาหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (cell phone) อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น [4] 

โทรศัพท์มือถือมิใช่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย เพ่ือใช้ในการสนทนาเท่านั้น
หากแต่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชั่นการท างานให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความสามารถ
ติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
โทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น หากน าโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือใช้ช่วยในการค้นหาสถานที่
ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อผู้ใช้งานซึ่งนอกจากจะสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ สะดวกรวดเร็วแล้วยังสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆได้ตลอดเวลา [5] 

ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ เป็นการประยุกต์ใช้ 
Google Maps API ในการเชิญชวนผู้ใช้บริการให้ได้รับสิ่งที่ดี และเป็นตัวแทนในการพบปะผู้คนใน
ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาร้านคาร์แคร์ที่ดีเพ่ือผู้ใช้บริการ ช่วยให้เจ้าของกิจการร้านคาร์แคร์ได้
แนะน าสิ่งใหม่ๆ และลักษณะพิเศษภายในร้าน เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและในราคาที่
เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูลที่ส าคัญของร้านคาร์แคร์นั้นล่วงหน้าได้ ได้แก่ ข้อมูลร้าน 
ข้อมูลราคา ข้อมูลการช าระเงิน ฯลฯ ของร้านคาร์แคร์ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ [6,7] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์
เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางและสืบค้นข้อมูลร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก
และสามารถน าระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์  ไปพัฒนาต่อ
ยอดได ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบแอนดรอยด์ 
2)  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก 
3) เพ่ือน าไปพัฒนาใช้กับระบบงานด้านอื่นๆได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่าน
ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอน 1 การพัฒนาระบบการค้นหาร้าน
คาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์โดยการออกแบบมี  1.วางขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Planning system) 2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study and collect data)  3. ศึกษาแผนที่
(Study map) 4.วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ (System Design)   5.ทดสอบและแก้ไข
ปรับปรุง(Test and modify) ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์
แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ โดยออกแบบข้อค าถาม โดยมีด้านออกแบบหน้าจอ ด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scal) 5 ระดับ (Rating Scale)[8] 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแสดงการท างานของระบบโดยภาพรวม 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบและการเก็บข้อมูล 
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ออกจัดเก็บข้อมูลในสถานที่จริง 
1.3 ออกแบบหน้าจอและประสิทธิภาพการท างาน 
1.4 ก าหนดรูปแบบความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่น และการใช้งานบนเมนูต่างๆ

บนหน้าจอให้มีความเหมาะสม 
1.5 พัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างแบบทดสอบผ่าน Google from และแบบประเมิน 
1.6 ทดสอบแอพพลิเคชั่นด้านความถูกต้อง โดยผู้ดูแลระบบ 
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1.7 ผู้วิจัยด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้งาน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 
1.8 ผู้วิจัยแนะน าวิธีการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นโดยใช้ภาพคิวอาร์โค้ดเพ่ือเรียกใช้งาน

ระบบ 
1.9 ให้นิสิตท าแบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์

จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ 
1.10 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่าน
ระบบแอนดรอยด์ การควบคุมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน และกลุ่มผู้ใช้งาน 50 คน โดยออกแบบข้อ
ค าถาม โดยมีด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scal) 5 
ระดับ (Rating Scale)[8] 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ 
สรุปผลวิจัย 

จากท่ีพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการทดสอบประสิทธิภาพการท างานระบบการค้นหาร้านคาร์
แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน กรณีศึกษา
บริเวณภายในราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว้มีการด าเนินการจัดเตรียม
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเพ่ือเข้ารับการทดลองใช้แอพพลิเคชั่น  ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  มีส่วนประกอบภาพส าหรับตัวอย่างหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละส่วนมีดังนี้ 
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ภาพที่ 3 แสดงชื่อร้านคาร์แคร์บริเวณเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 

  
 

ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลร้านคาร์แคร์ของร้าน หัวรอ คาร์แคร์ 
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ภาพที่ 5  แสดงแผนที่ไปร้าน หัวรอ คาร์แคร์ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ จากผู้ใช้งาน ผลที่ได้คือ  
ความพึงพอใจด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X= 3.99  S.D.=013)  ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X = 4.08  S.D.=0.14)  และด้านความพึง
พอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี  (X= 4.01  S.D.=0.18) 

 
 

 
รายการประเมิน 

 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

ด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 4.04 0.44 ด ี
2 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 3.98 0.71 ด ี
3 เนื้อหาครอบคลุม 4.00 0.75 ด ี
4 การจดัวางแตล่ะสว่นในหน้าแอพพลเิคชัน่

มีความเหมาะสม 

3.96 0.56 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.99 0.13 ดี 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
5 สะดวกใช้งานง่าย 4.52 0.54 ดีมาก 
6 ความรวดเร็วในการท างาน 4.58 0.57 ดีมาก 
7 ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามถูกต้อง 4.18 0.77 ด ี
8 เทคโนโลยีมีความทันสมยัและสะดวกต่อการ

ใช้งาน 
3.46 0.54 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.14 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
9 แอพพลิเคชั่นน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง  4.50 0.50 ดีมาก 
10 ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.54 0.64 ดีมาก 
11 ระบบปฏิบตัิการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ

การตัดสินใจในการใช้งาน 
3.48 0.67 ปานกลาง 

12 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 3.55 0.93 ด ี
รวมเฉลี่ย 4.01 0.18 ด ี
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ จากผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้
คือ  ความพึงพอใจด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X= 4.18  S.D.=0.16)  
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X = 3.81  S.D.=0.21)  และด้านความ
พึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก  (X= 4.50  S.D.=0.14) 
 
 

 
รายการประเมิน 

 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

ด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 4.00 0.81 ด ี
2 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.50 0.57 ดีมาก 
3 เนื้อหาครอบคลุม 4.25 0.50 ด ี
4 การจัดวางแตล่ะส่วนในหน้าแอพพลิเคชั่นมี

ความเหมาะสม 
4.00 0.81 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.18 0.16 ดี 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
5 สะดวกใช้งานง่าย 4.75 0.50 ดีมาก 
6 ความรวดเร็วในการท างาน 3.75 0.95 ด ี
7 ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามถูกต้อง 3.50 0.57 ด ี
8 เทคโนโลยีมีความทันสมยัและสะดวกต่อการ

ใช้งาน 
3.25 0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.81 0.21 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
9 แอพพลิเคชั่นน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง  4.75 0.50 ดีมาก 
10 ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.50 0.57 ดีมาก 
11 ระบบปฏิบตัิการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ

การตัดสินใจในการใช้งาน 
4.75 0.50 ดีมาก 

12 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.00 0.81 ด ี
รวมเฉลี่ย 4.50 0.14 ดีมาก 
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อภิปรายผล  
 ผลการพัฒนาระบบระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์
การวิเคราะห์สังเคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วย 1.วางข้ันตอน
การด าเนินงาน (Planning system)  2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล(Study and collect data)  3. 
ศึกษาแผนที่(Study map) 4. วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ(System Design) 5.ทดสอบและ
แก้ไขปรับปรุง(Test and modify) จากผู้ที่ร่วมทดลองใช้ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัด
พิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์มีความพึงพอใจในระบบนี้ และเป็นการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
เนื่องจากการใช้งานง่ายและสามารถน าไปใช้ได้จริงจากผลประเมินการใช้โปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 54 คน พบว่ามีความพึงพอใจของการใช้งานของระบบในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งานง่ายและสามารถใช้งานได้จริงรวมถึงความถูกต้องของข้อมูล 

ดังนั้นระบบนี้สามารถใช้ในการน าทางไปยังร้านคาร์แคร์ได้จริงและสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้นร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น น าไปพัฒนาใช้กับการค้นหาสถานที่อ่ืนๆ เพ่ิม
ความแม่นย าในการค้นหาสถานที่และขยายขอบเขตข้อมูลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ 
Sukhothai Tourist Guidance under Andoid Application Development 

 
ธัญนก  ฤทธิ์รักษา1  และ ภวตั  ฉิมเล็ก2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ให้มีคุณภาพและสะดวกในการเดินทาง กลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 
Google API บนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และแบบประเมินความพ่ึงพอใจจากผู้ใช้งาน          
จากการทดลองใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.04 ซึ่งเป็นระดับ
ปานกลาง และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย  2.98 อยู่ในระดับปาน
กลาง  

ดังนั้นผลการทดสอบในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์   ที่ ได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น  แอนดรอยด์  สมารท์โฟน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก        
  อีเมล์ Thanyanok.r@psru.ac.th 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก                               
  อีเมล์ pawatjoe@gmail.com 

mailto:Thanyanok.r@psru.ac.th
mailto:pawatjoe@gmail.com
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Abstract 

The objectives of this research is to develop application in order to guide 
and recommend Sukhothai travelers through the system of android smartphone 
more quality and comfortable. The suspect of the test is tourist group, the research 
tools are those Google API on the android smartphone and evaluation satisfaction 
form users.  The results of satisfaction score from experts is 3.04 bases which is in 
average level as well as another group from 1 0 0  travelers gain an average 
satisfactorily score such 2.98.Therefore, the test manifests that Tourist Guidance in 
Sukhothai under android application which has been proceeding program 
development can be utilized more efficiently. 

 
Keywords: Application, Android, Smart Phone 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีความจ าเป็นมากขึ้นเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
พูดคุยแบบไร้สายที่มีประโยชน์ทางธุรกิจ  ด้านการศึกษาและการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ 
หรือแม้กระทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนโทรศัพท์  มือถือจึงมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของคนยุคนี้   โทรศัพท์มือถือมิใช่เพียงแค่
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการสนทนาเท่านั้นหากแต่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชันการท างานให้
เป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความสามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหากน าโทรศัพท์มือถือและ
เทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือใช้ช่วยในการค้นหาและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ใช้   ซึ่งนอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว   ด้วยเหตุนี้ทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยขึ้นบนมือถือสมาร์ทโฟน   เพ่ือเปิดกว้างส าหรับคนทุกคน ให้มีผู้ใช้งาน
จ านวนมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

 
 
 



746 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์   
2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้

มีความน่าสนใจของจังหวัดสุโขทัยจ านวน 10 แห่ง โดยสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวสุโขทัย 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาของแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ  

แอนดรอยด์โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
วางแผนโครงการ 

- ก าหนดหัวข้อผู้ศึกษาเลือกพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ 
- ออกจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่และเว็บไซต์ต่างๆ 

วิเคราะห์งาน  
- ก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น

ผู้ศึกษาท าการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นด้านข้อมูล 
- ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

การออกแบบ 
- ออกแบบหน้าจอและก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมของแอพพลิเคชั่น 
- ออกแบบกราฟิกที่จะใช้ประกอบเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นพัฒนาแอพพลิเคชั่นผู้

ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ โปรแกรม Adobe Dreamweaver C6  ในการเขียนชุดค าสั่งภาษา PHP 
เชื่อมต่อบริการต่อกับเครื่องบริการ และใช้ Google API ส าหรับแสดงแผนที่ 
การน าไปใช้ทดสอบแก้ไขและปรังปรุง 

- ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
- น าแอพพลิเคชั่นไปให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและกลุ่มนักท่องเที่ยวของผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 100 คน ทดสอบและประเมินคุณภาพ 
การบ ารุงรักษา 

- ปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นตามค าแนะน าและจัดท ารายงานการสรุปผล 
การประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่น 

- ประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

https://www.mawtoload.com/adobe-dreamweaver-cc-2015-full-one2up/
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- ประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 
100 คน 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการท างานของแอพพลิเคชั่นแนะน า
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ  แอนดรอยด์ ตามรายละเอียด กรอบแนวความคิดในการ วิจัย 
ดังภาพที่ 1 และแสดงการท างานของระบบดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแสดงการท างานของระบบโดยภาพรวม 

 
        

                
          

                             
       

                 
          

  

           

      

       

 
ภาพที่ 2  Flowchart แสดงการท างานของระบบ 
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สรุปการวิจัย 
จากที่ พัฒนาแอพพลิเคชั่นและการทดสอบประสิทธิภาพการท างานพัฒนา

แอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ด าเนินการทดลองกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยที่เตรียมไว้มีการด าเนินการจัดเตรียมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวผู้ที่มี
อายุตั้งแต่   18-30 ปี จ านวน 100 คน เพ่ือเข้ารับการทดลองใช้แอพพลิเคชั่น  ประเมินความพึง
พอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ  มีส่วนประกอบภาพส าหรับตัวอย่างหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละ
ส่วนมีดังนี้ 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  แสดงเมนูต่างๆบนแอพพลิเคชั่น           ภาพที่ 4 แสดงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย 
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ภาพที ่5 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว         ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว(ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 7 แสดงเส้นทางต้นทางและปลายทาง         ภาพที่ 8 รายละเอียดการเดินทาง  
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 จากรูปที่ 3-8 จะประกอบด้วยการท างาน ฟังก์ชั่นแสดงเมนูต่างๆบนแอพพลิเคชั่น แสดงดัง
รูปที่ 3  ฟังก์ชั่นแสดงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย แสดงดังรูปที่ 4  ฟังก์ชั่นแสดงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว  แสดงดังรูปที่ 5,6 ฟังก์ชั่นแสดงเส้นทางต้นทางและปลายทาง  แสดงดังรูปที่ 7 
ฟังก์ชั่นแสดงรายละเอียดการเดินทาง  แสดงดังรูปที่ 8          

ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ไป
ให้ผู้ ใช้งานที่ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน ทดลองใช้  และจากนั้นให้ผู้ ใช้งานตอบ
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่มีมาตราส่วน 5 ระดับ ตาม Likert  scalec และน า
ค่าเฉลี่ยแปลผลโดย อ้างอิงจาก (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,2558 : 73-79) ผลการประเมิน
แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 3.33 0.58 ดีมาก 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น 3.66 0.58 ดีมาก 
3 มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3 1.00 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3 1.00 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด

ความสนใจ 
2.66 0.58 ดี 

รวม 3.13 0.23 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาของแอพพลิเคชั่น 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 2.66 0.58 ดี 
2 มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 2.33 1.15 ดี 
3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 3 1.00 ดีมาก 

รวม 2.66 0.67 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
1 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ พัฒนาขึ้นนี้

สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อย
3.33 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

เพียงใด 
2 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
3.66 0.58 ดีมาก 

3 ในภาพรวมของแอพพลิ เคชั่น ท่านมี
ค ว าม พึ งพ อ ใจ อ ย่ า ง ไร กั บ
ระบบงานนี้ 

3 1.00 ดีมาก 

รวม 3.33 0.33 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ ความ
พึงพอใจในด้านของหน้าจอแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก (X = 3.13 S.D. = 0.23 ) ด้านการท างาน
ของแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับดี ( X= 2.66 S.D. = 0.67 ) และด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก  
(X = 3.33 S.D. = 0.33 ) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี 

จ านวน 100 คน 
 

รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 2.95 0.89 ดี 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น 2.6 0.94 ดี 
3 มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 2.85 0.88 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3.45 0.69 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด

ความสนใจ 
3.5 0.69 ดีมาก 

รวม 3.07 0.47 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาของแอพพลิเคชั่น 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 3.1 0.91 ดีมาก 
2 มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 3 0.92 ดีมาก 
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รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 2.8 1.06 ดีมาก 
รวม 2.96 0.61 ดีมาก 

ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
1 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ พัฒนาขึ้นนี้

สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อย
เพียงใด 

3 0.86 ดีมาก 

2 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

3 0.92 ดีมาก 

3 ในภาพรวมของแอพพลิ เคชั่น ท่านมี
ค ว าม พึ งพ อ ใจ อ ย่ า ง ไร กั บ
ระบบงานนี้ 

2.8 1.06 ดี 

รวม 2.93 0.60 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
18-30 ปี จ านวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอ
แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับดีมาก (X = 3.07 , S.D. = 0.47) ด้านการท างานของแอพพลิเคชั่น อยู่ใน
ระดับดีมาก (X = 2.96 , S.D. = 0.61) และในด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (X  = 2.93 , 
S.D. = 0.60) 
 
อภิปรายผล  

ผลการประเมินคุณภาพ พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ
แอนดรอยด์พบว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้ศึกษาได้พัฒนามาจาก
แอพพลิเคชั่นตามแผนงานพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมี 5 
ระยะ คือ การวางแผนโครงการ,การวิเคราะห์,การออกแบบ,การน าไปใช้เพราะการบ ารุงรักษา ในแต่
ระยะในการด าเนินการผู้ศึกษาได้มีการน าแอพพลิเคชั่นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ผู้ศึกษาจึงน าพัฒนาแอพพลิเคชั่น
แนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิม จากนั้นท าการปรับปรุงน่าสนใจและ สะดวกมากขึ้นเป็นการตอบโจทย์ความ
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ต้องการของกลุ่ม นักท่องเที่ยวโดยตรง และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย  
ผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น
ผล ที่ได้คือผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและผลประเมินความพึงพอใจโดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ผลออกมาว่าอยู่ในระดับปานกลาง  จึงสามารถน าระบบนี้ไปพัฒนาและต่อยอดการใช้
งานให้มอีย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าแอพพลิเคชั่นนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น 
 2. ส าหรับผู้ที่สนใจระบบแอนดรอยด์สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ต 
ศึกษาหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลู เกิ้ล (Google) และอาจศึกษาผ่านทางวีดี โอในเว็บไซต์ยูทูป 
(www.Youtube.com) หากต้องการศึกษาอย่างจริงจังสามารถเรียนได้  
 3. ควรมีการศึกษาข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างชัดเจน 
 
เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(ม.ป.ป.) จังหวัดสุโขทัย.[ออนไลน์].สืบค้นจาก :  

https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ข้อมูล/สุโขทัย [2559,15 สิงหาคม] 
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2543. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3           

กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์ 
สุวิวิชญ์  อินทรภิรมย์.(2554). ระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีด้วยกูเกิ้ลแมพ เอ 

พีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. [2559, 17 สิงหาคม] 

ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) Likert, Rensis A.  
(1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company  
Inc. คู่มือท่องเที่ยวฉบับสุโขทัยออนไลน์ [ออนไลน์] สืบค้นจาก 
http://sadoodtasukhothai.com/ [2559, 17 สิงหาคม] 

สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2559). แอพพลิเคชั่นรับรู้และแสดงต าแหน่ง 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเก้ิลแมพเอพีไอบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ข้อมูล/สุโขทัย
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คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  [2559, 26 
กันยายน] 

สวัสดิ์ ชัยเกรียงไกรเพชร. 2008. “การใช้ Google Maps API เพ่ือ สร้าง Google Map Mashup  
อย่างง่าย” http://www.tipsiam.com. โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
[2559, 22 ตุลาคม] 
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สื่อการสอน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
E-Learning Equipments computer subjected for 10 Grades 

  
ลัลน์ลลิน ศรีฉิม1 และภวัต ฉิมเล็ก2* 

 
บทคัดย่อ         

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน e-learning  
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน     
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 40 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 85.04/83.97  สอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนบทเรียนสูงกว่าคะแนนทดสด
สอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 
0.7727 หรือผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.73 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 

 

ค าส าคัญ: บทเรียน e-learning, ประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
 
 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภ ัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ ัฏพิบูลสงคราม 
 *Corresponding author, E-mail: lalalin.s@psru.ac.th,pawatjoe@gmail.com 
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Abstract 
 The purposes of this descriptive 1)  to create and develop.to Using of e-
learning Computer for Student M.4 2)  To find the efficiency of e-learning of 
computer subject for M.4 to meet  the criteria of 80/80 3)  to compare student 
achievement bettor and after satisfaction of e-learning. 4) study of student 
satisfaction high school 4 towards the media, teaching computer subjects e-learning 
for high school students, 4 by the trial with a sample which is high school students 
4 Thailand, Phitsanulok-Nakhonthai school students in semester 1 academic year 
2559 result from simple random samples (Simple Random Sampling) of 40 people. 
It was found that the performance of the media, teaching computer subjects for the 
students of e-learning high school 4 is equal to 85.04/83.97 complies with criteria 
defined 80/80 achievement of high school students after 4 lessons fresh tests were 
higher than the scores, before studying at a statistically significant level of 
effectiveness of the lessons index 0.5 equals 0.7727 or learner progress and 77.73 
percent of students attending secondary school year 4 are satisfied per lesson, 
teaching computer subjects e-learning media for high school students, with an 
average 4 times with 4.27. 
 
Key words: e-learning, performance of the lesson 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การเรียนการสอน : e-learning คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเสนอ
เนื้ อห า ความรู้ ในลั กษณ ะสื่ อประสม  (Multimedia) ที่ ป ระกอบด้ วยข้ อความ  ภ าพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพวีดีทัศน์ มีการ ออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือสื่อสาร
กับบทเรียน เพ่ือศึกษา เนื้อหารวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบ ความเข้าใจได้ทันที มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในลักษณะการใช้กระดานแสดง
ความคิดเห็น (Web-Board) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่วนผู้เรียนกับผู้เรียนมีการ
ติดต่อสื่อสารในลักษณะการใช้กระดาน แสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการใช้ ห้องสนทนา 
(Chat-Room) โดยผ่านระบบการสื่อสาร บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้  บน
ฐานเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น การ
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เรียนรู้  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer- based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based 
Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นเรื่องส าคัญมาก  และยังไม่ มีการน ามาใช้ ประโยชน์มากนัก   เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากแรง ขับเคลื่อนของกระแส โลกาภิวัตน์ 
(Globalization) E-Learning    จึงเป็นทางเลือกหนึ่ งที่มีความ เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศเพ่ือการแข่งขันในโลกยุคใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548:6) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรสวรรค์ ฉิมชาติ (2550:บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียน และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอยู่ใน ระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุบิน ยมบ้านกวย (2550:บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนา บทเรียน       
e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน  e-learning แบบปฏิสัมพันธ์
สูงขึ้นและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ (2546 : บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนา
บทเรียน e-learning วิชาการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง แผนกวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน  e-learning สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
สมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า e-learning มีความส าคัญต่อ
ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็น อย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย อภิปรายและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ประกอบกับลักษณะ
ของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องข้อมูล และสารสนเทศ มีการเรียนการสอนเป็นภาคทฤษฎี ซึ่งโดย
ปกติผู้สอนจะอธิบายเนื้อส่วนใหญ่ในรูปแบบ การบรรยาย บางเนื้อหาผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียน
ได้ทัน จึงได้มีการพัฒนาบทเรียน e-learning ขึ้น เพ่ือผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ตามความสามารถ ความ สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้เรียน
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งความรู้และฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั่วโลก  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสมควรที่จะพัฒนาบทเรียน e-learning สื่อการสอน e-Learning 
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะนอกจากจะท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยเพ่ิมทักษะและ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่
ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอน               
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
2. เพ่ือสร้างบทเรียน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ม ี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนด้วย    

บทเรียนสื่อการสอนe-learning ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน                                   

สื่อการสอน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 เอกสารเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
  ฐานข้อมูล คือ การน าเอาข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน เช่น
ข้อมูลพนักงาน สินค้าคงคลัง พนักงานขาย และลูกค้า เดิมจะจัดเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลของฝ่าย
ต่าง ๆ ได้ถูกน ามาจัดเก็บภายในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน  (กิตติ  ภักดี
วัฒนะกุล  และจ าลอง ครูอุตสาหะ, 2550 : 9)      
 1.2 เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551:37) หนังสือเล่มนี้กล่าวว่าระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) หรือมักเรียกย่อๆ ว่า DBMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพ่ือ
โต้ตอบกับฐานข้อมูล ซึ่ง DBMS จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นหน้าที่ต่างๆ ในการจัดการกับข้อมูล 
รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการ ท างานข้อมูล ซึ่งมักใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการ
สร้าง การเรียกดู และการ บ ารุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของ ข้อมูล ด้วยการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้  ์ รวมถึงการ ส ารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล ในกรณีข้อมูลหาย เป็นต้น  
 1.3 เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาฐานเว็บไซต์  

กฤษเกษมโอสถ (2545:1) Dreamweaver MX  เป็นโปรแกรม ของบริษัท Macromedia 
Inc. ที่ ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจและเว็บแอปพลิ เคชั่นด้วย  โปรแกรม 
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Dreamweaver เราสามารถท่ีจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ดภาษา HTML หรือใช้
เครื่องมือที่โปรแกรม Dreamweaver มีให้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโค้ดภาษา HTML ให้เราโดย 
อัตโนมัติโดยที่เราไม่จ าเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เองในปัจจุบันโปรแกรม  ั Dreamweaver 
นอกจากจะสนับสนุนการใช้งานกับภาษา HTMLแล้วยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี
ทางด้าน เว็บเพจอ่ืนๆด้วยเช่น CSS และจาวาสคริปต์เป็นต้นการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web 
Application) ด้วย โปรแกรม  Dreamweaver นั้นก็สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่  โปรแกรมมีให้ท าให้เราสามารถที่จะสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลและดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดย ไม่ จ าเป็นที่ต้องเขียนโค้ดของเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลยตัว
โปรแกรมจะสร้างให้เอง โดย อัตโนมัติซึ่งจะท าให้เวลาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน้อยลง  
 2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 ชุติรัตน์  ประสงค์มณี  (2553 : 78) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่องโมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แสดง การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุด
เป็นระยะ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโมเมนตัมที่แสดง
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบ ภาพนิ่งมีประสิทธิภาพ 80.33/81.17 และแบบภาพเคลื่อนไหวหยุด
เป็นระยะมีประสิทธิภาพ 80.00/83.50 2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ฤติมา เขียวเกิด (2554 : 128) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รวมกับการจัดกิจกรรมการจัดการ เรียนรู้
รูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 39 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบชิปปา มีประสิทธิภาพ 82.38/86.24ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย อยู่ในระดับดีมาก 

2.3 อิสราวรรส  พูนผล  (2555 : 81) ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียน             
e-learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับดี บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
85.67/86.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 เมื่อน าคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้พบว่าได้ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเท่ากับ  
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86.33 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการเท่ากับ 24.17 ดังนั้นบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 60 ผู้เรียน มี
ความพึงพอใจต่อ บทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากและผู้เรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สรุปได้ว่าบทเรียน e-learning เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้าง ขึ้นนี้เป็นบทเรียนที่สามารถจะน าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบบ e-learning ได ้
 
วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนครไทย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

นครไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ตัวแปร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อการสอน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้สื่อการสอน e-Learning 

วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความก้าวหน้าทางการเรียน  
 เนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนสื่อการสอน e-learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  คือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเครื่องมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ประกอบด้วย 
 
  1.บทเรียนสื่ อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ภาพที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   

 
  2.แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน และแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากเรียนบทเรียนสื่อการสื่อการสอน e-learning ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับ 
ค าถามและค าตอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ได้รับการประเมินเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแล้ว 
  3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย   
ที่มีต่อบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. ให้นักเรียนเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้า บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และตรวจสอบการท างานให้พร้อมก่อนการ
ทดลอง 

2. ชี้แจงท าความเข้าใจในการใช้บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ ได้แก่ การ
สมัครสมาชิกเพ่ือเข้าใช้บทเรียน การเข้าเรียนในบทเรียน ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ การ
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ออกจากบทเรียน และข้อพึงระวังต่างๆในการใช้บทเรียนบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากบทเรียนสื่อการสอน         
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

4. ให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

5. หลังจากเรียนบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จบแล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ เพื่อทดสอบ  
ใช้สมมุติฐานหลังเรียนจากบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

7. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการหาค่า  
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับคะแนนที่ได้จาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( E1/ E2) 

8. วิเคราะห์การวัดความก้าวหน้าทางการเรียน คือ ดัชนีประสิทธิผล  
9. วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่มีต่อวิเคราะห์การวัด  

ความก้าวหน้าทางการเรียน คือ ดัชนีประสิทธิผล 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อการสอน e – learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ใช้สูตร (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545:3)  
 

E1 =   
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เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
∑X แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของการท าแบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรม  

ระหว่างเรียน  
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
N แทน จ านวนนักเรียน 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
 

E2 =   
 
เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

∑X แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบหลังเรียน  
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
N แทน จ านวนนักเรียน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
และประสิทธิภาพของบทเรียน 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่        กระบวนการ (E1)        ผลลัพธ์ (E2)            ประสิทธิภาพของบทเรียน 
    E1/E2 

  
1                         84.71                                 82.94                          84.71/82.94         

  

2                         82.94                                 81.18                          82.94/81.1  

  

3                         87.01                                    87.65                          87.10/87.65  

  

4                         87.65                                    84.12                          87.65/84.1  

  

เฉลี่ย                     85.04                                    83.97                          85.04/83.97   
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40 x 40 = 1600          720                         1400                 680          0.7727 

   8.12 0.49 

 

จากตารางที่1 พบว่าในภาพรวมประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือ
พิจารณาเป็น  หน่วยการเรียนรู้พบว่า บทเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80     

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ตารางท ี่ 2 แสดงดชันีประสิทธผิลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  

            ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     

  คะแนนเต็มของผูเ้รียนทุกคน   ผลรวมของคะแนน     ผลรวมของคะแนน  คะแนนความต่าง ค่าดัชนีประสิทธิผล 
         ก่อนเรียน                 หลังเรยีน 
  

          

จากตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7727 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.27 แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.37 

ตารางท ี่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสื่อสารสอน  e-learning 
วิชาคอมพิวเตอร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=25) 

รายการที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1.1 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
1.2 ความเหมาะสมในรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอบทเรียน 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมในการใช้กับบทเรียน 
1.4 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 

 
4.20 
4.08 
4.28 
4.12 

 
0.65 
0.57 
0.61 
0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.60 มาก 
2.ตัวอักษรและสี 
2.1 รูปแบบของตักอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 
2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 
2.4 สีของพ้ืนหลังบทเรียน โดยภาพรวม 
2.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม 

 
4.24 
4.08 
4.28 
4.68 
4.12 

 
0.52 
0.70 
0.68 
0.48 
0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.28 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
รายการที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

3.การจัดการบทเรียน และบทเรียน 
3.1 การออกแบบหน้าจอ โดยภาพรวม 
3.2 วิธีการโต้ตอบบทเรียน โดยภาพรวม 
3.3 การควบคุมบทเรียน เช่น การใช้แป้นพิมพ์ การใช้

เมาส์ การหน่วยเวลา 
3.4 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 
3.5 การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

บทเรียน 
3.6 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหา 

 
4.36 
4.08 
3.96 

 
4.36 
4.28 

 
4.12 

 
0.49 
0.64 
0.79 

 
0.49 
0.61 

 
0.67 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.63 มาก 
4. คุณค่าและประโยชน์ 
4.1 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
4.2 ใช้ส าหรับทบทวนความรู้ได้ 
4.3 ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากการศึกษา

บทเรียนเรื่องนี้ 

 
4.56 
4.64 
4.44 

 
0.51 
0.49 
0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

ค่าเฉลี่ย  4.55  0.50  มากที่สุด 
  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.27  0.59  มาก 

    
 จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนสื่อการสอน   
e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน พบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจมากต่อสื่อการเรียนการสอนในระดับมาก  ในด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านตัวอักษร 
และสี ด้านการจัดการบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.17, 4.28, และ 4.19 ตามล าดับ มีความพึงพอใจใน 
ระดับมากท่ีสุดในด้านคุณค่าและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.55 และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ซึ่งอยู่ใน 
ระดับมาก   
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สรุปผลการวิจัย     
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียน e-learning บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า     

1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือ เปรียบเทียบ E1/E2ได้ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
คือ 85.04/83.97  และค่าเฉลี่ยของบทเรียน  e-learning มีประสิทธิภาพ  85.04/83.97 สูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง  สถิติ
ที่ระดับ .05   

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.7727 หรือผู้เรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 77.27  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทยมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  อยู่ใน
ระดับมาก 
  
อภิปรายผล   

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อการ
สอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม เกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของบทเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสื่อการ สอน e-
learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จาก ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
น ามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นโดยยึดสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้  1.บทเรียน สื่อการสอน e-
learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.04/83.97 ซึ่งหมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 และนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย 
อิสราวรรส พูนผล (2555 : 80)  

2. จากการน าบทเรียน e – learning บทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของ บทเรียน 
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พบว่า มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดของบทเรียน e – learning มีประสิทธิภาพ 85.04/83.97 สูงกว่า เกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอิสราวรรส พูนผล (2555 : 80) 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน e – learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 85.04/83.97  ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน ามาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังการ 
เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ผลงานวิจัยของฤติมา เขียวเกิด (2554 : 127) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นรวมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 39 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครไทย มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
บทเรียนสื่อการสอน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากบทเรียนมีการน าเสนอในรูปแบบสื่อประสมที่มีทั้งข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง 
แอนิเมชัน ซึ่งสอดคล้องกับ สาโรช (2546) ที่กล่าวว่า “คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจ าข้อมูล
ได้มากและสามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้ทันที อีกทั้งการน าเสนอสื่อความรู้ผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
สามารถท าได้โดยใช้วิธีที่หลากหลายและมีช่องทางการเรียนมากมาย เช่น มีทั้งภาพ เสียง ตักอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ กราฟ ท าให้ผู้เรียนสามารถสนุกสนานไปกับการเรียน”                  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรน าบทเรียน e – learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์ธงรบ อักษร  และ
อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่คอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลืออบรม สั่งสอนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการเรียนและการท า 
วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณอาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทุกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องในการสร้างเครื่องมือวิจัย ขอกราบ
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ขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ ผู้วิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จ และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้ความ ร่วมมือในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดีจนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าใดๆ อันพึงมีที่เกิดจาก การวิจัยครั้งนี้ 
ขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านได้ประสิทธิ ประสาทความรู้
แก่ผู้วิจัย  
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ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ 
Search Engine For Car Care in Phitsanulok : Android 

 
วิสูตร ทองดอนพุ่ม1 และธงรบ อักษร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแอฟพลิเคชั่นเพ่ือค้นหาข้อมูลและหาเส้นทางของร้านคาร์แคร์ ผู้วิจัยมี
แนวคิดน าเทคโนโลยี จีพีเอส ที่อิงข้อมูลจาก Google Map API ในการหาเส้นทางโดยท างานบน
ระบบแอนดรอยด์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จากการทดลองใช้
งานผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.1667 อยู่ในระดับดีและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.0309 อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: คาร์แคร์,แอพพลิเคชั่น,แอนดรอยด์ 
 
Abstract 
 

This research aims to developing applications to search information and 
routing of Carcare. Use GPS technology based on data from the Google Map API on 
the Android system for decision to use the services of users. Results of the 
applications with the experts ware satisfied at a high level, with a mean satisfaction 
of 4.1667 and high level, with a mean satisfaction of 4.0309 of users. 
 
Keywords: CarCare, Applications, Android 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม E-mail: wisut.t@psru.ac.th 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม E-mail: auxsorn@psru.ac.th 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันประชากรมีการใช้ยานพาหนะจ านวนมาก เนื่องจากกระด ารงชีวิตในปัจจุบันมีความ

จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้คน
ในสังคม เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางยังไปสถานที่ต่างๆ[1]  ร้านคาร์แคร์เป็น
จุดส าคัญแห่งหนึ่งของยานพาหนะเหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้คนมากมายให้ความสนใจในการท าความ
สะอาดยานพาหนะของตนเองและสามารถอ านวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการค้นหาร้าน
คาร์แคร์ ที่ตนเองต้องการใช้บริการ   

ธุรกิจคาร์แคร์เป็นการด าเนินทางด้านการให้บริการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่งในยุคสมัยของการด าเนินธุรกิจ
ทางการ บริการในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากรูปแบบของการให้บริการท าความสะอาด
อย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์ แต่ยุค
ปัจจุบันได้มี ผู้ประกอบการทั้งหลายได้เล็งเห็นแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคใน
เรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา และการบริการด้านความสะอาด เกี่ยวกับรถยนต์จึง
ถูกพัฒนาขึ้นได้โดย อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับรถยนต์ จึงถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจบริการทางด้านอ่ืนที่ผู้บริโภค
สามารถใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่รอรับบริการด้านคาร์แคร์อีกด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภค
สามารถท ากิจกรรมอย่างอ่ืนได้อีก นอกเหนือจากการมารอรับบริการด้านคาร์แคร์และจะได้รับ ความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต  เนื่องจากสภาวะแวดล้อม ในยุค
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เรื่องทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ วัฒนธรรม 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะสังคมหรือสังคมใหญ่ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ถูก ก าหนดให้ธุรกิจคาร์แคร์เข้ามามี
บทบาทในปัจจุบัน คือ การที่ประชาชนหรือพลเมืองของสังคมนั้นได้ถูกค่านิยมทางสังคมและ 
เศรษฐกิจก าหนดให้จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น หรือต้องการหาความ สะดวกสบาย 
ในการรับบริการเพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งเข้ามามี
บทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวัน [2] 

แอพพลิเคชั่น เป็นโปรแกรมที่ท างานบนมือถือ และแท็บเล็ต อาจเป็นโปรแกรม เกม 
รูปแบบ ค าสั่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกบนสมาร์ทโฟน ท าให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาก
ขึ้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นบนระบบแท็บเล็ต ถือได้ว่ามีให้
เลือกใช้และดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่อง  การใช้งาน
ครั้งต่อไปผู้ใช้สามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การน าเอา
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เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปได้อย่างกว้างขวาง 
ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นปัจจุบันแท็บเล็ตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
ง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งาน ท าให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากขึ้น กระแส
ความนิยมในแท็บเล็ตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในแวดวงการศึกษาและแวดวงการท างานเริ่มมีการใช้
แท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง การใช้งานแท็บเล็ตจึงเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และเข้าไปถึงกลุ่มคนทุก
เพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในชนบท ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม แท็บเล็ตจึงกลายเป็นช่องทางใหม่ที่เปลี่ยนรูป
โฉม และกระจายความรู้ให้เข้าถึงได้อย่างมากมาย [3] 

แอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกชุดซอฟต์เเวร์หรือ
เเพลตฟอร์ม (platform) สาหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (cell phone) อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น [4] 

โทรศัพท์มือถือมิใช่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย เพ่ือใช้ในการสนทนาเท่านั้น
หากแต่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชั่นการท างานให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความสามารถ
ติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
โทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น หากน าโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือใช้ช่วยในการค้นหาสถานที่
ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อผู้ใช้งานซึ่งนอกจากจะสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ สะดวกรวดเร็วแล้วยังสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆได้ตลอดเวลา [5] 

ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ เป็นการประยุกต์ใช้ 
Google Maps API ในการเชิญชวนผู้ใช้บริการให้ได้รับสิ่งที่ดี และเป็นตัวแทนในการพบปะผู้คนใน
ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาร้านคาร์แคร์ที่ดีเพ่ือผู้ใช้บริการ ช่วยให้เจ้าของกิจการร้านคาร์แคร์ได้
แนะน าสิ่งใหม่ๆ และลักษณะพิเศษภายในร้าน เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและในราคาที่
เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูลที่ส าคัญของร้านคาร์แคร์นั้นล่วงหน้าได้ ได้แก่ ข้อมูลร้าน 
ข้อมูลราคา ข้อมูลการช าระเงิน ฯลฯ ของร้านคาร์แคร์ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ [6,7] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์
เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางและสืบค้นข้อมูลร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก
และสามารถน าระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ ไปพัฒนาต่อ
ยอดได ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบแอนดรอยด์ 
2)  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลก 
3) เพ่ือน าไปพัฒนาใช้กับระบบงานด้านอื่นๆได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่ าน
ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอน 1 การพัฒนาระบบการค้นหาร้าน
คาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์โดยการออกแบบมี  1.วางขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Planning system) 2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study and collect data)  3. ศึกษาแผนที่
(Study map) 4.วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ (System Design)   5.ทดสอบและแก้ไข
ปรับปรุง(Test and modify) ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบการค้นหาร้านคาร์
แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ โดยออกแบบข้อค าถาม โดยมีด้านออกแบบหน้าจอ ด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scal) 5 ระดับ (Rating Scale)[8] 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแสดงการท างานของระบบโดยภาพรวม 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบและการเก็บข้อมูล 
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ออกจัดเก็บข้อมูลในสถานที่จริง 
1.3 ออกแบบหน้าจอและประสิทธิภาพการท างาน 
1.4 ก าหนดรูปแบบความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่น และการใช้งานบนเมนูต่างๆ

บนหน้าจอให้มีความเหมาะสม 
1.5 พัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างแบบทดสอบผ่าน Google from และแบบประเมิน 
1.6 ทดสอบแอพพลิเคชั่นด้านความถูกต้อง โดยผู้ดูแลระบบ 
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1.7 ผู้วิจัยด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้งาน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 
1.8 ผู้วิจัยแนะน าวิธีการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นโดยใช้ภาพคิวอาร์โค้ดเพ่ือเรียกใช้งาน

ระบบ 
1.9 ให้นิสิตท าแบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์

จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ 
1.10 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่าน
ระบบแอนดรอยด์ การควบคุมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน และกลุ่มผู้ใช้งาน 50 คน โดยออกแบบข้อ
ค าถาม โดยมีด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scal) 5 
ระดับ (Rating Scale)[8] 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ 
สรุปผลวิจัย 

จากท่ีพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการทดสอบประสิทธิภาพการท างานระบบการค้นหาร้านคาร์
แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน กรณีศึกษา
บริเวณภายในราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว้มีการด าเนินการจัดเตรียม
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเพ่ือเข้ารับการทดลองใช้แอพพลิเคชั่น  ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  มีส่วนประกอบภาพส าหรับตัวอย่างหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละส่วนมีดังนี้ 
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ภาพที่ 3 แสดงชื่อร้านคาร์แคร์บริเวณเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 

  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลร้านคาร์แคร์ของร้าน หัวรอ คาร์แคร์ 
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ภาพที่ 5  แสดงแผนที่ไปร้าน หัวรอ คาร์แคร์ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ จากผู้ใช้งาน ผลที่ได้คือ  
ความพึงพอใจด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X= 3.99  S.D.=013)  ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X = 4.08  S.D.=0.14)  และด้านความพึง
พอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี  (X= 4.01  S.D.=0.18) 

 
 

 
รายการประเมิน 

 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

ด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 4.04 0.44 ด ี
2 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 3.98 0.71 ด ี
3 เนื้อหาครอบคลุม 4.00 0.75 ด ี
4 การจดัวางแตล่ะสว่นในหน้าแอพพลเิคชัน่

มีความเหมาะสม 

3.96 0.56 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.99 0.13 ดี 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
5 สะดวกใช้งานง่าย 4.52 0.54 ดีมาก 
6 ความรวดเร็วในการท างาน 4.58 0.57 ดีมาก 
7 ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามถูกต้อง 4.18 0.77 ด ี
8 เทคโนโลยีมีความทันสมยัและสะดวกต่อการ

ใช้งาน 
3.46 0.54 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.14 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
9 แอพพลิเคชั่นน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง  4.50 0.50 ดีมาก 
10 ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.54 0.64 ดีมาก 
11 ระบบปฏิบตัิการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ

การตัดสินใจในการใช้งาน 
3.48 0.67 ปานกลาง 

12 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 3.55 0.93 ด ี
รวมเฉลี่ย 4.01 0.18 ด ี
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่อระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์ จากผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้
คือ  ความพึงพอใจด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X= 4.18  S.D.=0.16)  
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี (X = 3.81  S.D.=0.21)  และด้านความ
พึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก  (X= 4.50  S.D.=0.14) 
 
 

 
รายการประเมิน 

 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

ด้านออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 4.00 0.81 ด ี
2 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.50 0.57 ดีมาก 
3 เนื้อหาครอบคลุม 4.25 0.50 ด ี
4 การจัดวางแตล่ะส่วนในหน้าแอพพลิเคชั่นมี

ความเหมาะสม 
4.00 0.81 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.18 0.16 ดี 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 
5 สะดวกใช้งานง่าย 4.75 0.50 ดีมาก 
6 ความรวดเร็วในการท างาน 3.75 0.95 ด ี
7 ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามถูกต้อง 3.50 0.57 ด ี
8 เทคโนโลยีมีความทันสมยัและสะดวกต่อการ

ใช้งาน 
3.25 0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.81 0.21 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
9 แอพพลิเคชั่นน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง  4.75 0.50 ดีมาก 
10 ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.50 0.57 ดีมาก 
11 ระบบปฏิบตัิการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ

การตัดสินใจในการใช้งาน 
4.75 0.50 ดีมาก 

12 รูปแบบแอพพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.00 0.81 ด ี
รวมเฉลี่ย 4.50 0.14 ดีมาก 
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อภิปรายผล  
 ผลการพัฒนาระบบระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์
การวิเคราะห์สังเคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วย 1.วางข้ันตอน
การด าเนินงาน (Planning system)  2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล(Study and collect data)  3. 
ศึกษาแผนที่(Study map) 4. วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ(System Design) 5.ทดสอบและ
แก้ไขปรับปรุง(Test and modify) จากผู้ที่ร่วมทดลองใช้ระบบการค้นหาร้านคาร์แคร์จังหวัด
พิษณุโลกผ่านระบบแอนดรอยด์มีความพึงพอใจในระบบนี้  และเป็นการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
เนื่องจากการใช้งานง่ายและสามารถน าไปใช้ได้จริงจากผลประเมินการใช้โปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 54 คน พบว่ามีความพึงพอใจของการใช้งานของระบบในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งานง่ายและสามารถใช้งานได้จริงรวมถึงความถูกต้องของข้อมูล 

ดังนั้นระบบนี้สามารถใช้ในการน าทางไปยังร้านคาร์แคร์ได้จริงและสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้นร้านคาร์แคร์จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น น าไปพัฒนาใช้กับการค้นหาสถานที่อ่ืนๆ เพ่ิม
ความแม่นย าในการค้นหาสถานที่และขยายขอบเขตข้อมูลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ไชยพศ รื่นมล  และสันติธร ภูริภักดี. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์ 

แคร์. ในกรุงเทพมหานคร. หน้า2. นักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายธนาพงศ ์คุณะวิริยะวงศ. (2554). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคาร์แคร์ใน 
เขตบางแค. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.หน้า1. 

นางสุมน คณานิตย์. (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอน 
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. หน้า11. 

สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2559). แอพพลิเคชั่นรับรู้และแสดงต าแหน่ง 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือ
ถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า2. 



743 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ดาบต ารวจชูชาติ พินธุกนก. (2556). แอพพลิเคชั่น ส าหรับการค้นหาสถานีต ารวจและหมายเลข 
ฉุกเฉิน. สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .
หน้า 12. 

ปฐมพงษ์   ฉับพลัน และ ฐิมาพรเพชรแก้ว.(2552).การประยุกต์ใช้ Google Maps API ในการ 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด.ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.หน้า1. 

นางสาวกาญจนา ดวงค า. (2551). ระบบการค้นหาร้านอาหารบริเวณโดยรอบเมืองจังหวัด 
เชียงใหม่ ผ่านทางอุปกรณ์ เคลื่อนที่ . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.หน้า1. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร. โครงการต ารา  
คณะศึกษาศาสตร์.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



744 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ 
Sukhothai Tourist Guidance under Andoid Application Development 

 
ธัญนก  ฤทธิ์รักษา1  และ ภวตั  ฉิมเล็ก2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ให้มีคุณภาพและสะดวกในการเดินทาง กลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 
Google API บนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และแบบประเมินความพ่ึงพอใจจากผู้ใช้งาน          
จากการทดลองใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.04 ซึ่งเป็นระดับ
ปานกลาง และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย  2.98 อยู่ในระดับปาน
กลาง  

ดังนั้นผลการทดสอบในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์  ที่ ได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น  แอนดรอยด์  สมารท์โฟน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก        
  อีเมล์ Thanyanok.r@psru.ac.th 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก                               
  อีเมล์ pawatjoe@gmail.com 

mailto:Thanyanok.r@psru.ac.th
mailto:pawatjoe@gmail.com
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Abstract 

The objectives of this research is to develop application in order to guide 
and recommend Sukhothai travelers through the system of android smartphone 
more quality and comfortable. The suspect of the test is tourist group, the research 
tools are those Google API on the android smartphone and evaluation satisfaction 
form users.  The results of satisfaction score from experts is 3.04 bases which is in 
average level as well as another group from 1 0 0  travelers gain an average 
satisfactorily score such 2.98.Therefore, the test manifests that Tourist Guidance in 
Sukhothai under android application which has been proceeding program 
development can be utilized more efficiently. 

 
Keywords: Application, Android, Smart Phone 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีความจ าเป็นมากขึ้นเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
พูดคุยแบบไร้สายที่มีประโยชน์ทางธุรกิจ  ด้านการศึกษาและการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ 
หรือแม้กระทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนโทรศัพท์  มือถือจึงมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของคนยุคนี้   โทรศัพท์มือถือมิใช่เพียงแค่
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการสนทนาเท่านั้นหากแต่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชันการท างานให้
เป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความสามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มื อถือกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหากน าโทรศัพท์มือถือและ
เทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือใช้ช่วยในการค้นหาและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ใช้   ซึ่งนอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว   ด้วยเหตุนี้ทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยขึ้นบนมือถือสมาร์ทโฟน   เพ่ือเปิดกว้างส าหรับคนทุกคน ให้มีผู้ใช้งาน
จ านวนมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์   
2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้

มีความน่าสนใจของจังหวัดสุโขทัยจ านวน 10 แห่ง โดยสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวสุโขทัย 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาของแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ  

แอนดรอยด์โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
วางแผนโครงการ 

- ก าหนดหัวข้อผู้ศึกษาเลือกพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ 
- ออกจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่และเว็บไซต์ต่างๆ 

วิเคราะห์งาน  
- ก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น

ผู้ศึกษาท าการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นด้านข้อมูล 
- ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

การออกแบบ 
- ออกแบบหน้าจอและก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมของแอพพลิเคชั่น 
- ออกแบบกราฟิกที่จะใช้ประกอบเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นพัฒนาแอพพลิเคชั่นผู้

ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ โปรแกรม Adobe Dreamweaver C6  ในการเขียนชุดค าสั่งภาษา PHP 
เชื่อมต่อบริการต่อกับเครื่องบริการ และใช้ Google API ส าหรับแสดงแผนที่ 
การน าไปใช้ทดสอบแก้ไขและปรังปรุง 

- ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
- น าแอพพลิเคชั่นไปให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและกลุ่มนักท่องเที่ยวของผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 100 คน ทดสอบและประเมินคุณภาพ 
การบ ารุงรักษา 

- ปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นตามค าแนะน าและจัดท ารายงานการสรุปผล 
การประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่น 

- ประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

https://www.mawtoload.com/adobe-dreamweaver-cc-2015-full-one2up/
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- ประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 
100 คน 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการท างานของแอพพลิเคชั่นแนะน า
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ  แอนดรอยด์ ตามรายละเอียด กรอบแนวความคิดในการ วิจัย 
ดังภาพที่ 1 และแสดงการท างานของระบบดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแสดงการท างานของระบบโดยภาพรวม 

 
        

                
          

                             
       

                 
          

  

           

      

       

 
ภาพที่ 2  Flowchart แสดงการท างานของระบบ 
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สรุปการวิจัย 
จากที่ พัฒนาแอพพลิเคชั่นและการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน พัฒนา

แอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ด าเนินการทดลองกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยที่เตรียมไว้มีการด าเนินการจัดเตรียมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวผู้ที่มี
อายุตั้งแต่   18-30 ปี จ านวน 100 คน เพ่ือเข้ารับการทดลองใช้แอพพลิเคชั่น  ประเมินความพึง
พอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ  มีส่วนประกอบภาพส าหรับตัวอย่างหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละ
ส่วนมีดังนี้ 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  แสดงเมนูต่างๆบนแอพพลิเคชั่น           ภาพที่ 4 แสดงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย 
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ภาพที ่5 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว         ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว(ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 7 แสดงเส้นทางต้นทางและปลายทาง         ภาพที่ 8 รายละเอียดการเดินทาง  
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 จากรูปที่ 3-8 จะประกอบด้วยการท างาน ฟังก์ชั่นแสดงเมนูต่างๆบนแอพพลิเคชั่น แสดงดัง
รูปที่ 3  ฟังก์ชั่นแสดงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย แสดงดังรูปที่ 4  ฟังก์ชั่นแสดงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว  แสดงดังรูปที่ 5,6 ฟังก์ชั่นแสดงเส้นทางต้นทางและปลายทาง  แสดงดังรูปที่ 7 
ฟังก์ชั่นแสดงรายละเอียดการเดินทาง  แสดงดังรูปที่ 8          

ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ไป
ให้ผู้ ใช้งานที่ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน ทดลองใช้  และจากนั้นให้ผู้ ใช้งานตอบ
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่มีมาตราส่วน 5 ระดับ ตาม Likert  scalec และน า
ค่าเฉลี่ยแปลผลโดย อ้างอิงจาก (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,2558 : 73-79) ผลการประเมิน
แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 3.33 0.58 ดีมาก 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น 3.66 0.58 ดีมาก 
3 มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3 1.00 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3 1.00 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด

ความสนใจ 
2.66 0.58 ดี 

รวม 3.13 0.23 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาของแอพพลิเคชั่น 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 2.66 0.58 ดี 
2 มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 2.33 1.15 ดี 
3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 3 1.00 ดีมาก 

รวม 2.66 0.67 ดี 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
1 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ พัฒนาขึ้นนี้

สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อย
3.33 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

เพียงใด 
2 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
3.66 0.58 ดีมาก 

3 ในภาพรวมของแอพพลิ เคชั่น ท่านมี
ความพึงพอใจอย่างไรกับระบบงานนี้ 

3 1.00 ดีมาก 

รวม 3.33 0.33 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ ความ
พึงพอใจในด้านของหน้าจอแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก (X = 3.13 S.D. = 0.23 ) ด้านการท างาน
ของแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับดี ( X= 2.66 S.D. = 0.67 ) และด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก  
(X = 3.33 S.D. = 0.33 ) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี 

จ านวน 100 คน 
 

รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านหน้าจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 2.95 0.89 ดี 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น 2.6 0.94 ดี 
3 มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 2.85 0.88 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3.45 0.69 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด

ความสนใจ 
3.5 0.69 ดีมาก 

รวม 3.07 0.47 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาของแอพพลิเคชั่น 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 3.1 0.91 ดีมาก 
2 มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 3 0.92 ดีมาก 
3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 2.8 1.06 ดีมาก 
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รายการประเมิน คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

รวม 2.96 0.61 ดีมาก 
ด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น 
1 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ พัฒนาขึ้นนี้

สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อยเพียงใด 
3 0.86 ดีมาก 

2 ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

3 0.92 ดีมาก 

3 ในภาพรวมของแอพพลิ เคชั่น ท่านมี
ความพึงพอใจอย่างไรกับระบบงานนี้ 

2.8 1.06 ดี 

รวม 2.93 0.60 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
18-30 ปี จ านวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอ
แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับดีมาก (X = 3.07 , S.D. = 0.47) ด้านการท างานของแอพพลิเคชั่น อยู่ใน
ระดับดีมาก (X = 2.96 , S.D. = 0.61) และในด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (X  = 2.93 , 
S.D. = 0.60) 
 
อภิปรายผล  

ผลการประเมินคุณภาพ พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ
แอนดรอยด์พบว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้ศึกษาได้พัฒนามาจาก
แอพพลิเคชั่นตามแผนงานพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมี 5 
ระยะ คือ การวางแผนโครงการ,การวิเคราะห์,การออกแบบ,การน าไปใช้เพราะการบ ารุงรักษา ในแต่
ระยะในการด าเนินการผู้ศึกษาได้มีการน าแอพพลิเคชั่นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ผู้ศึกษาจึงน าพัฒนาแอพพลิเคชั่น
แนะน าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบแอนดรอยด์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิม จากนั้นท าการปรับปรุงน่าสนใจและ สะดวกมากขึ้นเป็นการตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่ม นักท่องเที่ยวโดยตรง และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย  
ผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น
ผล ที่ได้คือผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและผลประเมินความพึงพอใจโดย



753 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ผู้เชี่ยวชาญได้ผลออกมาว่าอยู่ในระดับปานกลาง  จึงสามารถน าระบบนี้ไปพัฒนาและต่อยอดการใช้
งานให้มอีย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าแอพพลิเคชั่นนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น 
 2. ส าหรับผู้ที่สนใจระบบแอนดรอยด์สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ต 
ศึกษาหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลู เกิ้ล (Google) และอาจศึกษาผ่านทางวีดี โอในเว็บไซต์ยูทูป 
(www.Youtube.com) หากต้องการศึกษาอย่างจริงจังสามารถเรียนได้  
 3. ควรมีการศึกษาข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างชัดเจน 
เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(ม.ป.ป.) จังหวัดสุโขทัย.[ออนไลน์].สืบค้นจาก :  

https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ข้อมูล/สุโขทัย [2559,15 สิงหาคม] 
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2543. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3           

กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์ 
สุวิวิชญ์  อินทรภิรมย์.(2554). ระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีด้วยกูเกิ้ลแมพ เอ 

พีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. [2559, 17 สิงหาคม] 

ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) Likert, Rensis A.  
(1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company  
Inc. คู่มือท่องเที่ยวฉบับสุโขทัยออนไลน์ [ออนไลน์] สืบค้นจาก 
http://sadoodtasukhothai.com/ [2559, 17 สิงหาคม] 

สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2559). แอพพลิเคชั่นรับรู้และแสดงต าแหน่ง 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเก้ิลแมพเอพีไอบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  [2559, 26 
กันยายน] 

สวัสดิ์ ชัยเกรียงไกรเพชร. 2008. “การใช้ Google Maps API เพ่ือ สร้าง Google Map Mashup  
อย่างง่าย” http://www.tipsiam.com. โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
[2559, 22 ตุลาคม] 

https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ข้อมูล/สุโขทัย
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โปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ 
Food ordering Application on Android 

 
พรชัย สีละสัง1 และธงรบ อักษร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของร้านขายอาหาร
ผู้วิจัยมีแนวคิดน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบแอนดรอยด์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างาน เพ่ือลดความผิดพลาดในขั้นตอนการสั่งอาหารและการจัดการคิว เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วและสร้างความประทับใช้ให้กับผู้ใช้บริการ จากการทดลองใช้แอปพลิเคชั่นกับร้านอาหาร
Ayya Coffee & Pizza พบว่ามีค่าเฉลี่ยในการใช้งานที่ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก 
 
ค าส าคัญ: ระบบแอนดรอยด์, โปรแกรมสั่งอาหาร, ฐานข้อมูล  
 
Abstract 

This research aims to develop a food ordering application for enhancing the 
efficiency of ordering food in restaurant. The researcher integrated Computer 
network and Android system to reduce mistakes towards the process of ordering 
and queue management. This could increase the speed of ordering and make 
customers more impressive according to the results, the application has tested in 
Ayya Coffee & Pizza. It has found that the menu score is at 4.46 out of 5, that is, it is 
at very good level. 
 
Keywords: Android, Order food program, Database 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
 E-mail: pornchai.s@psru.ac.th 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 E-mail: auxsorn@psru.ac.th 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันกิจการร้านอาหารยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งการปฏิบัติงานยัง
ขาดความเป็นระเบียบร้อยและมีข้อผิดพลาดเช่นการจดรายการอาหารการคิดราคารายการอาหาร
เป็นต้นประกอบกับระบบการด าเนินงานของร้านอาหารมีหลายแผนกเช่นแผนกบริการแผนก
ประกอบอาหารแผนกการเงินในการด าเนินงานถ้าไม่มีการติดต่อประสานงานที่ดีอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือล่าช้าส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของทางร้านและความพึงพอใจของลูกค้าผู้มาใช้
บริการเพราะลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและร้านอาหารที่เปิดให้บริการมี
เกิดข้ึนมากมายท าให้ลูกค้ามีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของกิจการร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการด าเนินงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินทราเน็ต เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณสมบัติใน
การท างานได้หลายอย่าง เช่น จัดเก็บข้อมูล แยกประเภทข้อมูล ค้นหาข้อมูล ส่งข้อมูลไปยังแม่ข่าย 
เป็นต้น จากคุณสมบัติที่ได้ยกตัวอย่างมาสามารถช่วยให้การด าเนินงานเป็นระเบียบมากขึ้นเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยลงมีความสะดวกรวดเร็วส่งผลให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วถูกต้องและยังสามารถสร้าง
ความพึงพอให้ใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือลดต้นทุนทางด้านแรงงาน 
2. ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
3. สามารถประมาณการการใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการ การท าธุรกิจร้านอาหารโดยใช้ ระบบ 
แอนดรอยด,์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยในการพัฒนา 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

ทฤษฎีการออกแบบระบบ (โอภาส, 2548) ส าหรับยุทธวิธีการออกแบบ จะเกี่ยวข้องกับ
แนวทาง การพัฒนาระบบงานด้วยการตัดสินใจว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบด้วยแนวทางใดโดย
ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้ทดแทนระบบงานเดิมนั้นฐานข้อมูล (มณีโชติ, 2546) (Database) 
หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ข้อมูล
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เกี่ยวกับรายวิชาที่ลงทะเบียน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลเกี่ยวกับเกรดของนักศึกษา เป็นต้น และ
เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
 ธุรกิจร้านอาหาร (Available, 2007) หมายถึง สถานที่ ที่มีการเก็บอาหารทั้งของสดหรือ
ของแห้งเพ่ือใช้จัดเตรียม ประกอบอาหารและปรุงอาหารจนส าเร็จ และสามารถบริโภคได้ทันที โดย
เป็นการให้บริการ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าทั้งภายในร้านหรืออาจมีการให้บริการสั่งกลับบ้าน  
โดยมีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ยุวนิตย์, 2545) (อาหารและเครื่องดื่ม) ที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด
ได้แก่ ความสะอาด และความสดของอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความส าคัญมากที่สุดได้แก่ 
ราคาอาหารด้านสถานที่ ที่มีระดับความส าคัญมากได้แก่ มีท่ีจอดรถเพียงพอ ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง การลดราคาอาหาร ปัจจัยด้านพนักงาน ที่มีระดับความส าคัญมากที่สุดได้แก่ พนักงานดูแล
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น พนักงานต้อนรับมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น
กันเองกับลูกค้า ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด
ได้แก่ มีห้องน้ าสะอาด ระบบถ่ายเทอากาศภายในที่ดีปัจจัยด้านกระบวนการที่มีระดับความส าคัญ
มาก ได้แก่ การมีภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สะอาด การทักทายต้อนรับเมื่อเดินเข้ามาในร้าน 
แคชเชียร์คิดเงินได้ถูกต้องรวดเร็วให้บริการอย่างเสมอภาค ประสานงานกันเป็นอย่างดีมีการจองโต๊ะ 

ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก ารแอน ด รอยด์ (Andy Rubin, 2016) (Android) แอน ด รอยด์  คื อ
ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) ท าให้สามารถน าซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ 
มาศึกษาได้อย่างไม่ยาก ประกอบกับความนิยมของแอนดรอยด์ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยบริษัท 
google ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจ านวน
มาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ จะ
มีความละเอียดแตกต่างกันได้และระบบแอนดรอยด์ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ท าให้ทั่วโลกจับตากับการเคลื่อนไหวของแอนดรอยด์มากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพ่ือ
พัฒนาการบริการสารสนเทศ (กันยารัตน์, 2013) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ท าให้
พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยการน าโปรแกรมประยุกต์ใช้บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ (โอปอล, 2556) มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
สื่อสาร และการควบคุมงานก่อสร้างผ่านทาง อินเทอร์เน็ต:กรณีศึกษาบริษัท อ.ช าวสวน คอน
สตรัคชั่น จ ากัด เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการน าโปรแกรมประยุกต์ มาใช้เพ่ือหาแนวทาง
ใหม่ในการลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และท าให้การบริหารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเลือกได้ ผ่านแอปพลิเคชั่นประเภทเกม บนสมาร์ทโฟน (จุฑา,2557) ได้มีการ
พัฒนา แอปพลิเคชั่นประเภทเกม บนสมาร์ทโฟน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวที่
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มีการใช้แอปพลิเคชั่นประเภทเกมในการสั่งอาหาร และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจ
เมื่อน าแอปพลิเคชั่นมาช่วยในการจัดการร้าน 
 การศึกษาลักษณะความชอบของผู้ใช้ในระบบการท างานในแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ
(คมสัน และ กิ่งกาญจน์, 2559) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยมี
ลักษะความชอบของผู้ใช้ในระบบการท างานในแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นได้พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยการจะท าแอปพลิเคชั่นขึ้นมา
นั้นจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้ทั่วไปและน ามาวิเคราะห์ว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นมี
ความชอบหรือพอใจกับฟังก์ชั่นการท างานแบบใด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การเขียนโปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์สามารถแบ่งกระบวนสั่งอาหาร
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม และ
ขั้นตอนการออกแบบอินเตอร์เฟซ ดังนี้ 
 
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 

Tablet ส ำหรับลกูค้ำ 

Android 

ผู้ใช้งำน 

(ลกูค้ำ) 
Router wifi 

ห้องครัว 

แคชเชียร์ 

ฐำนข้อมลู 
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 จากภาพที่ 1 เป็นกระบวนการท างานของโปรแกรม ส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อเปิดแอปพลิเคชั่น 
จะพบหน้าจอโปรแกรมผู้ใช้งานจะท าการสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ต้องการ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่ง
ข้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไปยังฐานข้อมูล  MySQL(Database), ระบบห้องครัว และ ระบบ
แคชเชียร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงล าดับขั้นตอนการสั่งอาหาร 
 
2. การเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 3  ภาพที่ 4 
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ในการการพัฒนาโปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ ได้ท าการพัฒนาตามกรอบ
แนวคิดที่ออกแบบไว้ ซึ่งจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ดังภาพที่ 3 และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

MySQL(Database) ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล เมนู และราคาอาหาร ดังภาพที่ 4 
3. ขั้นตอนการออกแบบอินเตอร์เฟซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โปรแกรมสั่งอาหาร ภาพที่ 6 หน้าแรกของโปรแกรม 

ภาพที่ 7 แสดงประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภาพที่ 8 แสดงราคาอาหาร 
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เป็นการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมสั่งอาหารผ่านระบบแอนดรอยด์ โดยออกแบบและใช้ 
Theme ของ jQuery Mobile ทีอ่ยู่ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบและ
พัฒนาหน้าตาของโปรแกรม เมื่อพัฒนาโปรแกรมแล้วต้องการทดสอบการท างาน บนอุปกรณ์ที่เป็น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถท าได้โดยการใช้ App inventor 2 ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
โดย App inventor 2 จะสร้าง QRcode ส าหรับ  Download ตัว application หลั งจากนั้ น 
application ที่เราพัฒนาจะถูก Download และติดตั้งบนอปุกรณ ์
 
อภิปรายผล 

การสร้างโปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมา 
ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าได้มีการสั่งอาหารแบบใหม่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ได้มากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 

จากที่ได้น าโปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ ไปทดลองกับร้าน AyyA Coffee & 
PIZZA  95/1 ถ. สีหราชเดโชชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พบว่าลูกค้ามีความพึง
พอใจในการได้เล่นแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ท าให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องโดยให้
กลุ่มลูกค้า10 คน ที่ รับประทานอาหารอยู่ ในร้านได้  ประเมินความพึงพอใจที่ ได้ทดลองใช้
แอปพลิเคชั่น 
 
ตารางที่ 1สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ในการใช้โปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบ 

แอนดรอยด์ ดังนี้ 

รายละเอียดการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

ด้านออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชั่น    
1. ขนาดตัวอักษรชัดเจน 4.71 1.0 ดีมาก 
2.  รูปแบบการแสดงผลของโปรแกรมมีความสวยงาม 4.6 0.57 ดีมาก 
3.  รูปแบบแอปพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.18 1.0 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.5 0.24 ดีมาก 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชั่น    
1.  โปรแกรมมีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน 4.68 0.57 ดีมาก 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHZL_enTH743TH743&biw=1366&bih=613&q=App+inventor+2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicqs6klonUAhWCqo8KHafOAIAQvwUIHSgA
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จากตารางข้างต้น จะใช้เกณฑ์ของ Rating Scale ในการคิดหาค่าเฉลี่ยในการประเมินผล

ความพึงพอใจ พบว่าด้านออกแบบหน้าจอของแอปพลิ เคชั่น อยู่ ในระดับดีมาก (X = 4.5  
S.D.=0.24)  รองลงมา ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับดีมาก(X = 4.56  
S.D.=0.12) ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมการใช้แอปพลิ เคชั่ น  อยู่ ในระดับดีมาก (X = 4.3  
S.D.=0.24) และมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจดีมาก 
 
สรุป 

การสร้างโปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ได้มีการออกแบบระบบโดยก าหนด
คุณสมบัติความต้องการของระบบจากการศึกษาระบบการท างานเดิมของทางร้าน AyyA Coffee & 
PIZZA  และน าระบบงานเดิมของร้านมาพัฒนาขึ้นให้เป็นระบบงานใหม่ เป็นโปรแกรมสั่งอาหารผ่าน
ระบบแอนดรอยด์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ทดลองสั่งอาหารผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ระบบจะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการบันทึกแก้ไขลบและเรียกใช้ข้อมูล ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างงาน ของ
เจ้าของร้านลดข้อผิดพลาด จากการท างานของพนักงานท าให้การให้บริการลูกค้าสะดวก รวดเร็ว 
จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า โปรแกรมมีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน รูปแบบการ
แสดงผลของโปรแกรมมีความสวยงาม สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า สรุปความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
  
 
 
 

รายละเอียดการประเมิน ความพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
2.  สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า 4.45 0.4 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.12 ดีมาก 
ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมการใช้แอปพลิเคชั่น    
1. แอปพลิเคชั่นมีผลต่อตัดสินใจ ในการใช้งาน 4.3 1.0 ดี 
2. แอปพลิเคชั่นนี้สามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.2 1.0 ดีมาก 
3. รูปแบบแอปพลิเคชั่นไม่ซับซ้อน 4.4 0.57 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.3 0.24 ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรมสั่งอาหารส าหรับระบบแอนดรอยด์ สามารถที่จะน าไปพัฒนาต่อยอดให้ผู้ที่สนใจ
ในการท าวิจัยในเรื่องการจองโต๊ะผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ การพัฒนาระบบสมาชิก ที่สามารถ
เก็บประวัติข้อมูลได้เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า ระบบรายการส่งเสริมการขายให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น   
      
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คุณณัฐธิดา นวลจันทร์ เจ้าของกิจการร้าน Ayya Coffee & Pizza ที่
ได้ให้ความร่วมมือ ในการใช้สถานที่และข้อมูลเมนูและราคาอาหาร ของทางร้าน ในครั้งนี้ 
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การไม่อิสระเชิงเส้นใน  ของฟังก์ชันแยกคูณ 
- Linearly Dependent of Multiplicative Functions 

 
นิตติยา ปภาพจน์1 และ สุนันทา คชสาร2 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาการไม่อิสระเชิงเส้นใน  ของฟังก์ชันแยกคูณ  โดยศึกษาเกณฑ์การตรวจสอบจาก
แนวคิดเดิมในผลงานของ Popken (1962)  ซึ่งผู้วิจัยได้พิสูจน์เงื่อนไขของเกณฑ์การตรวจสอบที่ง่าย
ขึ้นกว่าเดิม  เกณฑ์การตรวจสอบเหล่านี้ได้ถูกไปประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ผลงานของ Kaczorowski-
Molteni-Perelli (2006) 

 
ค าส าคัญ:  ฟังก์ชันแยกคูณ  ไม่อิสระเชิงเส้นใน   กึ่งกลุ่มลดรูป 
 
Abstract 

 -linearly dependent of multiplicative functions using certain ideas from an 
old work of Popken (1962), simpler conditions are proved.  These criteria are applied 
to derive recent result of Kaczorowski-Molteni-Perelli (2006). 
 
Keywords:  multiplicative function, -linearly dependent, reduced semigroup   
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บทน า 

ทฤษฎีจ านวน(เลขคณิตชั้นสูง) เป็นสาขาหนึ่งที่เก่าแก่ท่ีสุดทางคณิตศาสตร์ เพราะถูกพัฒนา
มาตั้งแต่สมัยกริกโบราณเมื่อประมาณ 2500 ปีมาแล้ว เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของจ านวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติของจ านวนเต็มและจ านวนนับ เนื่องจากจ านวนนับเป็นจ านวนชนิดแรกที่
มนุษย์รู้จัก  สมบัติต่างๆของจ านวนนับจึงเป็นสิ่งที่สนใจของมนุษย์ตลอดเวลาอันยาวนาน  มีแง่มุม
ต่างๆ ที่มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าไว้มากมาย และอาจกล่าวได้ว่าไม่มีวันที่จะจบสิ้นตราบที่มนุษย์ยังมี
ความคิด จินตนาการและมีความยากรู้อยากเห็นในความมหัศจรรย์ของจ านวนเหล่านั้นอยู่  ซึ่งค า
กล่าวเหล่านี้ได้สอดคล้องกับนักคณิตศาสตร์ทียิ่งใหญ่หลายท่านและอาจกล่าวได้ว่าวิชาทฤษฎีจ านวน
เป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่งวิชาหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากคาร์ล ฟรีดคริด เกาส์ (Carl Friedrich 
Gauss ค.ศ. 1777-1855)  ที่กล่าวว่า  “ทฤษฎีจ ำนวนเปรียบเสมือนเป็นรำชินีแห่งคณิตศำสตร์ 
(Number Theory is the queen of mathematics)” ธรรมชาติของวิชาทฤษฎีจ านวนนั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้แต่พัฒนาความคิดได้หลากหลายและลึกซึ้ง เห็นได้ชัดจากการศึกษาเนื้อหาทางด้าน
ฟังก์ชันเลขคณิต 

ฟังก์ชันเลขคณิต (Arithmetic functions) คือฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนที่มีโดเมนเป็นเซตของ
จ านวนเต็มบวก  เช่น  ฟังก์ชัน  เรียกว่า ฟังก์ชันเมอบิอุส (Möbius  function) (Apostol, 1976) 
นิยามโดย   
       (1)   =  1     ถ้า  n = 1, 

         (n)   =  0      ถ้ามีจ านวนเฉพาะ  p  ซ่ึง  p2  n,  

          (n)   =  (–1)k   ถ้า n  =  p1p2  pk โดยที่  pi  เป็นจ านวนเฉพาะที่ 
แตกต่างกัน 

 

ให้    แทนเซตของฟังก์ชันเลขคณิต และ f   จะกล่าวว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 

(multiplicative function)  ก็ต่อเมื่อ   f(mn) = f(m)f(n)  ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก m และ 
n  โดยที่  (m, n) = 1    

ให้   แทนเซตของจ านวนเชิงซ้อน  และ  แทนเซตของจ านวนเต็มบวก จะกล่าวถึง  
การไม่อิสระเชิงเส้นใน ของฟังก์ชันเลขคณิต (Shapiro and Sparer, 1986)  ซึ่งนิยามโดย   

ก าหนดให้  1 2 3, , , , rf f f f  ส าหรับ r   จะกล่าวว่า 1 2 3, , , , rf f f f  ไม่อิสระ

เชิงเส้นใน   ( -linearly dependent) ก็ต่อเมื่อ มี 1 2, , , rc c c    ซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อม

กันที่ท าให้  1 1 2 2 0r rc f c f c f       
ในการท าวิจัยครั้งนี้จะตรวจสอบการไม่อิสระเชิงเส้นใน  ของฟังก์ชันแยกคูณ โดยจะ

ศึกษาเกณฑ์การตรวจสอบจากแนวคิดเดิมในผลงานของ Popken (1962) ซึ่งผู้วิจัยจะสร้างเงื่อนไข
ของเกณฑ์การตรวจสอบที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม และน าเกณฑ์การตรวจสอบเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พิสูจน์ผลงานของ Kaczorowski-Molteni-Perelli (2006 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 เอกสารและงานวิจัยที่เป็นความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น   มีรายละเอียดดังนี้ 
Apostol (1976) ได้ใหน้ิยาม ผลบวก ผลต่าง ผลคูณ (สามัญ) และผลคูณดีริเลต 

(Dirichlet product) หรือ ผลประประสำน (Convolution) ของฟังก์ชันเลขคณิตดังนี้ 
 

 ให้ f, g  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต และ  n เป็นจ านวนเต็มบวก 
   (f + g)(n)  =   f(n) + g(n)  

   (f - g)(n)   =   f(n) - g(n) 

   (f  g)(n)   =   f(n)  g(n) 

   (f  g)(n)  =  
|
( ) ( )

d n

n
f d g

d
  

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าตัวอย่างของฟังก์ชันเลขคณิตท่ีส าคัญท่ี
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  

1.  ฟังก์ชัน  เรียกว่า ฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป (Generalized Möbius function) 
(Souriau, 1944, Brown, Hsu, Wang and Shiue, 2000) นิยามโดย  

    (n)   = ( )

( )|
( 1) p

p

n

np n
  (   ) 

เมื่อ  p(n) คือ ก าลังสูงสุดของจ านวนเฉพาะ  p ที่หาร  n  ลงตัว  โดยที่   1  =  
 

2.  ฟังก์ชัน , ss เรียกว่า ฟังก์ชันออยเลอร์-ฟีนัยทั่วไป (Generalized 
Euler’sphi function) (Haukkanen, 1997) นิยามโดย 

    

   ,
|

( ) ( ) ( )ss
d n

n
n d

d
     เมือ่ ( ) k

k n n  

3. ฟังก์ชัน I เรียกว่า ฟังก์ชันเอกลักษณ์ (Identity function) เทียบกับผลประสาน 
(Apostol, 1976) นิยามโดย   

   
1, 1

( )
0, 1

n
I n

n
  

 

4. ส าหรับฟังก์ชันเลขคณิต f  ที ่ (1) 0f  ฟังก์ชัน 1f  (Apostol, 1976)  นิยามโดย 
 

         1 1f f f f I    นั่นคือ 

         1 1 1

|

1 1
(1) , ( ) ( ), 1

(1) (1)
d n
d n

n
f f n f f d n

f f d
 

        ฟังก์ชันนี้เรียกว่า ฟังก์ชันผกผัน (Inverse) ของ  f   ภายใต้ผลประสาน  
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ในปี 1959 Cashwell and Everett  ได้พิสูจน์ว่า (, +, ) เป็นโดเมนเชิงจ านวนเต็ม

(Integral domain) ซึ่งเป็นโดเมนที่มีการแยกตัวประกอบหนึ่งเดียว (Unique factorization 
domain) แต่ไม่เป็นโดเมนยุคลิด (Euclidean domain)  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ Shapiro 
(1983) 

 

          ในปี 2000  Brown, Hsu, Wang and Shiue ได้พิสูจน์ทฤษฎีบทพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การศึกษาฟังก์ชัน   ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีบท  1   ให้    จะได้ว่า  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 
 

ทฤษฎีบท  2   ให้  ,   จะได้ว่า  
 

ในปี 2005 Pabhapote, Laohakosol, and Ruengsinsub ยังได้ศึกษา กำรไม่อิสระของ
ฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป  ซึ่งได้ข้อเท็จจริงดังนี้   
  

ทฤษฎีบท  3   ก าหนด 1 2 1 2, , , , , , ,r k   โดยที่ส าหรับทุก i  ซ่ึง   

             i j i j   จะได้  1, , r  เป็นอสิระเชิงเส้นใน    ก็ต่อเมื่อ   
       

1 1
, , , , ,

r k
 เป็นอิสระเชิงเส้นเชิงพีชคณิตใน  (Glgebraically     

        independent over ) 
 

ทฤษฎีบท  4   ก าหนด ,   
         ถ้า  และ   เป็นอิสระเชิงเส้นใน   จะได้   และ   เป็นอิสระเชิง 
         เส้นเชิงพีชคณิตใน  

 

จากเกณฑ์การตรวจสอบการไม่อิสระเชิงพีชคณิตของฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไปข้างต้น  
ท าให้ เกิดแนวคิดที่ จะศึกษาเกณฑ์การตรวจสอบการไม่ อิสระเชิงเส้นใน   ( - linearly 
dependent)  ของฟังก์ชันเลขคณิตที่เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยนี้จะกล่าวถึงการไม่อิสระเชิงเส้นใน ของฟังก์ชันแยกคูณ  ซึ่งมีดังรายละเอียด

ดังนี้ 
ก าหนด S   เป็นกึ่งกลุ่มภายใต้การคูณท่ีมีสมาชิกเอกลักษณ์ ส าหรับค่าที่คงที่ x0  S 

จะได้ว่าเซต S0 := {x  S : gcd(x, x0)  =  1}  S  เป็นกึ่งกลุ่ม (Semigroup) ที่มีสมาชิก
เอกลักษณ์คือ 1 และถูกสร้างขึ้นโดยจ านวนเฉพาะทั้งหมดยกเว้นตัวประกอบเฉพาะของ x0 เราเรียก 

S0 ว่า กึ่งกลุ่มลดรูป (reduced semigroup) ของ x0 ใน S  เขียนย่อ ๆ เป็น RSGS(x0)  ผลงาน
ต่อไปนี้  อ้างอิงมาจาก  Popken (1962) 
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ทฤษฎีบทน า 5  ก าหนด S   เป็นกึ่งกลุ่มภายใต้การคูณท่ีมีสมาชิกเอกลักษณ์  และให้ r  , 

                  r  2  ถ้าฟังก์ชันแยกคูณ  f1, f2, , fr  สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงเส้น 

 (a1f1 + a2f2 +  + arfr)(n) = 0  (n  S) โดยที่สัมประสิทธิ์  ai     

ซึ่ง a1  0 จะได้ว่ามีฟังก์ชัน jf  ซึ่ง 
jf  {f2, f3, , fr}  ที่ท าให้  f1 = fj  

บนการเลือกกึ่งกลุ่มลดรูป S0 S  ที่เหมาะสม 
 

เราสามารถใช้ทฤษฎีบทน า 5 นี้ เพ่ือหาผลสรุปอย่างง่าย จากความสัมพันธ์ของการไม่อิสระ
เชิงเส้นใน    ของฟังก์ชันแยกคูณ  ดังรายละเอียดในทฤษฎีบทต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีบท 6   ก าหนด  S    เป็นกึ่งกลุ่มภายใต้การคูณท่ีมีสมาชิกเอกลักษณ์, r   ซ่ึง  

                r  2  และ  f1, f2, , fr  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 

        ถ้า  f1  ไม่อิสระเชิงเส้นใน    กับ  f2, , fr  เหนือโดเมน  S 

        จะได้ว่ามีฟังก์ชัน  fj  ซึ่ง 
jf  {f2, , fr}  ที่ท าให้ฟังก์ชันแยกคูณ 

    G  =  f1  fj
1  

                  มีค่าของฟังก์ชันเท่ากับศูนย์ส าหรับทุกค่าบนโดเมน S  ยกเว้นค่าบนกึ่งกลุ่มท่ีถูก   
                  สร้างข้ึนโดยจ านวนเฉพาะจ านวนจ ากัด 

 

บทพิสูจน์   จากสมมติฐาน  จะมี  c2, c3, , cr    ทีไ่ม่เป็นศูนย์ทั้งหมด  ซึ่งท าให้ 
f1(n)  =  (c2f2 + c3f3 +  + crfr)(n)   (n  S) 

      จากทฤษฎีบทน า 5. จะมีฟังก์ชัน  fj  {f2, , fr}  ที่ท าให้  f1  =  fj 

     บน RSG(S0)  S  จะได้ว่า  G  =  f1  fj
1   =  f1  f1

1  =  I 

      นั่นคือ  G(x) = 0  ส าหรับทุก  x  S0  ยกเว้นที่  x  = 1 

      ให ้ S0 เป็นกึ่งกลุ่มลดรูปของ  x0 := 1
1
np 2

2
np  kn

kp   S 

            และให้  p  เป็นจ านวนเฉพาะที่ไม่อยู่ในเซต  {p1, p2, , pk}  และ  r   

                   จะได้ว่า  pr  S0  และ  G(pr) = 0 

     ให้  S  แทนก่ึงกลุ่มที่ถูกสร้างข้ึนโดยจ านวนเฉพาะ  p1, p2, , pk 

     เพราะว่า G  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ  จะได้ว่า  G(x) = 0  ทุก x  S \ S    
 

บทประยุกต์ที่ได้ตามมาก็คือเราได้ให้บทพิสูจน์ที่ต่างออกไปของผลลัพธ์ที่ปรากฏในทฤษฎี
บทน า 1 ของ  Molteni (2004)  และท่ีเป็นกรณีพิเศษของทฤษฎีบท 2 ในผลงานของ Brown, Hsu, 
Wang and Shiue (2000)  ซึ่งจะมีรายละเอียดดังทฤษฎีบทที่จะกล่าวต่อไป 
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ก่อนอ่ืนจะขอกล่าวถึงความหมายของฟังก์ชันแยกคูณที่สมมูลกัน กล่าวคือ ฟังก์ชันแยกคูณ  

f และ g สมมูลกัน (Equivalent) ก็ต่อเมื่อ มีจ านวนเต็มบวก 0N ที่ท าให้  f(pm) = g(pm)  

ส าหรับทุกจ านวนเฉพาะ  p 0N  และทุกจ านวนเต็มบวก  m 
 

ทฤษฎีบท 7 ฟังก์ชันแยกคูณทุกคู่ท่ีไม่สมมูลกันจะเป็นอิสระเชิงเส้นใน  

บทพิสูจน์ ให้  f1, f2, , fr  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 

  สมมติว่า  f1  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  กับ  f2, f3, , fr   

  โดยทฤษฎีบท 7.  ได้ว่ามีฟังก์ชัน  fj {f2, , fr}  ที่ท าให้ 
  ฟังก์ชันแยกคูณ   G = f1  fj

1  
มีค่าของฟังก์ชันเท่ากับศูนย์ส าหรับทุกค่าบนโดเมน  ยกเว้นค่าบนกึ่งกลุ่มท่ีถูก   
สร้างข้ึนโดยจ านวนเฉพาะจ านวนจ ากัด 

        กล่าวคือ มีจ านวนเต็มบวก 0N  ที่ท าให้  

f1(p
m) = fj(p

m) ส าหรับทุกจ านวนเฉพาะ  p  
0N และทุกจ านวนเต็มบวก  m 

ดังนั้น  f1  และ  fj  สมมูลกัน          
 

ทฤษฎีบท 7 นี้สามารถขยายผลไปสู่ข้อเท็จจริงในทฤษฎีบท 8 ที่จะกล่าวต่อไปซึ่งสมมูลกับ
ทฤษฎีบทน า 1 ของ  Kaczorowski – Molteni – Perelli (2006) 

 

 ก่อนอ่ืนขอทบทวนความหมายของอนุพันธ์อันดับที่ k กล่าวคือ ส าหรับฟังก์ชันเลขคณิต f,  

อนุพันธ์อันดับที่ k  (k  0)  ของ  f  เมื่อเทียบกับ  log – derivation  คือ 

 ( k
Ld f)(n) := f (k)(n) = f(n)logk(n),  f (0)(n) = f(n)  เมื่อ  n  เป็นจ านวนเต็มบวก 

 

ทฤษฎีบท 8 ก าหนด f1, f2, , fr เป็นฟังก์ชันแยกคูณและให้ k1, k2, , kr  เป็นจ านวนเต็ม 

  ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ซึ่ง  r + k1 + k2 +  + kr    2 

I. ถ้า f1, f2, , fr ไม่อิสระเชิงเส้นใน  แล้ว  สองฟังก์ชันจาก r ฟังก์ชันนี้ 

    สมมูลกัน 

  II. ถา้  f1(0), f1
(1), , f1

(k1), f2
(0), f2

(1), , f2
(k2), , fr

(0), fr
(1), , fr

(kr)   
      ไม่อิสระเชิงเส้นใน  แล้วสองฟังก์ชันจากเซต {I, f1, f2, , fr}  สมมูลกัน 

บทพิสูจน์ สิ่งส าคัญท่ีจะกล่าวถึงก็คือข้อความใน I.  และ  II.  นั้นขึ้นกับลักษณะของอนุพันธ์ 
  ถ้าปราศจากอนุพันธ์  แล้วฟังก์ชันทั้งหมดข้างต้นเป็นฟังก์ชันแยกคูณและผลที่ได้ 

จากทฤษฎีบท 6  และ 7  สามารถประยุกต์ใช้ได้กับข้อเท็จจริงใน I.  และ  II.       
    ขณะที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันจะไม่สามารถใช้กับสมบัติของความเป็นฟังก์ชันแยกคูได ้ 
    แต่เราก็สามารถด าเนินการได้โดยตรงกับความสัมพันธ์ที่ไม่อิสระ 
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  เพ่ือความสะดวกในการเขียน  ให้  K := k1 + k2 +  + kr 

                    I. กรณี K = 0 ซึ่งบทพิสูจน์สามารถดูได้จากบทพิสูจน์ของทฤษฎีบท 3 สังเกตว่า  
                         บทสรุปในกรณีนี้ยังคงเป็นจริง ถ้าแทนที่สมมติฐานด้วยการไม่อิสระเชิงเส้นบน    
                     RSG(m)  ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก  m 

         II. สมมติว่า K  1 เราจะพิสูจน์โดยใช้อุปนัยบน K + r 

    กรณ ี K + r = 2 

     จะได้  K = 1  และ  r = 1 

ถ้า f1(0), f1
(1) ไม่อิสระเชิงเส้นใน    จะได้ว่ามีจ านวนเชิงซ้อน  a0, a1  ที่  

ไม่ใช่ศูนย์ทั้งคู่  และท าให้ 
        0 = a0f1

(0)(n) + a1f1
(1)(n) = (a0 + a1 log n)f1(n) 

  ให ้ n = 1   จะได้  a0 = 0  และได้  a1  0 

     ดังนั้น  f1(n) = 0   ส าหรับทุก  n  2 

     นั่นคือ  f1  สมมูลกับ  I  
     สังเกตว่าบทสรุปในกรณีนี้ยังคงเป็นจริง  ถ้าแทนที่สมมติฐานด้วยเงื่อนไขท่ี 

     อ่อนลง คือ  f1
(0), f1

(1)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน  RSG(m)  ส าหรับทุก 

      จ านวนเต็มบวก  m 

    กรณ ี K + r  = 3  มี 2 กรณีย่อยที่เป็นไปได้ กล่าวคือ 
      กรณีย่อย 1:  K = 1  และ  r = 2 

      เพ่ือไม่ให้เสียนัยทั่วไป  ให้  k1 = 1  และ  k2 = 0 

      ถ้า  f1(0), f1
(1), f2

(0)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  จะได้ว่ามีจ านวนเชิงซ้อน 

      a0, a1  และ  b  ที่ไม่ใช่ศูนย์พร้อมกันทั้งหมด  และท าให้ 
   0 = a0f1

(0)(n) + a1f1
(1)(n) + bf2

(0)(n) 

   0 = a0f1(n) + a1f1(n) log n + bf2(n)  (1) 

      เราจะสมมติโดยไม่ให้เสียนัยทั่วไปว่า  f1  และ  I  ไม่สมมูลกัน 
      ส าหรับกรณีอ่ืนไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ 
      ฉะนั้นจะมี  m    {1}  ที่ท าให้  f1(m)    0 

      ส าหรับจ านวนเต็มบวก  n  ที ่ gcd(n, m)  =  1 

  จาก  (1)  จะได้ว่า 

   0 = a0f1(n)f1(m) + a1f1(n)f1(m)(log n + log m) 

     + bf2(n)f2(m)     (2) 

  คูณ  (1)  ด้วย  f1(m)  แล้วน าไปลบออกจาก  (2)  จะได้ 
  0 = {a1f1(m) log m}f1(n) + b{f2(m)  f1(m)}f2(n) (3) 
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  ถ้า  a1  0   สมการ  (3)  แสดงว่า  f1(0), f2
(0)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน   

บน  RSG(m)  และในกรณี  K = 0  จะได้ว่า  f1  และ  f2  สมมูลกัน 

  ถ้า  a1 = 0   สมการ  (1)  กลายเป็น 

   0 = a0f1
(0)(n) + bf2

(0)(n)   (n  ) 

  เพราะว่า  a0  และ  b  ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน  ฉะนั้นสมการสุดท้ายแสดงว่า 
  f1

(0), f2
(0)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน   และในกรณี  K = 0  เราก็จะได้ 

  ผลลัพธ์ตามต้องการ 
  กรณีย่อย 2:  K = 2  และ  r = 1 

  ให้  k1 = 2 

  ถ้า  f1(0), f1
(1), f1

(2)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน   จะได้ว่ามีจ านวนเชิงซ้อน 

  a0, a1  และ  a2  ทีไ่ม่ใช่ศูนย์ทั้งหมด  และท าให้ 
   0 = a0f1

(0)(n) + a1f1
(1)(n) + a2f1

(2)(n)   

     =  a0f1(n) + a1f1(n) log n + a2f1(n) log2(n) 

  ให้  n = 1   จะได้  0 = a0  และได้ว่า 
   0 = (a1 log n + a2 log2(n))f1(n)   (n  ) 

  เพราะว่าพหุนาม  a1x + a2x
2  มีรากอย่างมากสองราก   เราจะได้ว่า   

   f1(n) = 0   ส าหรับทุกจ านวนเต็ม  n  ยกเว้นจ ากัดจ านวน   

ซึ่งแสดงว่า  f1  และ  I  สมมูลกนั 

  สังเกตว่าบทสรุปในกรณีนี้ยังคงเป็นจริง  ถ้าแทนที่สมมติฐานด้วยเงื่อนไขท่ี 

  อ่อนลง  คือ  f1
(0), f1

(1), f1
(2)  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน  RSG(m)    

                     ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก  m 

     ส าหรับสมมติฐานขั้นอุปนัย:  สมมติว่าส าหรับ 

   2  i1 + i2 +  + ij + j   K + r  1 

  ถ้า  f1(0), f1
(1), , f1

(i1), f2
(0), f2

(1), , f2
(i2), , fj

(0), fj
(1), , fj

(ij)  ไม ่

  อิสระเชิงเส้นใน  บน  RSG(m)  ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก  m 

  จะได้ว่ามีสองฟังก์ชันจาก  I, f1, f2, , fj  สมมูลกัน 

  ถ้า  f1(0), f1
(1), , f1

(k1), f2
(0), , fr

(0), fr
(1), , fr

(kr) ไม่อิสระเชิงเส้นใน  

  จะได้ว่ามีจ านวนเชิงซ้อน  a10, a11, , a1k1
, , ar0, ar1, , arkr

  ทีไ่ม่ใช่ 
  ศูนย์ทั้งหมด  และท าให้ 

   0 = 
1

r

i 0

ik

j
aijfi

(j)(n) = 
1

r

i 0

ik

j
aijfi(n)(log n)j (4) 
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  เพราะว่า  K  1   โดยไม่ให้เสียนัยทั่วไป สมมติว่า  k1  1  และ   
  f1 และ  I  ไม่สมมูลกัน 

  จะได้ว่ามีจ านวนเต็ม  m   \{1}  เป็นจ านวนอนันตท์ี่ท าให้  f1(m)  0 

  ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก  n  ที ่ gcd(n, m)  =  1   เราได้จาก  (4) 

    0 = 
1

r

i 0

ik

j
aijfi(n)fi(m)

0

j

t
( )
j

t
(log n)t(log m)jt (5) 

  คูณ  (4)  ด้วย  f1(m)  แล้วน าไปลบออกจาก  (5)  จะได้ 

   0 = 
1 1

0

k

j
(

1

1

k

u j
( )
u

j a1u(log m)uj) f1(n)f1(m)(log n)j 

     + 
2

r

i 0

ik

j
aij{fi(m)  f1(m)} fi(n)(log n)j 

     + 
2

r

i

1

0

ik

j 1

ik

u j
( )
u

j aiufi(m)(log m)uj fi(n)(log n)j 

   := 
1 1

0

k

j
A1jf1(n)(log n)j + 

2

r

i 0

ik

j
Aijfi(n)(log n)j (6) 

  โดยเฉพาะที่   
   A10 = (a11log m + a12(log m)2 +  + (a1k1

(log m)k1)f1(m) 

  ถ้า  a1k1
  0   เลือก  m  ทีใ่หญ่มากพอ  เราจะสรุปได้ว่า  A10  0 

  และจาก(6) แสดงว่า f1(0), f1
(1), , f1

(k1), f2
(0), , fr

(0), fr
(1), , fr

(kr)    
                     ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน  RSG(m) 

  โดยสมมติฐานขั้นอุปนัย  เราจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

  ถ้า  a1k1
 = 0   แล้วสมการ  (4)  กลายเป็น 

   0 = (
1

0

ik

j
a1j(log n)j)f1(n) + 

2

r

i 0

ik

j
aijfi(n)(log n)j  

  เพราะว่า  a10, a11, , a1k11, , ar0, ar1, , arkr
    ไม่เป็นศนูย์ 

  พร้อมกัน   ฉะนั้นสมการสุดท้ายจะแสดงว่า 

  f1
(0), f1

(1), , f1
(k11), f2

(0), f2
(1), , f2

(k2), , fr
(0), fr

(1), , fr
(kr)   

  ไม่อิสระเชิงเส้นใน  บน  RSG(m) 

  และโดยสมมติฐานขั้นอุปนัย  เราจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ   
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การคัดแยกการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบรูณข์องฟังก์ชันเลขคณติ 
Characterizations of Completely Multiplicative Functions 

 
สุเทพ ผานัด1 และ นิตติยา ปภาพจน์2 

 
บทคัดย่อ 

ให้  f   เป็นฟังก์ชันเลขคณิตที่ไม่ใช่ฟังก์ชันศูนย์   จะกล่าวว่า  f ว่าเป็นฟังก์ชันแยกคูณ      
ก็ต่อเมื่อ ( ) ( ) ( )  f mn f m f n= สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก m  และ n  โดยที่ ( ), 1 m n =

และ f เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ( ) ( ) ( ) f mn f m f n= สําหรับทุกจํานวนเต็ม
บวก m และ n  

ในงานวิจัยน้ี ได้ทําการศึกษาและรวบรวมผลงานวิจัยเก่ียวกับการคัดแยกการเป็นฟังชันก์
แยกคูณแบบบริบูรณ์ของฟังก์ชันเลขคณิต  นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้แสดงวิธีการพิสูจน์เพ่ือให้เข้าใจง่าย
ขึ้นสําหรับบางทฤษฎีบทที่เป็นเกณฑ์การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ของฟังก์ชัน
เลขคณิต  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ Langford (1973) และ Pabhapote – Laohakoso (2010) 
 
คําสําคญั:  ฟังก์ชันเลขคณิต  ฟังชันก์แยกคูณแบบบริบูรณ ์ ผลคูณดิสครมิิทรีฟ 
 
Abstract 

A nonzero  arithmetic  function f  is said to be  multiplicative  if  
( ) ( ) ( )  f mn f m f n= for all positive integers m  and n  with ( ), 1 m n =  and is 

called  completely multiplicative  if this equality holds for all positive integers  m 
and  n.  In this paper, known results concerning characterizations of completely 
multiplicative functions are collected. Moreover, some characterizations of Langford 
(1973) and Pabhapote - Laohakosol (2010) are made easier to understand. 
 
Keywords: arithmetic function, completely multiplicative function, discriminative 

product   
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บทนํา 
ฟังก์ชันเลขคณิต (Arithmetic functions) คือฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนที่มีโดเมนเป็นเซตของ

จํานวนเต็มบวก  เช่น ฟังก์ชัน  m  เรียกว่า ฟังก์ชันเมอบิอุส (Möbius  function), ฟังก์ชัน     
เรียกว่า ฟังก์ชันออยเลอร์- ฟี  (Euler  - function) 

ให้ f  เป็นฟังก์ชันเลขคณิตที่ไมใ่ช่ฟังก์ชันศูนย์  จะกล่าวว่า f ว่าเป็นฟังก์ชันแยกคูณ       
ก็ต่อเมื่อ ( ) ( ) ( )  f mn f m f n= สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก m  และ n  โดยที่ ( ), 1 m n =

และ f เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ( ) ( ) ( ) f mn f m f n= สําหรับทุกจํานวนเต็ม
บวก m และ n  

ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาฟังก์ชันเลขคณิตที่มีสมบัติการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบ
บริบูรณ์ และการตรวจสอบว่าฟังก์ชันเลขคณิตใดเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์น้ันจะตรวจสอบ
โดยใช้นิยามหรือทฤษฎีบทที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมเกณฑ์การ
ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ของฟังก์ชันเลขคณิตพร้อมทั้งหาแนวทางการพิสูจน์
เกณฑ์การตรวจสอบให้เข้าใจง่ายขึ้น  ซึ่งเป็นผลงานของ  Langford (1973)  และ Pabhapote and 
Laohakosol (2010) 
 

 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นความรู้พ้ืนฐานที่สําคัญ มีรายละเอียดดังน้ี 
Apostol (1976) ได้ให้นิยามว่า ฟังก์ชันเลขคณิต คือฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนที่มีโดเมนเป็นเซต

ของจํานวนเต็มบวก และได้ให้นิยาม ผลบวก ผลต่าง ผลคูณ (สามัญ) และผลคูณดีริคเลต (Dirichlet 
product) หรือผลประประสาน (Convolution) ของฟังก์ชันเลขคณิตดังน้ี 

 ให้  ,f g  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต และ  n เป็นจํานวนเต็มบวก 
( )( ) ( ) ( )     f g n f n g n+ = +  

( )( ) ( ) ( )   f g n f n g n- = -  

( ) ( ) ( )  (  )  f g n f n g n⋅ = ⋅  

( ) ( )  (  )  
d n

n
f g n f n g

d

æ ö÷ç ÷* = å ç ÷ç ÷çè ø
 

ให้    แทนเซตของฟังก์ชันเลขคณิต,  แทนเซตของฟังก์ชันแยกคูณ  และ   แทน
เซตของฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ 

ในปี 1959  Cashwell and Everett ได้พิสูจน์ว่า ( , , )+ *  เป็นโดเมนเชิงจํานวนเต็ม
(Integral domain) ซึ่ งเป็นโดเมนที่มีการแยกตัวประกอบหนึ่ งเดียว (Unique factorization 
domain) แต่ไม่เป็นโดเมนยุคลิด (Euclidean domain)  ตัวอย่างของฟังก์ชันเลขคณิตที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี ได้แก่  
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(1)  ฟังก์ชัน  ma  เรียกว่า ฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป (Generalized Möbius function)  
     (Brown, Hsu, Wang, and Shiue, 2000)  นิยามโดย  

   ma(n)   = ( )

( )|
( 1) p

p

n

np n

a u

u

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷è ø
-   ( a เป็นจํานวนเชิงซ้อน ) 

     เมื่อ  up(n) คือ กําลังสงูสุดของจํานวนเฉพาะ  p ที่หาร  n  ลงตัว  โดยที่   m1  = m 
(2)  ฟังก์ชัน , ss aaf z m= * เรียกว่า ฟังก์ชันออยเลอร์-ฟีนัยทั่วไป (Generalized Euler’s   
      phi function) (Haukkanen, 1997)  นิยามโดย 

  ,
|

( ) ( ) ( )ss
d n

n
n d

daaf z m= å      เมื่อ ( ) k
k n nz =  

(3)  ฟังก์ชัน  I   เรียกว่า ฟังก์ชันเอกลักษณ์ (Identity function) เทียบกับผลประสาน  
      (Apostol, 1976)  นิยามโดย   
 

   
1, 1

( )
0, 1

n
I n

n

ì =ïï= íï >ïî
  

(4)  สําหรับฟังก์ชันเลขคณิต  f  ที่  (1) 0f ¹  ฟังก์ชัน 1f -  [1]  นิยามโดย 
         1 1f f f f I- -* = * =    น่ันคือ 

        1 1 1

|

1 1
(1) , ( ) ( ), 1

(1) (1)
d n
d n

n
f f n f f d n

f f d
<

- - -- æ ö÷ç= = >å ÷ç ÷è ø
  

ฟังก์ชันน้ีเรียกว่า ฟังก์ชันผกผัน (Inverse) ของ  f   ภายใต้ผลประสานต่อไปน้ีเป็นนิยามสําคัญ
ที่ใช้ในการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณข์องฟังก์ชันเลขคณิต 
 

           ให้ k g h= *  โดยที่ ,g h Î   จะกล่าวว่า k  เป็น ผลคูณดิสคริมทิรฟี 
(discriminative product ) ก็ต่อเมื่อ  ถ้า ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1k n g h n g n h= +   แล้ว n เป็น
จํานวนเฉพาะ   
 

            ให้ k g h= *  โดยที่ ,g h Î   จะกล่าวว่า k  เป็น ผลคณูพาร์เชียลลีดิสคริมทิรีฟ 
(partially discriminative product)  ก็ต่อเมื่อ ถ้า สําหรับจํานวนที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังของ
จํานวนเฉพาะ (prime power) ( )1ip i ³   ซึ่ง ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1i i ik p g h p g p h= +   แล้ว  

1i =  
 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบ 
บริบูรณ์ของฟังก์ชันเลขคณิต  ขอเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจของแต่ละท่านดังต่อไปน้ี 
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ผลงานของ  Lembek (1966) 
ทฤษฎีบทที่ 1  กําหนดให้  f Î   จะได้ว่า f  ฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์   

             ก็ต่อเมื่อ ( )f g h fg fh* = *   สําหรับทุก  ,g h Î  

ผลงานของ Apostol (1971) 

ทฤษฎีบทที่ 2  กําหนดให้ f Î  จะได้ว่า f Î  ( ) 1 1fg fg
- - =    

                   สําหรับ g Î   ซึ่ง  ( )1 0g ¹  

ทฤษฎีบทที่ 3  กําหนดให้ f Î   จะได้ว่า  f Î 1f fm- =  

ผลงานของ Langford (1973) 
ทฤษฎีบทที่ 4  กําหนดให้ f Î   และ ( )1 0f ¹  จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบ

บริบูรณ์  ก็ต่อเมื่อ f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมทิรีฟ k g h= *  เมื่อ 
,g h Î     

 

ทฤษฎีบทที่ 5  กําหนดให้  f Î   จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ ์ ก็ต่อเมื่อ f   
          มีสมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมทิรีฟ k g h= *  เมื่อ ,g h Î     

 

ผลงานของ Haukkanen (1996) 
ทฤษฎีบทที่ 6  กําหนดให้  f Î จะได้ว่า 
                f Î  ( ) ( )Log fg fLog g =   สําหรับ ,f g Î    ซึ่ง       
                     111  gf   เมื่อ ตัวดําเนินการลอการิทึม  Log   นิยามโดย  
 

              ( )1 1Log f =      และ   

             ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
1 2

1

1 2
1

1 1,2,3,...,

1
, 1

r

i

r

r
r d d d n

d i r

Log f n f d f d f d n
r

-
¥

= ⋅⋅⋅ =
¹ =

-
= ⋅⋅ ⋅ >å å   

 

ผลงานของ Haukkanen (1997) 
ทฤษฎีบทที่ 7  ให้ f Î และ a  เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์  จะได้ว่า 
    f Î a

af fm- =    
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ผลงานของ Pabhapote and Laohakosol (2010) 
ทฤษฎีบทที่ 8  กําหนดให้ ,f g Î   ซึ่ง ( )1 0g ¹  และ a  เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์  
                  จะได้ว่า 

a. ถ้า  f Î แล้ว ( )f g fg f fg f a
a am m -* = * = *  

b. สมมติให ้ ( )f g fg fa am m* = *  

     b1.  ถ้า ( )1 0f ¹  และ ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0g n g n g na am m* - - ¹   

           สําหรับทุก n Î   และ  n   ไม่เป็นจํานวนเฉพาะ  แล้ว f Î    

           b2.  ถ้า f Î   และ ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0k k kg p g p g pa am m* - - ¹  

                           สําหรบัจํานวนเต็ม  2k ³   และ p  เป็นจํานวนเฉพาะ  แล้ว f Î   

 
ผลการวิจัย  
          Langford (1973: หน้า 412-413) ได้พิสูจน์เกณฑ์การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันแยกคูณ
แบบบริบูรณ์ของฟังก์ชันเลขคณิตโดยใช้สมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟ และการกระจาย
บนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมิทรีฟ  ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการพิสูจน์เกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าวให้เข้าใจง่าย
ย่ิงขึ้น  ดังรายละเอียดทฤษฎีบทต่อไปน้ี 
 

ทฤษฎีบทที่ 9  กําหนดให้ f Î   และ ( )1 0f ¹  จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบ    

                   บริบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ  ถ้า f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟ k g h= *    
                   เมื่อ  ,g h Î    
 

พิสูจน์   ให้ f  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต  และ ( )1 0f ¹     

     สมมติว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ และ k g h= *  เป็นผลคูณดิสคริมทิรีฟ 

         จากทฤษฎีบทที่ 1  จะได้ว่า ( )fk f g h fg fh= * = *    

          แสดงว่า f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสครมิิทรีฟ k    
     สมมติว่า f  มสีมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟ k g h= *  

1. จะแสดงว่า ( )1 1f =   

 เน่ืองจาก f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟ  k g h= *   

 จะได้ ( ) ( )( )1 1fk f g h= *   ( ) ( )1 1fg fh= * ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1f g f h=     

                          ( ) ( ) ( )2
1 1 1f g h=  ( ) ( )2

1 1f k=  
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 ดังน้ัน  ( ) ( ) ( ) ( )2
1 1 1 1f k f k=   

 ถ้า  ( )1 0k =  น่ันคือ  ( )( )1 0g h* =  จะได้  ( ) ( )1 1 0h g =   

 ดังน้ัน  ( )1 0g =  หรือ ( )1 0h =   ทําให ้     

                    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 0k g h h g= + =    ขัดแย้งกับนิยามของ k   

 ดังน้ัน  ( )1 0k ¹   จะได้ ( ) ( )21 1f f=  แสดงว่า  ( )1 1f =   
 

2. กําหนดให้  1 2 mn p p p= ⋅⋅ ⋅   โดยที่  1m ³   และ ip  เป็นจํานวนเฉพาะ  

  ซึ่ง  1 2 3 mp p p p£ £ £ ⋅⋅ ⋅ £  

  จะแสดงว่า ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2m mf p p p f p f p f p⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅    

 ถ้า 1m =   น่ันคือ  ( ) ( )1 1f p f p=   เป็นจริง 

 ถ้า 2m ³  และ สมมติให้ ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2k kf p p p f p f p f p⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅   

 สําหรับทุก k m<     

 เน่ืองจาก   ( )( )( ) ( ) ( )
d n

n
f n g h n f n g d h

d

æ ö÷ç ÷* = å ç ÷ç ÷çè ø
           

              ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
d n
d n
d

n
f n g d h g n h g h n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç ÷ç æ ö ÷ç ÷÷çç ÷÷= + +å çç ÷÷çç ÷÷çè ø ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

  

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
d n
d n
d

n
f n g d h f n g n h f n g h n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷= + +å ç ÷ç ÷çè ø   ( )1⋅ ⋅ ⋅  

 และจาก   ( )( ) ( )( ) ( )( )( )
d n

n
fg n fh n fg d fh

d

æ ö÷ç ÷* = å ç ÷ç ÷çè ø   

          ( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )
1

1 1
d n
d n
d

n
fg d fh fg n fh fg fh n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷= + +å ç ÷ç ÷çè ø  



779 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

     ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
d n
d n
d

n
fg d fh f n g n f h f g f n h n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷= + +å ç ÷ç ÷çè ø  ( )2   

 เน่ืองจาก f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟ  k g h= *   จะได้  ( ) ( )1 2=  
น่ันคือ 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
d n
d n
d

n
f n g d h f n g n h f n g h n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷+ + =å ç ÷ç ÷çè ø  

 ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
d n
d n
d

n
fg d fh f n g n f h f g f n h n

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷+ +å ç ÷ç ÷çè ø

จาก  ( )1 1f =   จะได้   

 ( ) ( ) ( )( )( )
1 1

d n d n
d n d n
d d

n n
f n g d h fg d fh

d d
¹ ¹
¹ ¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷=å åç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø     

    ( ) ( )
1

d n
d n
d

n n
f d g d f h

d d
¹
¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= å ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø  

     ( ) ( )
1

d n
d n
d

n n
f d f g d h

d d
¹
¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= å ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø  

 จากสมมติฐาน จะได้  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 1

m
d n d n
d n d n
d d

n n n
f d f g d h f p f p f p g d h

d d d
¹ ¹
¹ ¹

æ ö æ ö æ ö÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷= ⋅ ⋅ ⋅å åç ç ç÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷ç ç çè ø è ø è ø  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 1

m
d n d n
d n d n
d d

n n
f n g d h f p f p f p g d h

d d
¹ ¹
¹ ¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= ⋅ ⋅ ⋅å åç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø   
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2

1

0m m
d n
d n
d

n
f p p p f p f p f p g d h

d
¹
¹

æ ö÷çé ù ÷⋅ ⋅ ⋅ - ⋅ ⋅ ⋅ =å ç ÷ê ú çë û ÷çè ø  

 ถ้า   ( )
1

0
d n
d n
d

n
g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ =å ç ÷ç ÷çè ø     

 และจาก  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
d n d n

d n
d

n n
g d h g d h g n h g h n

d d
¹
¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= + +å åç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø    

 จะได้   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
d n

n
g d h g n h g h n k n

d

æ ö÷ç ÷ = + =å ç ÷ç ÷çè ø
   เกิดข้อขัดแย้ง 

 เพราะว่า  2m ³   และ k  เป็นผลคณูดิสคริมิทรีฟ ดังน้ัน   

( )( )( )
1

0
d n
d n
d

n
g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ ¹å ç ÷ç ÷çè ø        

 แสดงว่า ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2m mf p p p f p f p f p⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  
จาก  1. และ  2.  แสดงว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์  

 
 
ทฤษฎีบทที่ 10  กําหนดให้  f Î  จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ  
     f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมทิรีฟ k g h= *   เมื่อ   
                    ,g h Î          
 
 

พิสูจน์   ให้  f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 
     สมมติว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ และ k g h= *  เป็นผลคูณ  
 พาร์เชียลลีดิสคริมิทรีฟ  เน่ืองจาก f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ และ จาก ทฤษฎี

บทที่ 1    
 จะได้ว่า  ( )fk f g h fg fh= * = *   สําหรับทุก  ,g h Î              

 แสดงว่า f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสครมิิทรีฟ k   
     สมมติว่า f  มสีมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมิทรีฟ k g h= *  

1. เน่ืองจาก  f Î   จะได้ว่า ( )1 1f =   
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2. กําหนดให้  mn p=   โดยที่ p  เป็นจํานวนเฉพาะ  และ  m Î  

 จะแสดงว่า ( ) ( )mmf p f p=    

 ถ้า 1m =   น่ันคือ  ( ) ( )11f p f p=   เป็นจริง 

 ถ้า 2m ³   และสมมติให้ ( ) ( )kkf p f p=  สําหรับทกุ k m<                           

เน่ืองจาก   ( )( )( ) ( ) ( )
m

m
m m m

d p

p
f p g h p f p g d h

d

æ ö÷ç ÷ç* = å ÷ç ÷ç ÷è ø
  

       
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

1 1
m

m

m
m m m

d p

d p
d

p
f p g d h g p h g h p

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç æ ö ÷ç ÷ ÷çç ÷ ÷ç= + +åç ÷ ÷ç ÷ ÷ç ç ÷ ÷ç è ø ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
m

m

m
m m m m m

d p

d p
d

p
f p g d h f p g p h f p g h p

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç= + +å ÷ç ÷ç ÷è ø
( )1  

 และจาก     ( )( ) ( )( ) ( )( )( )
m

m
m m

d p

p
fg p fh p fg d fh

d

æ ö÷ç ÷ç* = å ÷ç ÷ç ÷è ø   

       ( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )
1

1 1
m

m

m
m m

d p

d p
d

p
fg d fh fg p fh fg fh p

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç= + +å ÷ç ÷ç ÷è ø             

 ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
m

m

m
m m m m

d p

d p
d

p
fg d fh f p g p f h f g f p h p

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç= + +å ÷ç ÷ç ÷è ø
 ( )2  

 เน่ืองจาก f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมิทรีฟ k g h= *  จะได้  
( ) ( )1 2=    

 และจากสมมติฐาน  จะได้   
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 ( )( )( )

1

m

m

m

d p

d p
d

p
fg d fh

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷çå ÷ç ÷ç ÷è ø       ( ) ( )

1

m

m

m m

d p

d p
d

p p
f d g d f h

d d
¹
¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç= å ÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷è ø è ø           

( ) ( )

1

m

m

m m

d p

d p
d

p p
f d f g d h

d d
¹
¹

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç= å ÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷è ø è ø     ( ) ( )

1

m

m

mm

d p

d p
d

p
f p g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç= å ÷ç ÷ç ÷è ø      

 น่ันคือ   ( ) ( )

1

m

m

m
m

d p

d p
d

p
f p g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç =å ÷ç ÷ç ÷è ø
( ) ( )

1

m

m

mm

d p

d p
d

p
f p g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷çå ÷ç ÷ç ÷è ø                                            

 ดังน้ัน      
( ) ( ) ( )

1

0
m

m

mmm

d p

d p
d

p
f p f p g d h

d
¹
¹

æ öé ù ÷ç ÷ç- =ê ú å ÷ç ÷ê ú ç ÷ë û è ø  

 ถ้า   ( )

1

0
m

m

m

d p

d p
d

p
g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç =å ÷ç ÷ç ÷è ø     

 เน่ืองจาก  ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
m

m

m
m m m

d p

d p
d

p
g h p g d h g p h g h p

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç* = + +å ÷ç ÷ç ÷è ø
  

 จะได้ ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1m m m mg h p g p h g h p k p* = + =    เกิดขอ้ขัดแย้ง 

 เพราะ  2m ³   ดังน้ัน   ( )

1

0
m

m

m

d p

d p
d

p
g d h

d
¹
¹

æ ö÷ç ÷ç ¹å ÷ç ÷ç ÷è ø     

 แสดงว่า   ( ) ( )mmf p f p=  

 จาก  1. และ 2.  แสดงว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ แบบบริบูรณ์        
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 Pabhapote and Laohakosol (2010: หน้า 315)  ได้พิสูจน์เกณฑ์การตรวจสอบการเป็น 
ฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ของฟังก์ชันเลขคณิตโดยใช้สมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมิทรีฟแล 
การกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริมิทรีฟที่เก่ียวข้องกับฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป ( )am  ซึ่ง 
ผู้วิจัยได้ทําการพิสูจน์เกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น  ดังรายละเอียดทฤษฎีบทต่อไปน้ี 
 
 

ทฤษฎีบทที่ 11  ให้ ,f g  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต ( )1 0g ¹  และ a  คือจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ 

 a.  ถ้า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์แล้ว   
    ( )f g fg f fg f a

a am m -* = * = *  
 

 b.  กําหนดให้ ( )f g fg fa am m* = *   

       b1.  ถ้า ( )1 0f ¹   และ ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0g n g n g na am m* - - ¹   สําหรับทุก   

                n Î   ซึ่ง n   ไม่เป็นจํานวนเฉพาะ  แล้ว f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ 
       b2.  ถ้า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ และ      

    ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0k k kg p g p g pa am m* - - ¹        

 สําหรับจํานวนเต็ม  2k ³  และ p  เป็นจํานวนเฉพาะ  แล้ว f  เป็นฟังก์ชันแยก
คูณแบบบริบูรณ์ 

 

พิสูจน์   ให้  ,f g  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต  ( )1 0g ¹   และ a  คือจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ 
 a.  สมมติ f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์    
 เน่ืองจาก  am   เป็นฟังก์ชันเลขคณิต และจากทฤษฏีบทที่ 1  จะได้   

    ( )f g fg fa am m* = *  

 และจาก ทฤษฏีบทที่ 7  จะได้  f f a
am

-=  ดังน้ัน   

    ( )f g fg f fg f a
a am m -* = * = *          

 

       b.  กําหนดให้   ( )f g fg fa am m* = *  

       b1.  สมมติให้  ( )1 0f ¹  และ ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0g n g n g na am m* - - ¹     

  สําหรับทุก  n Î   และ  n   ไม่เป็นจํานวนเฉพาะ   

 เน่ืองจาก   ( )( ) ( )
d n

n
g n g d

da am m
æ ö÷ç ÷* = å ç ÷ç ÷çè ø

   และ  n  ไม่ใช่จํานวนเฉพาะ  
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 จะได้   ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
d n
d n
d

n
g n g d g n g n

da a a am m m m

¹
¹

æ ö÷ç ÷* = + +å ç ÷ç ÷çè ø  

 เน่ืองจาก  ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0g n g n g na am m* - - ¹  

 จะได้   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 0
d n
d n
d

n
g d g n g n g n g n

da a a am m m m

¹
¹

æ ö÷ç ÷+ + - - ¹å ç ÷ç ÷çè ø
  

 ดังน้ัน   ( )
1

0
d n
d n
d

n
g d

dam

¹
¹

æ ö÷ç ÷ ¹å ç ÷ç ÷çè ø  

 แสดงว่า  
  ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1g n g n g na a am m m* ¹ +  เมื่อ n  ไม่เป็นจํานวนเฉพาะ   

 น้ันคือ  g am*   เป็นผลคูณดิสคริมทิรีฟ 

 เน่ืองจาก ( )1 0f ¹   และ f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณดิสคริมทิรฟี g am*    

 โดย  ทฤษฎีบทที่ 4  จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ์ 
     b2.  สมมติให ้ f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ และ   

    ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0k k kg p g p g pa am m* - - ¹        

 สําหรับจํานวนเต็ม  2k ³  และ p  เป็นจํานวนเฉพาะ  

 เน่ืองจาก   ( )( ) ( )
k

k
k

d p

p
g p g d

da am m
æ ö÷ç ÷ç* = å ÷ç ÷ç ÷è ø

   และ  2k ³  

 จะได้  ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

1 1
k

k

k
k k k

d p

d p
d

p
g p g d g p g p

da a a am m m m

¹
¹

æ ö÷ç ÷ç* = + +å ÷ç ÷ç ÷è ø
 

 เน่ืองจาก  ( )( ) ( ) ( ) ( )1 0k k kg p g p g pa am m* - - ¹   จะได้        

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 0
k

k

k
k k k k

d p

d p
d

p
g d g p g p g p g p

da a a am m m m

¹
¹

æ ö÷ç ÷ç + + - - ¹å ÷ç ÷ç ÷è ø
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 ดังน้ัน   ( )

1

0
k

k

k

d p

d p
d

p
g d

dam

¹
¹

æ ö÷ç ÷ç ¹å ÷ç ÷ç ÷è ø   

 แสดงว่า   ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1k k kg p g p g pa a am m m* ¹ +    เมื่อ 2k ³   

 น้ันคือ   g am*   เป็นผลคูณพาร์เชียลลีดิสครมิิทรฟี 
 เน่ืองจาก f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณและ f  มีสมบัติการกระจายบนผลคูณพาร์เชียลลีดิสคริ

มิทรีฟg am*   โดย ทฤษฎีบทที่ 5  จะได้ว่า  f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณแบบบริบูรณ ์
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การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 

Prediction of Learning Achievement on Business Statistics Course of 
the Business Students at the University of the Thai Chamber of 

Commerce Using Logistic Regression Analysis 
 

สุณี ทวีสกุลวัชระ1  ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา2  บุญหญิง สมร่าง3 ลักขณา เศาธยะนันท์4 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก โดยใช้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่นี้เป็นตัวแปรที่
อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญา การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ภาคปลาย ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 412 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่มีค าถาม 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
เนื้อหาวิชาสถิติธุรกิจ  ด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอน ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และ
ด้านพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจคือ เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ (X1) ซึ่งตัวแปรตามคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย Y=0 หมายถึง กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ Y=1 
หมายถึงกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถเขียนสมการเป็น    โดย Z = - 5.821 
+ 1.563X1 และ P(Y=0) = 1 – P(Y=1) และท านายกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 70.1 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ตัวแปรที่อยู่นอกเหนือ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา 
 
 
 
1สาขาเทคโนโลยีเวบ็และโมไบล์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย E-mail: sunee_tha@utcc.ac.th 
2สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
3สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
4สาขาวิชาพื้นฐานและบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
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Abstract 
This research aims at predicting the learning achievement on business statistics 
course using logistic regression analysis. Factors affecting learning achievement are 
non-intellectual variables. There are 412 business students at the University of the 
Thai Chamber of Commerce chosen as the subjects for this study. All of the 
students took the business statistics course in the second semester of the academic 
year 2 0 1 4 . The questionnaire comprises five parts as follows: 1 ) attitudes of the 
students towards the subject; 2 )  attitudes of the students towards the subject 
contents; 3) teaching styles of instructors; 4) learning behaviors of students; and 5) 
personal behaviors of students. The results of the study showed that the attitudes 
of students towards the business statistics variables (X1 )  affected students’ 
achievement the most. In this study, our dependent variable is the learning 
achievement on business statistics course. It has two values: 1 )  Y=0  for low 
achievement and 2) Y = 1 for high achievement. The logistic regression the equation 
is     where            Z = - 5.821 + 1.563X1 and P(Y=0) = 1 – P(Y=1). The logistic 
regression equation yielded 70.1% prediction accuracy.  
 
Keywords: learning achievement, logistic regression analysis, non-intellectual 
variables   
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
  สถิติเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะได้ข้อสรุปหรือสารสนเทศ
อันเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์  การวางแผน เพ่ือให้ การตัดสินใจและการแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสของความผิดพลาดในการด าเนินงาน เนื่องจากสถิติมีขอบข่ายกว้างขวาง 
ได้รับการน าไปใช้ ในศาสตร์ทางด้านต่างๆมากมาย เช่น ด้านการบริหารการจัดการ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านการแพทย์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพการผลิต  การก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยแต่ละประเภท  การพยากรณ์ยอดขายสินค้า การประมาณมูลค่าหุ้น การท าโพลต่างๆ ซึ่ง
อาจเป็นเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจด าเนินนโยบายของรัฐบาล หรือความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของรัฐ ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาสถิติ
ถูกก าหนดให้เป็นวิชาแกนของหลักสูตรในแทบทุกคณะวิชา แต่นักศึกษาที่เรียนวิชาสถิติมีพ้ืน
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ฐานความรู้ที่แตกต่างกันค่อนข้างมากท้ังในด้านความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และนักศึกษา
ไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญในการเรียนวิชาสถิติ ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีสภาพเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็น
จ านวนมาก ท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจด้วยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (มะแอน ราโอบ, 2548) 
ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาสถิติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญาที่สามารถ
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ ในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

2. เพ่ือหาสมการถดถอยลอจิสติกในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ของ
คณะบริหารธุรกิจ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม โดยที่องค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผู้เรียนได้แก่ เชาวน์ปัญญา ความถนัด ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน อารมณ์ 
ทัศนคติและนิสัยในการเรียน ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนการปรับตัวและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
ส่วนองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย  
ความคาดหวังของบิดามารดาเป็นต้น  (http://www.nana-bio.com/Research/image% 20 
research/research%20work/Achievement02/Achievement202.html, 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

Bloom (1976: 175 อ้างถึงใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2554: 9) กล่าวว่าตัวแปรที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีอยู่ 3 ตัวแปรคือ พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive Entry 
Behaviors) คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) และคุณภาพทางการเรียน
การสอน (Quality of Instruction) 
(http://www.nida.ac.th/th/download/publication/NIDA-research-2.pdf, 8 กุมภาพันธ์ 
2560)  

http://www.nana-bio.com/Research/image%25%2020%20research/research%20work/
http://www.nana-bio.com/Research/image%25%2020%20research/research%20work/
http://www.nida.ac.th/th/download/publication/NIDA-research-2.pdf
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ลักขณา ยุพิน และสุณี  (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
SG002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย พบว่า ตัวแปรที่อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา SG002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สาขาวิชา คาบเวลาเรียน
และเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนซึ่งเป็นตัวแปรแสดงลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษาและข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับวิชา SG002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

ปรียารัตน์ และกิดาการ (2555) ได้ศึกษาการท านายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกและข่ายงานระบบประสาท 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทสามารถจ าแนกประเภทของกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนได้ดีกว่าการวิเคราะห์การจ าแนก  

สุณี ยุพิน บุญหญิง และลักขณา (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย พบว่า ตัวแปรที่สามารถจ าแนกนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มเรียนดีและกลุ่มเรียน
อ่อนถึงปานกลาง มี 2 ตัวแปรคือ ลักษณะพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา(X10) และลักษณะ
พฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา(X11) โดยสามารถท านายการเป็นสมาชิกของนักศึกษากลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันได้ถูกต้องร้อยละ 60.8   

กานดา ค ามาก (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
แคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือเจตคติต่อ
การเรียน 

เพ็ญพร ปุกหุต (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าการตอบสนองผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

จิรภา ค าทา (2558) ได้ศึกษาการท านายผลการสอบวิชาสถิติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร
ที่สามารถท านายผลการสอบวิชาสถิติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น 
คือ เกรดเฉลี่ยสะสม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง  

จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่อยู่
นอกเหนือสติปัญญาของนักศึกษาที่จะมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาสถิติธุรกิจต่ า และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพ่ือจะได้ทราบปัญหา หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการเรียนการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ปัจจัยหรือตัวแปรที่อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ประกอบด้วย ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจ ได้แก่ เจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ  และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาวิชาสถิติธุรกิจ  ด้านพฤติกรรม
การสอนของผู้สอน ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และด้านพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา 
เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าวสามารถจ าแนกกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ
ธุรกิจเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้หรือไม่  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis)  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบตัวแปรหรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญาที่สามารถท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ ในกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

2. สามารถสร้างสมการถดถอยลอจิสติกในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ 
ของคณะบริหารธุรกิจ 

3. สามารถน าสมการถดถอยลอจิสติกมาใช้พยากรณ์หน่วยวิเคราะห์ใหม่ว่ามีโอกาสที่จะอยู่
ในกลุ่มใด  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน  คือ  
ตอนที่ 1 ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจ ได้แก่ เจตคติของ

นักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาวิชาสถิติธุรกิจ  

ตอนที่ 2  ด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอน   
ตอนที่ 3  ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา   
ตอนที่ 4  ด้านพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา 

ลักษณะของค าถามในตอนที่ 1-4 มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ โดยใช้คะแนนทุกข้อของผู้ตอบแบบสอบถามมารวมกันแล้วหาเป็นค่าเฉลี่ยเพ่ือเป็น
คะแนนก าหนดของแต่ละตอน    นอกจากนี้ได้มีการน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
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(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha Coefficient)  ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.911  

2. ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาสถิติธุรกิจ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นจ านวน 1,556 คน  

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 412 คน  วิธีการเลือกตัวอย่างจะเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยให้เป็น
สัดส่วนกับจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables : X) ได้แก่ เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติ
ธุรกิจ (X1) เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาวิชาสถิติธุรกิจ (X2) พฤติกรรมการสอนของผู้สอน (X3) 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (X4) และพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา (X5) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable : Y) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของ
นักศึกษาที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่ Y = 0 แทนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจที่มี
คะแนนสอบไม่เกิน 35 คะแนน จัดให้เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ Y = 1 แทนกลุ่มที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจที่มีคะแนนสอบมากกว่า 35 คะแนนขึ้นไป จัดให้เป็นกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) เพ่ือหาสมการถดถอยลอจิสติกของกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ
ในกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และต้องใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระ 

2. คัดเลือกตัวแปรโดยใช้วิธี Stepwise ของ Wald และตรวจสอบความเหมาะสมของ
สมการ โดยพจิารณาจากสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow 

3. ใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) หาสมการในการ
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสถิติธุรกิจในกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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สรุปผลการวิจัย 
1. จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity (ค่า VIF < 10) และขนาดตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่าของ
จ านวนตัวแปรอิสระ (n = 412) 

2. คัดเลือกตัวแปรอิสระ และตรวจสอบความเหมาะสมของสมการลอจิสติก 
  

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติไคสแควร์เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต่างๆมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มนักศึกษา 
 

Step 1 Chi-square df Sig. 
Step 30.889 5 .000 
Block 30.889 5 .000 
Model 30.889 5 .000 

 จากตารางที่ 1 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อโอกาสที่นักศึกษาจะ
อยู่ในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจสูง (Model Chi – square = 30.889 และค่า 
Sig = 0.000) จึงใช้วิธี Stepwise ของ Wald คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าในสมการ ได้ผลดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ตัวแปรที่อยู่ในสมการ  

 
ตัวแปร B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ (X1) 1.563 .305 26.245 1 .000 4.774 
Constant -5.821 .994 34.266 1 .000 .003 
  
 จากตารางสามารถเขียนสมการได้เป็น 

     Z

Z

e1
e 1)P(Y


  โดย Z  =  -5.821 + 1.563X1                           และ 

P(Y=0) = 1 – P(Y=1) 
 และเมื่อทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบด้วยวิธี Hosmer และ Lemeshow พบว่า ตัว
แบบมีความเหมาะสม (Chi – square = 4.694 และค่า Sig = 0.790) 
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ตารางท่ี 3 ค่าสถิต ิCox & Snell R Square และNagelkerke R Square 
 

- 2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
482.076a .067 .094 

  
 จากตารางที่ 3 ค่า Cox & Snell R Square และ Nagelkerke R Square อธิบายได้ว่า 
ตัวแปรอิสระที่ได้สามารถอธิบายความผันแปรของการที่นักศึกษาจะอยู่ในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสถิติธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 6.7 และ 9.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ผลการท านายกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ า และกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ที่ได้จากสมการลอจิสติก 
 

กลุ่มจริง 

กลุ่มท่ีถูกท านาย 

กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่ า 

กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูง 

ร้อยละท่ี
ท านา

ย
ถูกต้
อง 

กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 268 16 94.4 

กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 107 21 16.4 

รวม 70.1 
The cut value is 0.5  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการท านายกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจจากสมการ
ของนักศึกษาจ านวน 412 คน จ าแนกเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจ านวน 284 คน 
สมการสามารถท านายได้ถูกต้องจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 ส่วนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจ านวน 128 คน ท านายถูกต้อง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 เนื่องจากสมการที่ได้มี
ค่า  Nagelkerke R Square ค่อนข้างต่ าแสดงว่าตัวแปรอิสระในสมการอธิบายความผันแปรของการ
จ าแนกกลุ่มได้ต่ า แต่โดยภาพรวมแล้วสมการจ าแนกกลุ่มสามารถท านายกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 70.1 
(ท านายได้ถูกต้องรวม 289 คน จาก 412 คน) 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ

ธุรกิจคือ เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ การมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชา ท าให้การเรียนในวิชา
นั้นไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากนักศึกษาจะปิดกั้นการเรียนรู้ ไม่เข้าเรียนหรือเข้าเรียนก็ไม่สนใจรับ
ฟังอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ด้วยความรู้สึกที่ว่าสถิติเป็นวิชาที่ยาก เนื้อหายุ่งยากซับซ้อน เข้าใจยาก ไม่เห็น
ถึงการน าไปใช้ประโยชน์  ยิ่งเรียนยิ่งน่าเบื่อ ไม่มีความสุขในการเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรหาวิธีการสอนที่จูงใจ และกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน หรือหาแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติทางด้านบวกในการ
เรียนวิชาสถิติธุรกิจให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าความรู้
ทางสถิติไปใช้ในด้านต่างๆให้มากขึ้น เช่น ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การพยากรณ์ การควบคุม
คุณภาพสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีขึ้นและท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ตัวแปรที่สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและ
กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ  เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติธุรกิจ (X1) โดยสามารถ
ท านายการเป็นสมาชิกของนักศึกษากลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจแตกต่างกันได้

ถูกต้องร้อยละ 70.1  ซึ่งได้สมการถดถอยลอจิสติกเป็น Z

Z

e1
e 1)P(Y


   โดย Z = - 5.821 + 

1.563X1 และ P(Y=0) = 1 – P(Y=1) ผู้สอนสามารถน าสมการถดถอยลอจิสติกที่ได้มาใช้ท านาย
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนการศึกษาวิชาสถิติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมหรือให้
การดูแลเป็นพิเศษกับนักศึกษาที่ถูกท านายว่าจะมีโอกาสที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพ่ือเป็นการ
ลดจ านวนนักศึกษาท่ีมีสภาพเป็นวิทยาทัณฑ์หรือพ้นสภาพ  
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ระบบเหมืองข้อมูลเพ่ือการจัดกลุ่มข้อมูลบุคคลเปรียบเทียบ 
กับหลักโหราศาสตร์ไทย 

Data mining system for personal data clustering by comparison with 
the principal of Thai Astrology 

 
ยอดธง รอดแก้ว1 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ได้น าเสนอการแบ่งกลุ่มข้อมูลบุคคล โดยผู้วิจัยแสดงวิธีใหม่ในการเปรียบเทียบ
ส าหรับการคาดการณ์กลุ่มบุคคลโดยใช้เครื่องมือการท าเหมืองข้อมูลและระบุลักษณะของข้อมูลจาก
วันเกิดเปรียมเทียบกับหลักโหราศาสตร์ไทย  ผู้วิจัยได้คัดเลือกมหาเศรษฐีและผู้มีชื่อเสียงจ านวน 23 
คน และเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ได้ท าธุรกิจเข้าไปจ านวน 10 คน ผลจากต้นไม้ตัดสินใจ
สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มได้โดยการแยกต าแหน่งของดาวที่ส าคัญมีความถูกต้อง  ในส่วน
การจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอนได้ผลข้อมูลสอดคล้องกับค าท านาย 
 
ค าส าคัญ: ต้นไม้ตัดสินใจ, จัดกลุ่มไม่มีผู้สอน, ข้อมูลบุคคล, การจ าแนก, การท านาย,   

โหราศาสตร์ไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1yodthong_rod@utcc.ac.th หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาคอมพวิเตอร์แอนิเมชัน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 
This paper present a personal data clustering. The author presents a new 

comparison method for a forecasting the person group using data mining tools and 
specify the characteristic of the data from their birth date by comparison with the 
principal of Thai Astrology. The author selected the 23 samples from the famous 
millionaire with additional 10 samples from the famous but not own their business. 
The result from decision tree can cluster into two group by splitting the important 
stars position has correctness. With the unsupervised clustering the results get 
correct by the prediction meanings. 

 
Keywords: Decision Tree, Unsupervised Clustering, Personal Data, Classification, 

Prediction, Thai Astrology 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีและเครื่องมือหลากหลายที่จะแบ่งกลุ่มข้อมูล ตัวอย่างเช่น ปัญหา
การพยากรณ์กราฟหุ้น การพยากรณ์ราคาน้ ามัน การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น การแบ่งกลุ่มข้อมูล
ดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจพฤติกรรมและแนวโน้มของผลที่จะได้รับตามมา ด้วยความนิยมในการ
สร้างธุรกิจใหม่หรือ Startup ท าให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องตัวบุคคลที่จะมาสร้างธุรกิจว่าคนนั้นจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจในคุณลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลอาจแบ่งได้จาก เพศ อายุ 
เชื้อชาติ สัญชาติ น้ าหนัก ส่วนสูง การศึกษา เป็นต้น แต่มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีนักวิจัย
ท่านใดสนใจในการน ามาใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ นั่นคือ วันเกิดของบุคคล การจ าแนกข้อมูลในงานวิจัย
นี้จึงได้ทดลองใช้ต าแหน่งดาวของวันเกิดส าหรับการจ าแนกข้อมูล และได้น าค าท านายมา
เปรียบเทียบผลที่ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเป็นการศึกษาการจ าแนกคุณลักษณะข้อมูลบุคคลจากวันเกิด โดยใช้ต าแหน่งดาว
ประจ าวันเกิดเป็นข้อมูลตั้งต้น ใช้กระบวนการจ าแนกทางวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบผลที่ได้จาก
หลักการพยากรณ์ในโหราศาสตร์ไทย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. เหมืองข้อมูลและเครื่องมือในการจ าแนกข้อมูล 
 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ javascript เป็นภาษาหลัก และได้ใช้ library chart, html5-canvas-

bar-graph, machinelearning, pearson-correlation, node.js, math.js, ace.js, jquery.js 
ส าหรับการค านวณและแสดงผล ส าหรับการทดลองได้ใช้ weka 3.8 เป็นตัวสร้างแบบจ าลองการจัด
กลุ่มในรปูแบบต่างๆ 

2. ต้นไม้ตัดสินใจ 
ต้นไม้เรียนรู้ตัดสินใจ (decision tree learning) เป็นการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกข้อมูล

ในรูปแบบต้นไม้ โดยมีโหนดส าหรับจ าแนกข้อมูลตามคุณสมบัติของข้อมูลที่ก าหนดให้เพ่ือแยกกลุ่ม
ข้อมูลตามความต้องการ และสามารถน ามาอธิบายตัวข้อมูลได้โดยใช้ตัวโครงสร้างของต้นไม้ตัดสินใจ 
ในงานนี้ได้เลือกใช้ J48 ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ปรับปรุงมาจาก ID3 (Quinlan 1979) และอัลกอริทึม 
C4.5 โดยอัลกอริทึม J48 เป็น Open source Java Implementation และเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม weka ที่ได้พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ (Ian 1999, Ian 2015) 

3. การจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอน 
การจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอน (unsupervised clustering) เป็นการจัดกลุ่มโดย การ

เปรียบเทียบกลุ่มข้อมูล ที่มีความคล้ายกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยไม่บอกว่าข้อมูลนี้อยู่กลุ่มใด ให้
อัลกอริทึมเป็นตัวจัดการย้ายกลุ่มเอง และอัลกอริทึมจะค านวณหาค่าก่ึงกลางของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม  

4. โหราศาสตร์ไทย และ การค านวนต าแหน่งดวงดาวของวันเกิด 
โหราศาสตร์ไทยคือวิชาสถิติโบราณ (สิงห์โต สุริยาอารักษ์ 1969)  ส าหรับพยากรณ์

พฤติกรรมและแนวโน้มชีวิตของบุคลลจากวันเกิด ในงานวิจัยนี้ได้ผสมผสานดาวจริงและดาวตาม
ความเชื่อ โดยดาวจริงได้ใช้วิธีการค านวณต าแหน่งดาว (สมาคมดาราศาสตร์ไทย 2017) มาใช้ซึ่งเป็น
วิธีที่นิยมทางดาราศาสตร์ในการใช้ค่าประมาณต าแหน่งดวงดาว และจัดต าแหน่งดาวอยู่ในราศีดารา
ศาสตร์ ซึ่งเทียบได้กับต าแหน่งดาวจริงมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 องศา ส าหรับดาวที่ใช้มีอยู่
ด้วยกัน 10 ดวง คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน พลูโต แทนด้วย
เลขสัญญลักษณ์ 1 2 3 4 5 6 7 0 น พ ตามล าดับ และต าแหน่งพิเศษในทางโหราศาสตร์อีก 2 
ต าแหน่ง คือ ราหู และ เกตุ แทนเลขด้วยสัญญลักษณ์ 8 และ 9 ตามล าดับ ส าหรับต าแหน่งที่เพ่ิมมา
ได้ใช้การค านวณตามค าภีร์สุริยาตร์ (สุริยาตร 2017) มาค านวณเพ่ิมเติม ต าแหน่งพิเศษอีก 1 
ต าแหน่งคือ ลัคนา หรือ ล เป็นต าแหน่งเส้นขอบฟ้าตะวันออก สามารถค านวณได้จากเวลาเกิด เมื่อ
เวลาอาทิตย์ข้ึน ล จะอยู่ที่ต าแหน่งเดียวกับอาทิตย์และเลื่อนไปอยู่ตรงข้ามเม่ืออาทิตย์ตก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่ได้คัดเลือกจ านวน 23 คน  จากหนังสือ ถอดรหัสมหาเศรษฐี (ชู

ศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์ 2016) ซึ่งมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และเป็นมหาเศรษฐี และน าข้อมูลวันเกิด เวลา
เกิด สถานที่เกิด มาใช้ในการประมวลผล และได้เพ่ิมบุคคลที่มีชื่อเสียง อีก 10 คน รวมเป็นจ านวน 
33 คน เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพียงใช้ข้อมูลเพ่ือการทดสอบและการศึกษาการ
พยากรณ์ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่กล่าวถึงรายชื่อที่ได้คัดเลือกมา เมื่อค านวณต าแหน่งดาวได้ผลตามตาราง
ที่ 1 

2. การกระจายข้อมูล 
ลักษณะการกระจายข้อมูลเป็นดังนี้ สถานที่เกิด จีน 1 คน  (UT +7) อังกฤษ 1 คน (UT 0) 

อเมริกา 21 คน (UT -8 ถึง -4) เกิดในช่วงปีค.ศ. 1920-1980 ส่วนใหญ่เกิดช่วงกลางปี วันที่เกิดมี
แนวโน้มเกิดกลางเดือนและปลายเดือน เวลาที่เกิดมีการกระจายทั้งกลางวันและกลางคืนมีแนวโน้ม
เล็กน้อยท่ีเกิดในช่วงเช้า (รูปที่ 1-4) 

 

 
 
รูปที่ 1 สถานที่เกิดจ าแนกตาม universal time 
 

 
 
รูปที่ 2  ปีค.ศ.ที่เกิด 
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รูปที่ 3 เดือนที่เกิด 
 

 
 
รูปที่ 4 วันที่เกิด 
 

ตารางท่ี 1 ต าแหน่งดาวของกลุ่มตัวอย่างรายคน 

ล าดับ\ดาว 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 น พ ล group 
1 4 6 11 6 6 5 7 7 8 10 6 1 2 1 
2 12 5 7 3 6 3 6 9 12 4 5 1 10 1 
3 2 2 8 5 3 6 3 3 2 10 6 1 4 1 
4 11 12 5 4 1 4 12 7 12 7 10 1 11 1 
5 3 10 7 7 10 2 10 7 9 9 6 1 9 1 
6 6 6 5 9 7 5 5 12 12 4 7 1 3 1 
7 12 4 12 5 4 2 2 8 1 11 5 1 8 1 
8 12 2 9 3 2 9 2 7 4 2 5 1 9 1 
9 1 7 5 9 7 8 6 11 9 6 5 1 9 1 
10 11 6 1 11 6 8 5 6 4 6 5 1 12 1 
11 2 8 6 9 8 7 7 4 2 7 6 1 2 1 
12 2 1 10 3 1 5 1 2 3 12 6 1 1 1 
13 6 2 12 12 2 12 3 3 7 3 8 1 4 1 
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ล าดับ\ดาว 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 น พ ล group 
14 4 3 3 11 3 5 2 7 7 5 6 1 6 1 
15 6 9 8 2 9 12 7 4 7 11 8 1 5 1 
16 6 1 9 11 2 12 2 3 7 4 8 1 1 1 
17 4 5 5 1 5 6 4 8 6 3 6 1 6 1 
18 5 4 12 6 5 12 4 10 3 7 7 1 11 1 
19 5 2 2 5 2 2 2 11 2 8 7 1 6 1 
20 12 2 10 11 2 10 1 7 3 7 5 1 4 1 
21 3 12 2 9 11 2 1 7 9 8 6 1 2 1 
22 2 8 6 6 7 1 6 1 6 10 6 1 9 1 
23 3 3 10 3 5 12 5 6 11 1 6 1 7 1 
24 10 6 7 3 6 9 5 2 11 5 4 1 5 2 
25 3 12 5 3 12 2 2 11 8 11 6 1 1 2 
26 7 10 11 2 9 5 12 8 10 5 2 1 11 2 
27 5 2 6 3 2 10 1 12 10 5 1 1 8 2 
28 3 6 4 7 6 1 7 8 3 1 12 1 7 2 
29 2 2 6 1 3 5 1 3 3 4 6 1 2 2 
30 2 9 2 8 10 3 10 2 4 8 6 1 5 2 
31 1 5 5 7 5 7 5 11 9 8 5 1 3 2 
32 12 4 1 6 5 4 4 9 12 10 5 1 11 2 
33 1 1 12 1 1 6 12 11 10 4 5 1 3 2 

 
 

 
 
รูปที่ 5 เวลาที่เกิด 
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3. สถิติและค าท านายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่าเวลาเกิด (รูปที่ 6) มีแนวโน้มที่ราศีพิจิกมากที่สุด รองลงมา คือ พฤษ กรกฎ กันย์ 
บุคลิกภาพของคนที่มีลัคนาราศีพิจิก (rojn-info 2017) ไว้ใจยาก2 มีทิฐิมานะ แหลมคม ไว้ตัว รู้จัก
บังคับตัว อดทนในสภาวะกดดัน   บุคลิกภาพของพฤษ มีเสน่ห์ เชื่องช้าเนิบนาบ นักปฏิบัติ ไม่เพ้อ
ฝัน สุขุมเยือกเย็นแต่ค่อนข้างดื้อรั้น บุคลิกภาพของกรกฎ เจ้าอารมณ์ ยึดมั่นหวงแหนในของ ของตน 
รับความคิดง่าย เชื่อถือไว้ใจได้ ชอบเก็บตัวหรือสันโดษเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ บุคลิกภาพของกันย์ 
ช่างท า นักปฏิบัติ ขี้วิตกกังวลหรือประสาทหงุดหงิด พินิจพิเคราะห์ เข้าใจอะไรยาก ท าตนเป็นคนเจ้า
ปัญหาอยู่เสมอ ธาตุไฟแทนความรวดเร็วรุนแรง และดินแทนความหนักแน่น 
 

 
 
รูปที่ 6 ลัคนาและธาตุ 
 

แนวโน้มต าแหน่งดาว (รูปที่ 7-9) อาทิตย์ที่ราศีพฤษ (21.7%) เสาร์มีแนวโน้มที่ราศีตุล 
(30.4%) พฤหัสมีแนวโน้มที่ราศีมีน (21.7%) บุคลิคภาพทายว่า อาทิตย์ในราศีพฤษภ เชื่อมั่นใน
ตนเอง บึกบึน ตั้งใจเด็ดเดี่ยว ดื้อรั้น ขี้ระแวง เป็นนักปฏิบัติ ไม่มีความกล้าได้กล้าเสีย ไม่ชอบท า
อะไรที่มองไม่เห็นผล ชอบแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ไม่มีหัวริเริ่ม 
ชอบท าตามมากกว่าจะเป็นผู้น า เสาร์ในราศีตุลย์ เป็นอุจจ์ มีปัญญามีพลพาหนะ และความเพียรมาก 
พฤหัสในราศีมีน  เป็นเกษตร ประสบความส าเร็จในวิชาที่ลี้ลับ มีความสุขจากความเพ้อฝัน ใจบุญ 
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มองโลกในด้านดี  

ข้อสรุปเบื้องต้นของบุคลิกภาพกลุ่มตัวอย่างเป็นไปในทางเดียวกันคือ (1) เป็นคนเจ้าอารมณ์ 
ดื้อรั้น มีทิฐิมานะ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เสี่ยง (2) มีปัญญา ความเพียร ความอดทนสูง (3) มองโลกใน
ด้านดี 

 

                                                           
2 http://www.rojn-info.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538675483 
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รูปที่ 7 อาทิตย์ในราศี    รูปที่ 8 เสาร์ในราศี 

 
รูปที่ 9 พฤหัสบดีในราศี 

 
4. ต าแหน่งดาวในภพต่างๆ 

วิธีพยากรณ์อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ คือการใช้ต าแหน่งราศีที่ลัคนาอยู่เป็นราศีที่ 1 และนับทวน
เข็มนาฬิกาไปยังต าแหน่งดาวต่างๆ เมื่อนับจากราศีที่ลัคนาอยู่เรียกว่าต าแหน่งภพ 3 จ านวน 12 ภพ 
แต่ละภพมีชื่อเรียกดังนี้ ตนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ มรณะ ศุภะ กัมมะ ลาภะ วินาศ 
(รูปที่ 10-12) ดาวอาทิตย์มีแนวโน้มอยู่ในภพที่ 11 (21.7%) พฤหัสมีแนวโน้มในภพที่ 6 (21.7%) 
เสาร์มีแนวโน้มในภพที่  12 (26.1%) อาทิตย์มีแนวโน้มอยู่ ในราศีภพที่  11 หรือ ภพลาภะ 
(horasaadrevision 2017) หมายถึง  มีความเจริญก้าวหน้าเพราะมิตรสหาย สมหวังในสิ่งที่หวังสม
ดังปรารถนา มีเพ่ือนฝูงเป็นบุคคลชั้นน าหรือเป็นคนมีชื่อเสียง ได้ลาภผลมาจากรัฐหรือเจ้านาย 
พฤหัสมีแนวโน้มอยู่ในภพที่ 6 หรือ ภพอริ หมายถึง ประสบความส าเร็จในด้านการงานและธุรกิจ มี
ลูกน้องที่ซื่อสัตย์ มีสุขภาพดี มีโชคและความส าเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับคน เสาร์มีแนวโน้มอยู่ในภพ
ที่ 12 หรือ ภพวินาศ หมายถึง เดือดร้อนยุ่งยากเกี่ยวข้องกับคนสูงอายุ การพลัดพรากจากไปเป็น
เวลานานๆ การหลบซ่อนที่อยู่ที่กินเป็นเวลานาน 

 
รูปที่ 10 อาทิตย์ในล าดับภพ    รูปที่ 11 เสาร์ในล าดับภพ 

                                                           
3 http://www.horasaadrevision.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=214273&Ntype=3 
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รูปที่ 12 พฤหัสบดีในล าดับภพ 

 
สรุปแนวโน้มของค าท านายกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับภพ ก็ยังเป็นไปในทางเดียวกันกับการ

ท าธุรกิจที่ดี คือ เจ้าชาตากลุ่มตัวอย่างมีโชคเกี่ยวข้องในการประสบความส าเร็จในด้านการงานและ
ธุรกิจ เนื่องจากมีมิตรสหายเป็นคนที่มีชื่อเสียง มีลูกน้องที่ดีซื่อสัตย์ และ ต้องอยู่ในสถานที่หนึ่งๆ ปิด
ทึบเป็นเวลานาน อาจตีความหมายถึงโรงงานผลิต ห้องแล็ป ห้องทดลอง ก็เป็นได้ 

5. ต าแหน่งดาวดีร้ายและกฏการพยากรณ์ 
ในการพยากรณ์มีกฏมาตรฐานจ านวนหนึ่งซึ่งสร้างมาจากการสังเกตุต าแหน่งดวงดาวกับราศี 

เมื่อดาวอยู่ในต าแหน่งดังกล่าวมีแนวโน้มจะให้ผลที่ดีต่อดวงชะตา4 เช่น ต าแหน่งเกษตร ให้คุณภาพ
ในด้านความมั่นคงในหลักความรู้วิชาการ มีวาสนาสูง มีความสุขสบาย มีความอุดมสมบูรณ์ มี
หลักฐานฐานะ ต าแหน่งราชาโชค ให้คุณภาพในด้านความร่ ารวย ต าแหน่งมหาอุจจ์ ให้คุณ แทน
อ านาจ เน้นความโดดเด่นรุนแรง รวดเร็ว ส าหรับกฎนี้ใช้ดาวจ านวน 9 ดวง ไม่รวมต าแหน่งของ        
น พ ล 

จากกราฟสถิติมีแนวโน้มที่ดาวศุกร์ (แทนด้วยเลขสัญญลักษณ์ 6) ได้ต าแหน่งเกษตร 
(33.3%)  แนวโน้มที่ดาวราหู (แทนด้วยเลขสัญญลักษณ์ 8) ได้ต าแหน่งราชาโชค (25.0%)  แนวโน้ม
ที่ดาวเสาร์ (แทนด้วยเลขสัญญลักษณ์ 7) ได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ (36.8%) ศุกร์เป็นเกษตร  (horawej 
2017) ทายว่า เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การอาชีพที่เกี่ยวกับความ
สวยงามงานศิลปะทุกประเภท  ราหูเป็นราชาโชค มีบริวารมากและเป็นเศรษฐี เสาร์เป็นมหาอุจจ์ 
เป็นคนมีอ านาจวาสนา ชนะอุปสรรคศัตรูต่างๆ มีอายุยืนนาน มีบุตรบริวารดี ได้รับการสนับสนุน
อย่างดี ย่อมเป็นใหญ่ได้ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ กล่าวโดยรวมคือ (1) เป็นดวงชะตาที่มีวาสนา มี
ผู้ใหญ่อุปภัมภ์ (2) มีบริวารมาก ได้รับการสนับสนุน (3) มีอาชีพเกี่ยวข้องกับศิลปหรือการเงิน (4) มี
สมบัติมากเป็นเศรษฐี  

                                                           
4 http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3 
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รูปที่ 13 เกษตร   รูปที่ 14 ราชาโชค 

 

 
รูปที่ 15 อุจน์ 

 
6. คุณภาพของต าแหน่งดาว 
เมื่อรวบรวมกฏการพยากรณ์ต าแหน่งของดาวที่ดี-ไม่ดี มานับจ านวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

แนวโน้มที่มีต าแหน่งของดาวที่ดี ตั้งแต่ 4 ดวงหรือมากกว่า เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่บางดวงชะตานั้น
มีดาวดีครบทั้ง 9 ดวง ต าแหน่งดาวที่ไม่ดี ไม่มีเลย (39.1%) มีดาวไม่ดี 1-2 ต าแหน่ง (21.1%-
26.1%) สรุปว่าความร่ ารวยของกลุ่มตัวอย่างนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของต าแหน่งดาวที่ดี 
ซึ่งเป็นกลุ่มดวงชะตาที่มีวาสนาดีสอดคล้องตามค าท านายข้างต้น 

  
รูปที่ 17 จ านวนดาวด ี   รูปที่ 18 จ านวนดาวไม่ด ี

 
การทดลองและผลการทดลอง 

1. ผลการจ าแนกโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ  
 ข้อมูลทดลอง 23 ตัวอย่างถูกน ามาสร้างเป็นตารางที่ 1 โดยข้อมูลแต่ละแถวแทนดวงชะตา
ของแต่ละคน แนวตั้งแทนดาวแต่ละดวง ข้อมูลเลขในแต่ละช่องแทนต าแหน่งดาวในราศี เริ่มจากเลข 
1 แทน ราศีเมษ ไปจนถึง เลข 12 แทน ราศีมีน และได้เพ่ิมข้อมูลกลุ่มที่ 2 เป็นตัวแทนของคนดังแต่
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ไม่ได้ท าธุรกิจเข้าไปจ านวน 10 ตัวอย่าง ในล าดับที่ 24-33 อนึ่ง ในกรณีนี้ปัญหาเรื่องของน้ าหนักของ
จ านวนข้อมูล (imbalanced data) ได้น ามาพิจารณา แต่เนื่องจากการสรรหาข้อมูลในกลุ่มที่ 2 ให้มี
จ านวนใกล้เคียงหรือเท่ากับข้อมูลกลุ่มแรกกระท าได้ยาก แต่หากจะลดข้อมูลในกลุ่มแรกเหลืออย่าง
ละเท่าๆ กัน คือ 10 ตัวอย่าง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นจ านวนข้อมูลที่น้อยเกินไป จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่มที่มีจ านวนไม่เท่ากัน  และในการทดลองนี้ไม่ได้ต้องการผลการจ าแนก 
แต่ต้องการตัวจ าแนก คือตัวต้นไม้ตัดสินใจ เป็นผลลัพท์ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับหลักการทาง
โหราศาสตร์ไทย ดังนั้นการแยกข้อมูลชุดสร้าง (test data) กับ ชุดทดสอบ (train data) จึงไม่มี
ความจ าเป็นในกรณีนี้ 

 
รูปที่ 19 ต้นไม้ตัดสินใจจ าแนกข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 ตารางท่ี 2 ข้อมูลที่ถูกจ าแนก 

 Classified 
Inst
anc
es 

Amount 

Correctly  28 84.85 % 
Incorrectly  5 15.15 % 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลที่ถูกจ าแนกตามกลุ่ม 

Class#1 Class#2 
21 2 

(Inc
orre
ct) 

3 (Incorrect) 7 
 

 ส าหรับการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ เมื่อน าข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม weka version 3.8 ใช้ตัว
จ าแนกกลุ่มแบบ j48 -O -C 0.25 -B -M 2 -A ได้ต้นไม้ตัดสินใจตามรูปที่ 19 ผลการแยกข้อมูลคลาส
ทั้งสองไม่สามารถได้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง มีความถูกต้อง 84.85% ข้อผิดพลาด 15.15% 

โหนดแรกของต้นไม้ที่ถูกแยกออกมาคือ 8 (ดาวราหู)  หากอยู่ในต าแหน่งที่ 10 จะจัดอยู่ใน
กลุ่มที่ 2 คือไม่ได้ท าธุรกิจ จ านวน 3 ตัวอย่าง โหนดต่อมาของต้นไม้ 3 (ดาวอังคาร) หากอยู่ใน
ต าแหน่งที่ 7 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือไม่ได้ท าธุรกิจ จ านวน 3 ตัวอย่าง และ มีการจัดกลุ่มผิดพลาด
กลุ่มร่ ารวยจ านวน 1 ตัวอย่าง โหนดต่อมาของต้นไม้ 7 (ดาวเสาร์) หากอยู่ในต าแหน่งที่ 2 จะจัดอยู่
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ในกลุ่มที่ 2 คือไม่ได้ท าธุรกิจ จ านวน 3 ตัวอย่าง และ มีการจัดกลุ่มผิดพลาดกลุ่มร่ ารวยจ านวน 1 
ตัวอย่าง กรณี 7 (ดาวเสาร์) ไม่อยู่ในต าแหน่งที่ 2 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 คือร่ ารวย จ านวน 24 
ตัวอย่าง และ มีการจัดกลุ่มผิดพลาดกลุ่มไม่ร่ ารวยจ านวน 3 ตัวอย่าง 

ส าหรับค าท านาย ได้คัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธุรกิจ ราหูในต าแหน่งราศีที่ 10 
ในราศีมักร  มีสถานะดีเป็นมหาจักร 5  โดยค าท านายแล้ว ดาวที่อยู่ในต าแหน่งมหาจักรจะน าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองและร่ ารวยอันยิ่งใหญ่ ทายว่า ให้คุณทางอ านาจ มักมีชื่อเสียง และร่ ารวย มีอ านาจ 
การปกครอง บังคับบัญชา มีประสบการณ์มาก ชอบการผจญภัยในต่างแดน ปฏิภาณไหวพริบดี 
ข้อเสียคือ เป็นคนดื้อมาก การติดต่อกับผู้คนมีความยุ่งยาก การเลิกการติดต่อ อังคารในต าแหน่งที่ 7 
ในราศีตุลย์ มีสถานะไม่ดีเป็นประเกษตร 6 ส่งผลไม่ดีเป็นไปในทางเต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวาง
เสียก่อนเสมอ  ทายว่า ใช้อ านาจบาทใหญ่ วิวาท ไม่ค่อยมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็น
ศัตรู เป็นคดีความกัน อาภัพเรื่องญาติและมิตรสหาย จะพ่ึงพาอาศัยญาติไม่ได้ มีแต่ญาติมารบกวน  
ส่วนดาวเสาร์ ในต าแหน่งที่ 2 ในราศีพฤษภ มีสถานะดีเป็นมหาจักร ทายว่า มีทรัพย์สินเงินทอง เป็น
ปึกแผ่น ร่ ารวย รู้จักเก็บออม มีหลักฐานดี ข้อเสียคือ ตระหนี่ทรัพย์ ริษยาหวงแหน การยากจนลง 
ขาดทุน การหาเงินด้วยความเหนื่อยยาก 
 ผลจากต้นไม้ตัดสินใจสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มได้โดยการแยกต าแหน่งของดาวที่
ส าคัญด้วยความถูกต้อง ซึ่งสรุปเป็นกฎในการคัดออกของคุณสมบัติทั้ง 3 ต าแหน่ง ทายว่า (1) คือ
การที่ไม่สามารถติดต่อหรือท างานกับผู้คนได้อย่างราบรื่น (2) การมีอุปสรรค การไม่สามารถพ่ึงพา
ญาติหรือบริวารได้ และ (3) การเก็บออมเงินมากเกินไปไม่น ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือลงทุน
ผิดพลาด ในราหูและเสาร์ต าแหน่งทั้งสองนี้ยังมีข้อขัดแย้งในตัวเองคือมีชื่อเสียง ร่ ารวยและมีอ านาจ  

2. การจัดกลุ่มข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน 
 การทดลองในหัวข้อนี้ไม่ต้องการความถูกต้องในการแบ่งกลุ่มข้อมูล (classification)  ผู้วิจัย
ต้องการทราบค่ากลางของกลุ่มข้อมูล (clustering) ในแต่ละกลุ่มที่ถูกแบ่งออกมา ซึ่งข้อมูลในแต่ะ
กลุ่ม (cluster) อาจรวมที่แบ่งออกมาหรือรวมกันเป็นหลายประเภท (classes) และในทางกลับกัน 
ข้อมูลในแต่ละประเภท (class) อาจกระจายอยู่ได้หลายกลุ่มข้อมูล (clusters) โดยตั้งสมมติฐานว่า 
หากมีเพียงชุดข้อมูลระบบจะสามารถดึงค่ากลางออกมาได้ผลเป็นอย่างไร ผู้วิจัยได้ก าหนดให้แยก
ข้อมูลทั้ง 33 ตัวอย่าง  ข้อมูลจะถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย และ การทดลองจัดกลุ่มใช้ 3 วิธี
ด้วยกัน ตามตารางที่ 4  ในแถวสุดท้ายได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าฐานนิยม หรือจ านวน
ค่าท่ีซ้ ากันมากท่ีสุดในแต่ละต าแหน่ง หมายเหตุ วิธีที่สองไม่มีค่ากลางข้อมูลของกลุ่มหลัก  

                                                           
5 http://www.rojn-info.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538675483 
6 http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3 
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ตารางท่ี 4 ข้อก าหนดของการจัดกลุ่ม 
 
วิธ ี ข้อก าหนด 
#1 Simple Kmeans 

with 
Manhattan
Distance 

weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -
periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -1.25 -t2 -1.0 
-N 2 -A "weka.core.ManhattanDistance -R first-last" -I 500 
-num-slots 1 -S 10 

#2 FarthestFirst weka.clusterers.FarthestFirst -N 2 -S 1 
#3 Filtered 

clasterer 
weka.clusterers.FilteredClusterer -F "weka.filters.AllFilter " -W 

weka.clusterers.SimpleKMeans -- -init 0 -max-candidates 
100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -1.25 -
t2 -1.0 -N 2 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" 
-I 500 -num-slots 1 -S 10 

  
ตารางท่ี 5 ผลจากการจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอน 
    ค่ากลางข้อมูล 

วิธ ี กลุ่ม จ านวน อัตราส่วน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 น พ ล 
#1 รวม 33 (100%) 2 2 5 3 2 5 2 7 3 4 6 1 2 
 0 18 ( 55%) 3 6 5 3 5 2 5 7 9 4 5 1 3 
 1 15 ( 45%) 2 2 6 11 2 5 1 3 7 5 6 1 2 

#2 รวม 33 (100%) - - - - - - - - - - - - - 
 0 17 ( 52%) 6 1 9 11 2 12 2 3 7 4 8 1 1 
 1 16 ( 48%) 4 6 11 6 6 5 7 7 8 10 6 1 2 

#3 รวม 33 (100%) 2 2 5 3 2 5 2 7 3 4 6 1 2 
 0 18 ( 55%) 3 6 5 3 5 2 5 7 9 4 5 1 3 
 1 15 ( 45%) 2 2 6 11 2 5 1 3 7 5 6 1 2 
ฐานนิยม   2 2 5 3 2 5 2 7 7 4 6 1 2 
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จากข้อมูลฐานนิยม ในตารางที่ 5 สรุปอธิบายข้อมูลได้ว่า ได้ลัคนาต าแหน่งของราศีพฤษ มี
เสน่ห์ นักปฏิบัติ สุขุมเยือกเย็นแต่ค่อนข้างดื้อรั้น อาทิตย์ในราศีพฤษภ เชื่อมั่นในตนเอง ตั้งใจเด็ด
เดี่ยว ดื้อรั้น เป็นนักปฏิบัติ จันทร์ในราศีสิงห์ ใฝ่สูง ทะเยอทะยาน เชื่อมั่นในตัวเอง มานะ รัก
เกียรติยศชื่อเสียง มีมิตรภาพของวัยรุ่น อังคารในราศีเมถุน มักท างานหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน 
ชอบท างานประเภทที่ต้องใช้ความคิดหรือมีการวิ่งเต้น ติดต่อ มีเชาวน์ปฏิภาณดี เป็นนายหน้า
ตัวแทนต่างๆ พุธในราศีพฤษภ พูดจาหนักแน่น พูดจริงท าจริง เคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคง อดทน เจ้า
ระเบียบ ขยัน ความจ าดี ฉลาด มีหัวทางเศรษฐกิจ มีศิลปะในการค้า มีหัวการค้า พฤหัสในราศีสิงห์ 
มีชัยชนะในการแข่งขัน มีการศึกษาสูง โชคจากการเสี่ยง ได้รับดอกเบี้ย ศุกร์ในราศีพฤษภ ต าแหน่ง
เกษตร ปรารถนาสิ่งใด เมื่อยังไม่ได้ก็ยังต้องการอยู่เช่นเดิม ถึงได้มาแล้วก็ไม่เบื่อ มีหัวทางเศรษฐกิจ 
มีทรัพย์ อดทนในการรอคอย ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เสาร์ในราศีตุลย์ ได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ 
และ ต าแหน่งเกษตร ทายมั่นคงในหลักความรู้ หลักวิชาการ เป็นดวงชะตาที่จะมีวาสนาสูง มี
ความสุขสบาย มีความอุดมสมบูรณ์ มีหลักฐานฐานะ  ราหูในราศีตุลย์ ต าแหน่งราชาโชค อวดดื้อถือ
ดี เกตุในราศีกรกฎ ช่างคิด เจ้าอารมณ์ มฤตยูในราศีพฤษภ มีวิธีการแปลกๆในการหาเงิน นักฉวย
โอกาส  เนปจูนในราศีกันย์  ต าแหน่งประเกษตร รู้ใจลูกน้อง ปกครองคนได้ดี มีจินตนาการ ช่างคิด
ช่างฝัน ภาพรวมของตัวแทนกลุ่มข้อมูลทั้งก้อน ผลจากค าท านายก็ยังเป็นไปในทางเดียวกันกับค า
ท านายข้างต้น คือเป็นคนมีวาสนา เชื่อมั่นในตนเอง มีบริวารที่ดี  ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มี
เชาวน์ปัญญาดี 
สรุปผลการวิจัย  
 เมื่อน ามหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียง และเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ท าธุรกิจ และใช้ต้นไม้ตัดสินใจคัด
กรอง ผลจากการใช้ต้นไม้ตัดสินใจ ได้ผลดีและสอดคล้องกับค าท านายเป็นอย่างดี ข้อแตกต่างที่
จ าแนกออกมาได้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างคนดังท าธุรกิจ และ คนดังแต่ไม่ได้ท าธุรกิจ ตามค าท านายคือ 
การที่ไม่สามารถติดต่อหรือท างานกับผู้คนได้อย่างราบรื่น การไม่สามารถพ่ึงพาญาติหรือบริวารได้ 
และ การเก็บออมเงินมากเกินไปไม่น ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรือมีการลงทุนผิดพลาด  
 จากภาพรวมของผลการทดลองพบว่าสามารถใช้ค าท านายในเชิงโหราศาสตร์ไทยอธิบายเหตุ
และผลประกอบได้ดี บุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปในทางเดียวกันในการประสบความส าเร็จใน
ด้านการงานและธุรกิจ โดยสรุปคือ เจ้าอารมณ์ มีทิฐิมานะ มีความเพียรความอดทนสูง มีมิตรสหาย
เป็นคนที่มีชื่อเสียง มีลูกน้องที่ดีซื่อสัตย์ และ อาศัยอยู่ในสถานที่  เช่น โรงงานผลิต ห้องแล็ป 
ห้องทดลอง เป็นระยะเวลานาน เป็นดวงชะตาที่มีวาสนา มีเชาวน์ปัญญาดี มีผู้ใหญ่อุปภัมภ์ มีบริวาร
มาก ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน มีอาชีพเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการเงิน มีสมบัติมากเป็นเศรษฐี 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบจ าลองวิธี ใหม่ ในการพยากรณ์พฤติกรรมแบบกลุ่ม และพบ

ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงสถิติและค าท านายในเชิงโหราศาสตร์ไทย โดยการใช้ร่วมกันสามารถใช้
อธิบายพฤติกรรมและแนวโน้มของกลุ่มตัวอย่างได้ดี ส าหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อจากนี้คือ กฎ
ต่างๆ ตามที่โหราจารย์ได้วางกฏเกณฑ์ไว้ ยังมีอีกเป็นจ านวนมาก บางกฎให้ค าท านายสอดคล้องกัน
และบางส่วนก็ให้ค าท านายขัดแย้งกัน ผู้วิจัยคาดว่าการทดลองในอนาคตสามารถท าได้โดยการหยิบ
กลุ่มข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฏดังกล่าวมาทดสอบว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด 
 โดยสรุปผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีจ าแนกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือในการท าเหมืองข้อมูลต้นไม้
ตัดสินใจ เพ่ือดึงพฤติกรรมส าคัญที่แตกต่างจากคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง และการหาค่ากลางฐาน
นิยมของกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม ได้รับแนวโน้มผลค าท านายในเชิงโหราศาสตร์
ไทยสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างน่าสนใจ เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ผสมกันอย่างลงตัว ผู้วิจัย
ขอเสนอว่าสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้แบบใหม่ได้ในอนาคต และ
สามารถเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการปรับปรุงกฎการพยากรณ์อย่างมีหลักวิชาการต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงส าหรับคนตาบอดผ่านแอป RFB 
บนสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Factors Affecting Volunteers on Reading Audio Books for the Blind via 
an “RFB” App of University of the Thai Chamber of  

Commerce’s Students 
 

อารีวรรณ สุขวิลัย7 และมยุรี ศรีกุลวงศ์8   

 
บทคัดย่อ 

 จากข้อมูลห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย มีผู้
พิการทางสายตาจ านวนมากกว่า 7 แสนคน แต่มีซีดีหนังสือเสียงเพียง 7,000 แผ่น  เนื่องจาก
ขั้นตอนในการผลิตหนังสือเสียงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับทรัพยากร ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง รวมทั้งเวลาว่าง
ที่อาสาสมัครสะดวกในการเดินทางไปบันทึกเสียง ท าให้ในปัจจุบันมีหนังสือเสียงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของคนตาบอด อนึ่ง ในปี พ .ศ. 2556 ภาคเอกชน ได้แก่ เอไอเอส ซัมซุง ธนาคารไทย
พาณิชย์ และกูเกิล ได้รวมตัวกันพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือสร้างหนังสือเสียงชื่อว่า “Read For The 
Blind” เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถสร้างหนังสือเสียงผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไร
ก็ตาม ยอดการดาวน์โหลดแอปจนถึงปัจจุบันต่ ากว่าเป้าหมายประมาณ 50% ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงส าหรับคนตาบอดผ่านแอปดังกล่าว โดยใช้
เครื่องมือคือแบบสอบถามออนไลน์แบบระบุตัวตนได้ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 340 คน ค่าสถิติที่น ามาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวมถึงการทดสอบค่า t และค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 
(28.7%) ด้านเวลาว่าง (28.4%) ด้านความสะดวก (21.8%) และด้านการแบ่งปันบนเครือข่ายสังคม
ได้ทันที (14.6%) ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: หนังสือเสียง คนตาบอด แอปพลิเคชันอ่านหนังสือ 
 
 

                                                           
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย E-mail : areewan_suk@utcc.ac.th 
8 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail : mayuree_sri@utcc.ac.th 
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Abstract 

 National Library for the Blind and Print Disabled, Thai Blind People 
Foundation indicates that there are over 700,000 Thai blind people. Nevertheless, 
there are only 7,000 audio books available due to the complex process and 
procedure involved in the production of audio books. There is a limitation on the 
number of recording studios. Additionally, obstacles Include inconveniences for 
volunteers to easily produce the audiobooks in terms of their available time and 
ease of travel to recording at specific venues. As as result, there are insufficient 
audio books to suit the needs of the blind. A group of private orginisations including 
AIS, Samsung , SCB and Google, has joined force to create a social audio book app 
called “Read For The Blind” to allow volunteers to create audio books through 
apps on smartphones anywhere, anytime. It can be downloaded for free via App 
Store or Play Store. However, up until now there were only 50% of the targets 
(approx 100,000 people) who downloaded the app. The researchers are interested 
in studying the factors that influence volunteers to download and make audio 
books for the blind through this app. We use online questionnaires to collect data 
and insights from known 340 University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) 
students. The statistical value used is descriptive statistics and t-value. Results 
demonstrate that the factors that influence the volunteers making of audio books 
include: motivation on social network sharing (14.6%) and volunteer-hour earned 
(28.7%), time (28.4%) and convenience (21.8%) respectively.  

Keywords: Audio Book, Blind People, Reading Application  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ .ศ.2551  มาตรา 3  ให้ค านิยาม              
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้  ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความ

https://itunes.apple.com/th/app/read-for-blind/id705499163?l=th&mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/read-for-blind/id705499163?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.blind
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ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป   

 จากข้อมูลห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย มี
คนไทยตาบอดกว่า 7 แสนคน แต่มีซีดีหนังสือเสียงเพียง 7,000 แผ่น ดังนั้นห้องสมุดจึงยังต้องการผู้มี
จิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียง เช่น แผ่นซีดีเปล่า แผ่นดีวีดีเปล่า ไมโครโฟน
ส าหรับการบันทึกเสียง ล าโพง หูฟัง หนังสืออ่านเล่น เช่น นิยาย วรรณกรรมไทย-แปล เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ หรือ สารคดีฯ (ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ , 2560) อีก
เป็นจ านวนมาก ทั้งยังต้องการบุคคลผู้มีสายตาดีช่วยเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง ผ่าน
การสร้างหนังสือเสียง อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการสร้างหนังสือเสียงมีความยุ่งยาก เนื่องจาก 
จิตอาสาต้องเดินทางไปมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียง 
และการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในการสร้างหนังสือเสียงด้วย 

 ในปี พ.ศ. 2556 จึงได้มีภาคเอกชนรวมตัวกันท าโครงการเพ่ือสังคมโดยความร่วมมือของ เอ
ไอเอส (AIS) ซัมซุง (Samsung) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ กูเกิล (Google) ได้สร้างแอปพลิเค
ชันส าหรับสร้างหนังสือเสียงชื่อว่า “Read For The Blind” (RFB) เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถสร้าง
หนังสือเสียงผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนและแทปเล็ต ได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชันได้ฟรีผ่านทาง App Store ส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS และดาวน์โหลดผ่าน
ทาง Play Store ส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android การใช้งานแอปดังกล่าว เทียบเท่า
กับการไปเข้าห้องอัดหนังสือเสียงที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือตามร้านหนังสือใหญ่ๆ ที่
มีบริการเพ่ือผู้พิการ การพัฒนาแอปนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตของ
ผู้พิการทางสายตาด้วยการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น 
รวมทั้งต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตาบอดในเมืองไทย ซึ่งก าลังประสบกับภาวะขาดแคลน
หนังสือเสียงในปัจจุบัน เป้าหมายของแอป คือ มีจ านวนผู้ดาวน์โหลดแอป 200,000 คน สร้าง
หนังสือเสียงให้ได้ 3,000 เล่ม หรือบทความ 30,000 บทความ ภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม ยอดการ
ดาวน์โหลดแอปตั้งแต่เปิดตัวโครงการจนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2560) เป็น
เวลาประมาณ 3 ปี 5 เดือน มีจ านวนเพียง 100,000 ครั้ง เพียงครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่โครงการตั้ง
ไว้ ซึ่งในการสร้างหนังสือเสียงผ่านแอป RFB ยังต้องการอาสาสมัครเป็นจ านวนมากที่จะมีส่วนช่วยให้
ความรู้ สร้างความบันเทิงให้กับคนตาบอดโดยช่วยกันอ่านหนังสือเสี ยงให้คนตาบอดฟัง ซึ่ง
อาสาสมัครอาจเป็นใครก็ได้ที่รักการอ่าน มีเวลาว่าง และสะดวกในการอ่านผ่านสมาร์ทโฟนหรือ     
แทปเลต  

https://itunes.apple.com/th/app/read-for-blind/id705499163?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.blind
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.blind
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง
ส าหรับคนตาบอดผ่านแอป RFB  เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครในการอ่านหนังสือ
เสียง โดยเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีแนวโน้มที่จะเป็นจิตอาสาดังกล่าว เนื่องจาก
นักศึกษาทุกคนใช้สมาร์ทโฟน รวมถึงได้รับแจกไอแพดเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ที่ส าคัญนักศึกษา
ทุกคน ต้องเลือกท ากิจกรรมระหว่างศึกษาซึ่งมีให้เลือกหลายประเภทให้ครบ 30 ชั่วโมง ตลอด
หลักสูตร โดยที่กิจกรรมจิตอาสาเป็นประเภทหนึ่งของกิจกรรมซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกท าได้โดย
เป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงผ่านแอป RFB  ได้  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอดผ่านแอป RFB  
2.  เพ่ือศึกษาแนวทางให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอดผ่านแอป RFB  

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

1. แรงจูงใจ  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & 
Motivation)  อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ (Maslow, 1971) โดยมนุษย์มีความต้องการไม่มีที่
สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะมีความต้องการอ่ืนเข้ามาแทนที่  ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งล าดับ
ขั้นของความต้องการ 5 ขั้น คือ 1) ความต้องการของร่างกาย เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต ซึ่งมีพลังมากที่สุด  2) ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการที่เหนือกว่า
ความต้องการอยู่รอดในระดับท่ีสูงขึ้น 3) ความต้องการด้านสังคม เป็นความต้องการความรักและการ
ยอมรับที่ดีและสมประโยชน์กับตนเอง 4) ความต้องการการยกย่อง เป็นความต้องการการยกย่อง
ส่วนตัว ความนับถือ สถานะจากสังคม ชื่อเสียง และการยอมรับจากผู้อ่ืน 5) ความต้องการประสบ
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล 

2. อาสาสมัคร  (Volunteer) หมายถึง “การเลือกกระท าสิ่งต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควร
กระท า และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระท านี้ไม่ใช่
ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่”  ซึ่งจากความหมายนี้จะเห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของค าว่า 
“อาสาสมัคร” อยู่ 4 ประการด้วยกันคือ 1) การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งใดๆ 2) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงการกระท าที่มุ่งมั่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 3) ไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน
ทอง และ 4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่ หมายถึงสิ่งที่ท านั้นอยู่นอกเหนือความจ าเป็น (ศุภ
รัตน์ รัตนมุขย์, 2544) 
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3. แอปพลิเคชัน “Read for the Blind” เป็นแอปพลิเคชันแรกของโลกที่ถูกคิดค้นมา
เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอด ด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้น 
ๆ จากเว็บไซต์ แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ต่างๆ ไม่จ ากัดประเภทตามความสนใจของ
ผู้อ่าน โดยไม่ต้องเดินทางไปอัดเสียงที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิด
โอกาสให้จิตอาสาท าความดีได้ง่ายขึ้น ไม่จ ากัดเวลา หรือสถานที่ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร สอดรับไลฟ์
สไตล์คนไทยที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน การสร้างหนังสือเสียงผ่านแอป “Read for 
the Blind” มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เมื่อจิตอาสาได้บันทึกเสียงเสร็จสิ้น ไฟล์เสียงจะถูกน าไปพัฒนา
เป็นระบบเดซี ซึ่งเป็นระบบเสียงที่เหมาะแก่ผู้พิการทางสายตา จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชันบนสื่อสมาร์ทโฟนมากขึ้น ผู้พิการทางสายตาจะสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีได้
เหมือนบุคคลทั่วไป และในที่สุดผู้พิการทางสายตาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองได้ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักอุทยานการเรียนรู้ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคน

ไทย พบว่า คนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือเพราะเห็นประโยชน์ และคุณค่าของการอ่าน
หนังสือ ท าให้ฉลาดและมีความรู้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพบว่ากลุ่มเยาวชนหญิงมี
ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือมากกว่ากลุ่มเยาวชนชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ - วันอาทิตย์) องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการอ่าน
หนังสือคือความเงียบสงบ และบรรยากาศสบายๆ  โดยกลุ่มตัวอย่างมักจะอ่านหนังสือในห้องนอน
ของตนเอง และบริเวณห้องนั่งเล่นภายในบ้าน    

วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ
ข่าวสารพฤติกรรมจิตอาสาของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจิตอาสามากที่สุดคือรับจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีทัศนคติเกี่ยวกับจิตอาสาอยู่ใน
ระดับดี และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาในระดับปานกลาง  

ศิริสุข นาคะเสนีย์และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ ครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้มีพฤติกรรมจิต
สาธารณะ ปัจจัยด้านเพศ สาขาวิชาและชั้นปีการศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมและแรงจูงใจ และปัจจัย
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ภายนอกด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากชุมชม 
และการสนับสนุนจากเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ณัฐศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ (2558)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการด้านเนื้อหาของผู้พิการทาง
สายตา เพ่ือผลิตหนังสือเสียงบนแอปพลิเคชัน “Read for the Blind” : RFB ผ่านมุมมองของผู้
พิการทางสายตา พบว่า เนื้อหาที่ผู้พิการทางสายตาต้องการ 6 ล าดับ คือ 1) วรรณกรรมและบท
ละคร 2) พุทธประวัติและธรรมะ 3) กฎหมาย 4) สารสนเทศและไอทีในด้านนวัตกรรม 5) ข้อมูล
การแพทย์ด้านการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และ 6) สารคดีท่องเที่ยว  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่า ผู้พิการทางสายตามีความ
ต้องการหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาในหมวดหมู่ต่าง ๆ กัน จ าเป็นต้องมีอาสาสมัครเป็นจิตอาสาอ่าน
หนังสือเสียงที่มีใจรักในการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่จะเป็นแรงจูงใจ
ให้มีจิตอาสาจ านวนมาก เช่น การสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน สถานที่ที่อ านวยความสะดวก เวลาว่าง
จากงานอ่ืน การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา รวมทั้งการส่งข่าวสารเกี่ยวกับจิตอาสา
ในช่องทางที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย และ สมมติฐาน 

เพ่ือสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงส าหรับคนตาบอดผ่านแอป 
RFB บนสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลในการวิจัยเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเกี่ยวกับโครงการอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอด และส่วนที่ 3 ปัจจัยอ่ืนและข้อเสนอแนะ 
คณะผู้วิจัยโพสต์ลิงค์ (https://goo.gl/LvnuOo) ของแบบสอบถามในกลุ่มเฟสบุคและกลุ่มไลน์ ใช้
เวลาในการเก็บข้อมูลจ านวน 1 เดือนก่อนสอบปลายภาค ภาคปลายปีการศึกษา 2559 โดยเลือก
กลุ่มประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีจ านวนประมาณ 20,000 
คน การคัดเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยยอมรับขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่ งมีค่าระดับความแม่นย า (Precision Level) อย่างน้อย 7% ที่ ระดับความเชื่อมั่น 
(Confidence Level) 95% และ P=.59 ตามหลักการของ Taro Yamane (Yamane, 1967)  โดย
ได้รับค าตอบจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 340 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกคนมีแรงจูงใจจากการได้รับสิทธิ์การเข้าชิงรางวัลบัตรของขวัญมูลค่า 500 บาท           

                                                           
9 ค่าของขนาดตัวอยา่งที่มีระดับความแมน่ย า (Precision Level) อย่างน้อย 7% ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) 95% 

และ P=.5 ของประชากร 20,000 คนคือ 204 ตัวอย่าง 
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ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
สถิติที่ใช้ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ ทดสอบค่า t  

ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยอ้างอิงจากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแรงจูงใจ โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

H1 การได้ชั่วโมงกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง
ผ่านแอป RFB 

H2  การมีเวลาว่างมากมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง
ผ่านแอป RFB 

 
ผลการวิจัย  

 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงส าหรับคนตาบอดผ่าน
แอป RFB บนสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะผู้วิจัยได้จ าแนกการน าเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแอปอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอด 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8  เป็นเพศชาย จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ที่จัดโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  
และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วม จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 

กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วม/ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ จ านวน 170 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50   
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแอปอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับแอป RFB จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อย

ละ 74.1 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแอป RFB จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.9 

 หากกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงส าหรับคนตาบอดผ่านแอป สามารถนับเป็นจ านวนชั่วโมง
กิจกรรมได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าร่วมจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 ส่วนที่ไม่เข้าร่วม
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

ถ้าสามารถแชร์การท ากิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอดบนโซเชียล เช่น เฟสบุค ได้
ทันที  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะร่วมโครงการนี้ จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 ไม่เข้าร่วม 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 

ส าหรับเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง
ผ่านแอป RFB บนสมาร์ทโฟน โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ เรียงตามทีก่ลุ่มตัวอย่างระบุ ได้ดังนี้ 1) 
Free WiFi จ านวน 264 คน คิดเป็น 78.3% 2) หนังสือ/บทความ จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.5% 3) ห้องส าหรับอัดเสียง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1% 4) พ้ืนที่ว่างบนสมาร์ทโฟน 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8% ดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1  เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงต้องการ 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
การเลือกท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สามารถนับชั่วโมงกิจกรรมได้ ตามล าดับความสนใจ

ของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 3 ล าดับแรกที่เลือกท าคือ 1) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์/ด้านจิตอาสา 2) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และ 3) ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน และ สรุปผล 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร จ าแนกตามการ
ได้ชั่วโมงกิจกรรม 

 สามารถนับ
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ไม่สามารถนับ
ชั่วโมง
กิจกร
รม 

t p 

 SD  SD 

การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครอ่าน
หนังสือเสียงผ่านแอป RFB 

0.89 0.09 0.82 0.14 2.67 0.003 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า การได้ชั่วโมงกิจกรรมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นอาสาสมัครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ H1 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร จ าแนกตามการ
มีเวลาว่าง 

 มีเวลาว่างน้อย มีเวลาว่างมาก t p 

 SD  SD 

การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครอ่าน
หนังสือเสียงผ่านแอป RFB 

0.89 0.13 0.97 0.03 -4.18 0.00 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การมีเวลาว่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
อาสาสมัครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ H2 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสถิติพบว่า การได้ชั่วโมงกิจกรรมและการมีเวลาว่างเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลกับการเข้าร่วมในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือเสียงผ่านแอป 
RFB เพ่ือคนตาบอด   

เมื่อถามให้กลุ่มตัวอย่างเรียงล าดับปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ซึ่งรวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่าง
เรียงล าดับปัจจัย ดังนี้ 1) ได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.7 2) มีเวลาว่างในการ
อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 28.4 3) ความสะดวกในการอ่านหนังสือเสียง คิดเป็นร้อยละ 21.8  4) 
สามารถแชร์กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลได้ทันที คิดเป็นร้อยละ 14.6  5) อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.6 ดัง
แสดงในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 2  ปัจจัยส าคัญในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือเสียงผ่านแอป  

 
อภิปรายผล 

นอกจากผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ถามกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับอุปสรรคของการเป็น
อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอดผ่านแอป RFB โดยตั้งเป็นค าถามปลายเปิดท้าย
แบบสอบถามได้ผลลัพธ์ว่าอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดของการเป็นอาสาสมัครคือ การมีเวลาว่าง ซึ่งข้อมูล
นี้มีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิงสถิติ ที่พบว่าเวลาว่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
การเป็นอาสาสมัคร ผู้วิจัยคาดว่าความสอดคล้องของผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุที่สามารถใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในระดับ 3 และ 4 (ดูหัวข้อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง) อธิบายได้ กล่าวคือ  เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างมีเวลาว่างจะมีแรงจูงใจที่จะท างานจิตอาสาเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคม จึงได้เลือกตอบ
ค าถามเก่ียวกับความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้จะไม่มีเวลาว่างมากนัก  
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ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้งานแอป RFB ประเด็นที่ส าคัญที่สุดเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์
ให้แอปเป็นที่รู้จักและสร้างแรงจูงใจให้มีจิตอาสามากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อบังคับเรื่องแรงจูงใจการท ากิจกรรม 30 ชั่วโมงของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ให้มีทางเลือกในการท ากิจกรรมจิตอาสาได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังควรประชาสัมพันธ์
ผ่านชุมชนออนไลน์ที่มีนักศึกษาใช้งานมาก เช่น เวปไซต์ DekD.com ส าหรับแอป RFB ควรปรับปรุง
ให้สามารถแชร์การท ากิจกรรมจิตอาสาผ่านโซเชียลมีเดียได้เพ่ือก่อให้เกิดความตื่นตัวในกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือนของผู้ใช้งาน รวมถึงควรเน้นไปที่การเชิญผู้มีชื่อเสียงให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต ได้แก่ การวิเคราะห์อุปสรรคของการใช้แอป RFB 
การศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งฝั่งจิตอาสาผู้อ่านหนังสือเสียง และผู้พิการทางสายตาที่ฟังหนังสือ
เสียงจากแอป รวมถึงการหาแนวทางกระตุ้นให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอป RFB เพ่ืออ่านหนังสือเสียงมาก
ขึ้น 
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Out-of-the-Box-Hydro-System 
 

Adsavakulchai S. 1*, Innet S. 1, Ueatrongchit P. 1,  Phongwattana T.1 and Phongwattana T.1 
 

 
Abstract 
 

OUT-OF-THE-BOX- Hydro-System (OBHS) is the quality of life innovation 
product. The name of OBHS comes from the concept of growing organic vegetable 
out of the box with hydroponic system. It allows you to grow organic vegetables by 
yourself in a small space area (diameter 50 centimeter). It is automatic watering and 
less electricity consumption (1 baht/month) therefore it is easy and not require 
plantation experience. The system includes a mobile application that allow you to 
see the status of the system as well as warning in case of malfunction. After running 
the system, the vegetable grew very well and no malfunction. However, the 
product design is one of the key successful factors.  All female customers concern 
the fashionable of product comparing with male customers concern only return of 
investment. On-going research, to re-design the product more fashionable for more 
commercialized. 

 
Keywords: organic vegetable, automatic watering, mobile application 
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Introduction 
Nowadays, people are concerned about their healthy by having clean food 

and do more exercises.  For food, the research shows that people consume organic 
vegetables 6 to 10 times per month on average and each time they spend more 
than 200 baht per person [1,4]. It means that it costs them 1,200 to 2,000 baht per 
month. A problem that they concern is whether they are real organic or quality of 
the products. Thus, they need to buy the products from a trusted shop or the 
products that are certified by Organic Agriculture Certification Thailand [2]. These 
products usually have higher price which, more or less, suffers them.  From the 
research, the solution to these problems (quality and price) is self-planting organic 
vegetables [3].  We are interested in doing niche market business so that we can 
control our product modelling and pricing to answer the customer needs.Thus, we 
narrow our target customers to urban residents who live in a condominium ( in 
Bangkok and metropolitan and maybe the first target is on the condominium that 
located nearby the MRT or BTS station) , and we will focus our products only on 
hydroponic vegetables. 

The main objective of this study is to develop an automatic hydroponic 
vegetable self-planting system called “Out-of-the-Box-Hys”.  
 
Research methodology  

In this study, the framework of this research are following: 
1. To do the product design for vertical system. 
2. To develop the Tower Vertical Hydroponic System (TVHS) that needs 

only small set up space (50 cm. Diameter x 150 cm. Height).  
3. To set up the automatic watering using microcontroller.  
4. To develop the mobile application for controlling the system 
5. To interview all stakeholders about the Tower Vertical Hydroponic 

System. The question are open but the answer are broken to six categories: 1) 
Product Design, 2) System Operation and Services, 3) System Reliability, 4) Product 
Cost, 5) Investment Opportunity, and 6) Others. 
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Results and discussion 
1. The product design for vertical system is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1 the product design for vertical system 

 
2. The Tower Vertical Hydroponic System (TVHS) is shown in Figure 2 that 

namely “Out- of-the-Box-Hydro System” that already set up the automatic watering 
using microcontroller. 
 

 
 

Figure 2: Out-of-the-Box-Hydro System  
From Figure 2, The TVHS has been conducted by our research and 

development team to be appropriated for growing hydroponic vegetable with drip 
watering system for small space planting area like in balcony area.The prototype of 
this system has been on exhibition in Nakorn Ratchasrima Province on November 
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the 7th 2016. In this exhibition, the TVHS has been interested by Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn who come for the opening ceremony.  

3. The system also comes with a user-friendly mobile application that fully 
support online services.  The services include the following functions:  remote 
controlling and monitoring, malfunction alerting, product and material ordering, 
customer automatic self-service, and online chatting with our consultant is shown in 
Figure 3. It is cross-platform that remarkably performance.  

 

 
 
Figure 3: The mobile application for distributed farming network 

 

 4. Stakeholder interviews during January 9th to February 10th, 2017. In 
order to gain insight into different opinion of our Out-of-the-Box-Hys product, 36 
individuals who is either a customer or an investor or prospects customers or 
investors in a variety of occupation was selected for interviews. Of those, 15 of 
them are male and 21 are female. Mixed age of interviewee were ranged in four 
groups: 18-25 (16 people), 26-40 (14 people), 41-60 (4 people) and above 60 (2 
people). From 36 individuals, 31 people are customers while the others 5 are 
investors. All of them are living in condominium, apartment, flat, or small space 
Townhome in Bangkok and Metropolitan. Additionally, different occupations of 
customers and investors are chosen, i.e., bank officers, university lecturers, nurses, 
farmers, media designers, high-school teachers, students, startup business owners, 
experienced business owners, retired officers, and housewife. The interviews were 
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conducted by means of different media, i.e., in person, on phone, or by social 
media like line, Facebook, Instagram, etc.  The question are open but the answer 
are broken to six categories: 1) Product Design, 2) System Operation and Services, 
3) System Reliability, 4) Product Cost, 5) Investment Opportunity, and 6) Others. 
The results are summarized below. 

4.1 Product Design 
 Not beautiful and too big (before redesign) 
 The design should be suitable for home decoration as well as 

growing plant 
 Good idea for kids to learn 
 No space to place the system 
 Make it smaller so can place on the table in office 
 Make it suitable for growing flower instead of vegetables 

4.2 System Operation and Services 
 Should concern about insects and energy consumption 
 Operation cost maybe too high 
 Requires many staff in logistics and after sale services. 
 Product delivery time must be concerned because usually 

people do not stay at home during office hours 
 Should provide notification for the basket that ready to eat. 
 Must provide different interval of product delivery or pick up 

times. 
 Mobile application is the best point for buying decision. 
 Can operate at the place where no sunlight. 
 Very time consuming process. 

4.3 System Reliability 
 Not sure if the system can really grow up plant indoor 
 Requires warning and monitoring system in mobile application 
 Do not see the different between normal plantation and this 

system, except the mobile application stuff. 
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 What is the solution if the plants are not grown or died? Any 
proof certifies or guarantee? 
 What is the feature of your mobile application to serve as after 
sale service? 

4.4 Product Cost 
 Too high 
 Need installation 
 Acceptable price for planting organic vegetable, better than 

buying from supermarket 
 Any discount for 2 or more pieces 
 Installment payment for students to earn money from growing 

vegetable 
4.5 Investment Opportunity 

 Can earn money after retirement 
 Return of investment maybe too long 
 Want to buy only the system, do not want to invest 
 Will think about investment later 
 Concern with productivity, profits, and return of investment 
 It changes the way of doing business 
 How to control uncertainty of business sustainability? 
 Sound not sustainable 
 easy to copy 
 What is the key success factors? 
 What is the market availability and competitive advantages? 
 It is like direct sale, discounting may be more preferable 
 Why do we need to apply for membership? 
 What is the benefit for the membership? Just only discount 

not earn any more money. 
4.6 Others 

 Business idea is good 
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 Would like to buy ready to eat vegetables for decoration in the 
party and show up friends. 

 Good to have something to do after retirement. 
 No time to plant 
 Do not have plantation experience 
 Suitable for old people to make life busy at home 
 What will guarantee that it is organic from every home? 

 
Conclusion and recommendation 

As discussed in the problem section that our solution to condominium 
residents who would like to have organic vegetables for their health is self-planting 
them. Also, we expressed in the opportunities and treats that these people have no 
time and space for planting [5].  Rather than selling only the TVHS automatic self-
planting system, we also sell high quality organic seeds and organic fertilizers. The 
customers do not need to worry about where to buy them from other places or 
shops.  From our current research, the system enables grow any small plants but 
with suitable environments, i.e., moisture, sunlight, temperature, etc. Our consultant 
will advise which kind of seeds are appropriate to plant in the customers’ location 
[6].  

With the Tower Vertical Hydroponic System, all people, especially who live 
in condominiums which have fast-moving lifestyle, are enables to take care of their 
health by planting own organic vegetables for food [7].  This may changes their 
consuming behavior. As they have fresh and clean vegetables ready at home, they 
positively have a chance to eat more fresh and clean vegetables [8].  To measure 
how much the social community get healthier, both quantity and quality impacts 
are considered.  In terms of quantity impacts, it can be directly measured by 
counting the number of memberships or the number of selling system [9].  For 
quality impacts, it can be directly measured by interviewing the end-users about 
how much more they consume vegetables from their own plants.  However, it is 
difficult because it needs cooperation from the always busy end-users.The impacts 
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on quality can be indirectly measure by watching the number of purchasing 
products or seeds for each end-user [10]. This results in quantity and frequency of 
their vegetables consumption which reflects their good health. Key learnings from 
stakeholder interviews as following: 

1. Product design is one of the key successful factors. All female 
customers concern the fashionable of product comparing with male customers 
concern only ROI. 

2. The product presentation for each customers are so much 
difference idea to make our product more commercialized. 

3. Our team would like to concern with market availability, 
competitive advantages and uncertainty of business sustainability 

The customer acquisition strategy employed in this business model is C2C 
strategy [11]. Also, social media marketing and online purchasing and service are 
available on mobile applications with C2C, member get member model is engaged. 
In addition, customers can start their own business easily with new way of doing 
business (Integrating Market Communication).  The promotion for member get 
member is the way to reach and build a relationship with the customers. On-going 
research, to re-design the product more fashionable for more commercialized. 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคของ Kano Model เพ่ือช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า 

Kano methodology to prioritize Customer Requirements in order 
to Design and Construct Material Handling Systems 

 
ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์1 

 

บทคัดย่อ 

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นที่จะต้องหาระบบหรือเครื่องมือที่จะมาช่วยในการคัด
กรองและจัดล าดับความส าคัญความต้องการลูกค้าไดอ้ย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของลูกค้าโดยใช้ Kano Model โดยงานวิจัยนี้ได้
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าและน า
ความต้องการเหล่านี้มาเรียบเรียงในแบบสอบถามของ Kano (  Kano Questionnaire) อีกครั้ง เพ่ือ
ท าการประเมินและตีความแบบสอบถามโดยใช้วิธี “Weighting Product Attribute - WA” ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สร้างขึ้นในการให้น้ าหนักคุณลักษณะของ Kano เพ่ือท ามาหาค่าเฉลี่ยและจัดล าดับความ
ส าคัญของความต้องการในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า 

ค าส าคัญ: ความต้องการของลูกค้า โมเดลชองคาโน่ ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
1 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract  

Product development team needs a systematic approach which ensures a 
better understanding of their customer’s requirements as well as improves their 
procedures and processes by focusing on “Voice of customers”. The aim of this 
paper is to develop an effective tool for structuring the customer requirements by 
utilizing Kano application in order to prioritize the importance of each customer 
requirement. The requirements from “Constructing material handling systems in 
Warehouse” is a case study in this paper. The Kano questionnaire was constructed 
and interviews are performed with expert persons. Results from the Kano 
questionnaire are interpreted and analyzed by formulating a new evaluation 
method ‘“Weighting Product Attribute - WA” according to theoretical Kano curves.   

Keywords: Customer Requirements, Kano Model, Material Handling Systems 
 
บทน า 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคดิจิตอลท าให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่หยุดนิ่งและการแข่งขันของตลาดเป็นไปอย่างเข้มข้น ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายรูปแบบเมื่อ
เทียบกับในอดีตหลายเท่าตัว ซึ่งนอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้่าปลายทางแล้ว ระบบหลังบ้านซึ่งได้แก่การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าต้องมีความ
รวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามการออกแบบ
ระบบการขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้านั้นจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน
คลังสินค้าทุกๆมุมมอง เพ่ือให้ได้ระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทางให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นการวางแผนความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคลังสินค้าให้ทันท่วงทีนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ ง 
งานวิจัยนี้ได้น าเทคนิคของ Kano Model มาประยุกต์ใช้ โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการประเมิน
และตีความผลของ Kano โดยใช้วิธี “Weighting Product Attribute - WA” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
สร้างขึ้นในการให้น้ าหนักคุณลักษณะของ Kano เพ่ือท ามาหาค่าเฉลี่ยและจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
การประยุกต์ใช้ Kano Model ในสาขาโลจิสติกส์จะเน้นไปในด้านการบริการทางการแพทย์ ยังไม่มี
การน ามาประยุกต์ใช้ในคลังสินค้าหรือด้านอ่ืนๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Kano Model 
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ทางด้านโลจิสติกส์นั้นเป็นการใช้เครื่องมือในการประเมินและตีความผลของการวิเคราะห์ Kano 
Model ที่มีอยู่แล้ว  
 
โมเดลของ Kano และการน าเทคนิคของ Kano Model ที่ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ 

1. คุณลักษณะของ Kano Model 3 คุณลักษณะ: Must-be, One-Dimensional, Attractive 
ปัจจุบันการเข้าใจและเข้าถีงลูกค้าเป้าหมายรวมถึงความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นเป็น

พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยโมเดลของ Kano เป็นเครื่องมือที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดกลุ่มและก าหนดระดับความส าคัญความต้องการของผู้บริโภคในระดับที่แตกต่ าง
กัน Kano et al. (1984) ดร.โนริอากิ คาโนได้พัฒนาโมเดลด้านคุณภาพของ Kano ซึ่งเป็นโมเดล 2 
แกน (Two-Dimensional Model) ที่่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Satisfaction) และระดับการตอบสนองทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์  (Degree of 
Fulfillment) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยแกน X แสดงถึงระดับการเติมเต็มที่มีต่อลูกค้า (Degree of 
Fulfillment) ตั้งแต่ไม่ได้มีการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอเลย (ด้านซ้ายสุด) จนถึง
สามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ (ด้านขวาสุด)  แกน Y แสดงถึงระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Degree of Customer Satisfaction) ตั้งแต่ระดับที่
ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  (ด้านบนสุด) จนถึงลูกค้าไม่พึงพอใจอย่างมาก (ด้านล่างสุด) จากโมเดลทั้ง 2 
แกน Kano แบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 คุณลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
ภาพที่ 1: Kano Model 
ที่มา: Kano,1984 
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คุณลักษณะที่ ‘จ าเป็นต้องมี’ (Must-be Attribute) โดยคุณลักษณะนี้เป็นขั้นพ้ืนฐานที่
ลูกค้าคาดหวัง (Expected)ไว้ล่วงหน้า และเป็นส่วนที่ เป็นความต้องการที่ลูกค้าไม่ได้พูดถึง 
(Unspoken) เนื่องจากลูกค้าคาดหวังว่าคุณลักษณะประเภทนี้ต้องมีในตัวของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หาก
ในผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวลูกค้าจะไม่พึงพอใจในทันทีและบางครั้งจะท าให้ลูกค้า
ร้องเรียน (Customer Complaint) แต่ถ้าผลิตภัณฑฺนั้นมีคุณลักษณะดังกล่าวก็จะไม่เพ่ิมระดับความ
พึงพอใจในตัวลูกค้าเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือส าหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น 
เป็นต้น 

คุณ ลั กษณ ะที่  ‘ควรมี ’ (One-Dimensional Attribute) โดยคุณ ลั กษณ ะนี้ เป็ น
คุณลักษณะที่เป็นความต้องการที่ลูกค้าพูดออกมา (Spoken) โดยอาจได้จากแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์ ถ้าคุณลักษณะนั้นมีมากข้ึนในตัวของผลิตภัณฑ์จะยิ่งท าให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ในทาง
กลับกันถ้าคุณลักษณะนั้นมีอยู่น้อยในตัวของผลิตภัณฑ์นั้นๆจะยิ่งท าให้ลดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น จ านวนความจุของโทรศัพท์มือถือ ความไวของระบบสัมผัสหน้าจอในมือถือ 
เป็นต้น 

คุณลักษณะที่ ‘ดึงดูดความสนใจ’ (Attractive Attribute) โดยคุณลักษณะนี้ท าให้เพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากลูกค้าไม่ได้มีความคาดหวัง (Unexpected) และไม่ได้พูด
ถึง (Unspoken) ในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าไม่มีคุณลักษณะในตัวของผลิตภัณฑ์ก็จะไม่มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้่า ซึ่งถ้าองค์กรหรือบริษัทสามารถสร้างคุณลักษณะนี้ในตัว
ผลิตภัณฑ์ได้จากความต้องการแฝงของลูกค้านี้ได้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
และอาจท าให้ลูกค้าจดจ าสินค้าและบอกต่อๆกันไปท าให้เกิดแบรดดิ้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง
สิ้ น เปลื องค่ า ใช้ จ่ ายทางการตลาด  ยกตั วอย่ างเช่น  ระบบ  Internet of Things (IoT) ใน
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

ส าหรับคุณลักษณะทั้งสามของโมเดลของ Kano นั้น สามารถสรุปได้ในตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าความต้องการลูกค้าอาจจะพูดถึงหรือไม่พูดถึง (Spoken or Unspoken) ส าหรับความต้องการ
ที่ลูกค้าพูดถึง (Spoken) นั้นจะท าให้องค์กรหรือบริษัทง่ายต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และสามารถ
เติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อีกด้วย ซี่งจัด
อยู่ในคุณลักษณะ ‘ควรมี’ (One-Dimensional Attribute) ในทางกลับกันความต้องการของลูกค้าที่
ไม่พูดถึง (Unspoken) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องของ ความคาดหวัง 
(Expectation) โดยส าหรับคุณลักษณะประเภทแรกนั้น ‘จ าเป็นต้องมี’ (Must-be Attribute) ลูกค้า
จะมีความคาดหวังสูง ซึ่งเป็นการยากที่จะคาดเดามากเพราะลูกค้าจะไม่พูดถึงความต้องการเหล่านี้
และจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจอย่างมากถ้าไม่มีคุณลักษณะนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์และลูกค้าอาจ เอน
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เอียงไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ อีกคุณลักษณะที่ลูกค้าไม่พูดถึงแต่มีความพึงพอใจมากแลัไม่ได้
คาดหวังคือ ‘ดึงดูดความสนใจ’ (Attractive Attribute) ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกดึงดูดความสนใจและ
ประหลาดใจเมื่อมีคุณลักษณะนั้นในผลิตภัณฑ์และมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างมาก 

 
ตารางท่ี 1 สรุปคุณลักษณะของ Kano Model 

คุณลักษณะ 
(Attribute) 

การแสดงออก 
(Expression) 

ความคาดหวัง 
(Expectation) 

เติมเต็มความ
ต้องการ 

(Fulfillment) 

ไม่เติมเต็มความ
ต้องการ 
(Non-

fulfillment) 
จ าเป็นต้องม ี
(Must-be) 

ไม่พูดถึง 
(Unspoken) 

คาดหวังมาก 
(Highly Expected) 

ยอมรับได้ 
(Acceptable) 

ไม่พึงพอใจอย่างมาก 
(really Dissatisfied) 

ควรม ี
(One Dimensional)) 

พูดถึง 
(Spoken) 

คาดหวัง 
(Expected) 

พึงพอใจมากขึ้น 
(more Satisfied) 

พึงพอใจลดลง 
(more Dissatisfied) 

ดึงดูดความสนใจ 
(Attractive) 

ไม่พูดถึง 
(Unspoken) 

ไม่ได้คาดหวัง 
Unexpected 

พึงพอใจเป็นอยา่ง
มาก 

(really Satisfied) 

ยอมรับได้ 
(Acceptable) 

 
2. วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ของ Kano Model 

งานวิจัยส่วนใหญ่ได้น าโมเดลของ Kano มาประยุกต์ใช้ในการจัดกลุ่มและก าหนดระดับ
ความส าคัญความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าปลายทาง รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ Kano Model ทางด้านโลจิสติกส์นั้นเป็นการใช้เครื่องมือในการประเมินและตีความผล
ของการวิเคราะห์ Kano Model ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะเน้นไปที่กรณีศึกษาในระบบ
หลังบ้านซึ่งได้แก่การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า โดยใช้วิธี “Weighting Product 
Attribute - WA” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นในการให้น้ าหนักคุณลักษณะของ Kano เพ่ือท ามาหา
ค่าเฉลี่ยและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

Matzler et al. (1998) ได้ มีการเสนอ Kano Methodology ซึ่ ง เป็ นวิธีการและการ
ประเมินความต้องการของผู้บริโภคจากคุณลักษณะทั้ง 3 คุณลักษณะของโมเดลของ Kano โดยใช้ผล
จากการสอบถามผู้บริโภคจาก ‘Kano Questionnaire’ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 
2 โดยงานวิจัยนี้ในขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือประเมินและตีความจากแบบสอบถามของ 
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Kano โดยเครื่องมือนี้มีชื่อว่า“Weighting Product Attribute - WA” ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 2.4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2: ขั้นตอนของ Kano Methodology 
ที่มา: Matzler, 1998 

 
2.1 การก าหนดลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า  

(Identification of Customers and their needs) 
การก าหนดลูกค้าเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นขั้นตอนแรก

ที่ควรต้องท าก่อนจะท าการเก็บรวบรวมความต้องการต่างๆ (Tan et al., 1999) ทีมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ควรจะต้องเป็นคนก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน หลังจากนั้นจึงรวบรวมความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน การสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมความ
ต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น งานวิจัยนี้ได้ท าการสกัดความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า อาทิ หัวหน้าคลังสินค้า พนักงานรับสินค้า พนักงานเก็บ
สินค้าเข้าที่ พนักงานหยิบสินค้า พนักงานบรรจุและคัดแยกสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดย
จากการสัมภาษณ์ซึ่งสกัดความต้องการออกเป็น 26 ข้อ โดยแบ่งเป็นความต้องการในด้านเทคนิค 
(Technical Requirements) 15 ข้ อ  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น  (Economical 
Requirements) 4 ข้อ ความต้องการทางด้านองค์กร (Organizational Requirements) 2 ข้อ 

1.การก าหนดลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า 
(Identification of Customers and their needs) 

 

2.การออกแบบแบบสอบถามของ Kano 
(Construction of the Kano Questionnaires) 

 

3.การน าแบบสอบถามของ Kano ไปสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
(Administering Customer Interviews by using Kano Questionnaires) 

 

4. การประเมินและตีความผลจากแบบสอบถาม 
(Evaluation and Interpretation) 
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Technical Requirements 
 
1. Improve/Increase Machine Availability 
2. Reduce/Short Repairing Time 
3. Decrease Frequency of Downtime 

4. Minimize Downtime Effect 
5. Special Monitoring Systems e.g. Online Sensor 

6. Installation and Service of Electronic Machine Automatic 
Controlling e.g. RFID tags 

7. Online Spare-parts Management 

8. Online Support Failure Information/Hotline 
9. Easy to Disassembly and Reassembly the Parts 

10. Standardized Parts and (Maintenance) Equipments 
11. Easy to Transport Parts and (Maintenance) Equipments 
12. Adequate supply of Tools and Equipments 

13. High Durability of Replacement/Repair Parts 
14. High Safety Standard (during Maintenance) 

15. User-Friendly and Well-design for Ergonomic 

 

 Economical Requirements 
 
16. Minimise Maintenance Planning Cost 
17. Minimise Maintenance Expenses e.g. Personnel, Material 

etc. 

18. Simultaneously Problem Solving according to Economic 
Maintenance Restriction 

19. Optimize Long-Run Maintenance Cost Rate 

 

 Organizational Requirements 
 
20. Well-organized Maintenance Planning 
21. Regularly Maintenance according to Appointment Date 

 

Normative Requirements 
 
22. Adherence to Legal and Social Requirements 

23. Adherence to Standard and Guideline (e.g. TÜV, VDE, 
Tool Standard, etc.) 

 

  Other Requirements 
 
24. Continual Improvement of Work Instruction 
25. Well-established Maintenance Training Program 

26. Rapid Customer Service Response Rate 
27. Desirable Layout Appearance 

 

ความต้องการทางด้านกฎระเบียบ (Normative Requirements) 2 ข้อ และความต้องการอ่ืนๆ 4 
ข้อ โดยความต้องการดังกล่าวแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ 
 

2.2 การออกแบบแบบสอบถามของ Kano  
(Construction of the Kano Questionnaires) 
Kano et al. (1984) ได้น าเสนอวิธีสกัดคุณลักษณะทั้ง 3 คุณลักษณะโดยใช้ Kano 

Questionnaire โดยแบบสอบถามของ Kano นั้นจะเป็นค าถามคู่ที่ประกอบไปด้วยค าถามเชิงบวก 
(Functional Form) และค าถามเชิงลบ (Dysfunctional Form) โดยค าถามเชิงบวกจะเกี่ยวข้องกับ
ค าถามที่ถามความรู้สึกเมื่อพบคุณสมบัติ (Product Features) ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และค าถามเชิงลบ
จะเกี่ยวข้องกับค าถามที่ถามความรู้สึกเมื่อไม่พบคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยจะมีค าตอบให้เลือก 
5 ค าตอบ 
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รูปที ่4: ค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบใน Kano Questionnaire 

(Functional Form and Dysfunctional Form of the question) 
 
ในรูปที่ 4 แสดงตัวอย่างของค าถามเชิงบวกและเชิงลบในแบบสอบถามของ Kano โดยค า

ตอบทั้งค าถามเชิงบวกและเชิงลบเมื่อน ามารวมกันจะไดคุ้ณลักษณะดังตารางที่ 2 Kano Evaluation 
Table ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ A = Attractive, M = Must-be, O = One-
dimensional, I = Indifferent, R = Reversal and Q = Questionable 
 
ตารางท่ี 2: Kano Evaluation Table 

Customer Requirements 

DYSFUNCTIONAL 
(Negative Question) 

1. 
Like 

2. 
Must-Be 

3. 
Neutral 

4. 
Live with 

5. 
Dislike 

FUNCTIONAL 
(Positive Question) 

1. Like Q A A A O 

2. Must-Be R I I I M 

3. Neutral R I I I M 

4. Live with R I I I M 

5. Dislike R R R R Q 

(A) =  Attractive        (O) = One-dimensional     (M) = Must-Be                                                      
(I)  =  Indifferent      (R) =  Reverse                    (Q) = Questionable 

 

ส าหรับ 3 คุณลักษณะแรกได้กล่าวถึงข้างต้นในหัวข้อที่ 1 และอีก 3 คุณลักษณะที่เหลือ 
ได้แก่  ‘ไม่แตกต่าง’ (Indifferent) ‘กลับกัน ’ (Reverse) และ  ‘มีข้อสงสัย ’ (Questionable) 
ตามล าดับ คุณลักษณะ ‘ไม่แตกต่าง’ (Indifferent) นั้น แสดงถึงคุณลักษณะที่ไม่ได้ท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เมื่อมีคุณสมบัตินั้นๆอยู่ ในผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ ‘กลับกัน’ 

Functional form of the question 

“How do you feel when the availability of the machine is high?”         1.     I like it that way 
2. It must be that way 
3. I am neutral 
4. I can live with it that way 
5. I dislike it that way 

Dysfunctional form of the question 

“How do you feel when the availability of the machine is low?” 1. I like it that way 
2. It must be that way 
3. I am neutral 
4. I can live with it that way 
5. I dislike it that way 
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(Reverse) คือ คุณลักษณะที่ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ชอบ ควรมีการปรับปรุงค าถามอีกครั้ง 
คุณลักษณะ ‘มีข้อสงสัย’ (Questionable) เป็นคุณลักษณะที่ลูกค้าเกิดความรู้สึกขัดแย้งและเกิดข้อ
สงสัยในค าถามและค าตอบของแบบสอบถามนั้น จากรูปที่ 5 เมื่อลูกค้าตอบว่า “I like it that 
way” ในค าถามเชิงบวกที่ถามว่า“คุณรู้สึกอย่างไนเมื่อเครื่องจักรมีความพร้อมสูงในการเดินเครื่อง
ตลอดเวลา หรือ How do you feel when the availability of machine is high?” และลูกค้า
ตอบว่า“I dislike it that way” ในค าถามเชิงลบที่ถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไนเมื่อเครื่องจักรมีความ
พร้อมน้อยมากในการเดินเครื่อง หรือ How do you feel when the availability of machine is 
low?” เมื่อน ามารวมกันโดยใช้ตารางที่ 2 Kano Evaluation Table จะพบว่าคุณสมบัติ “ความ
พร้อมของเครื่องจักร (Availability of Machine) จะสอดคล้องกับคุณลักษณะ ‘ควรมี’ (One-
Dimensional Attribute) ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าเครื่องจักรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นท าให้ยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเครื่องจักรมีความพร้อมน้อยลงท าให้ยกระดับความพึง
พอใจของลูกค้าลดลง 

2.3 การน าแบบสอบถามของ Kano ไปสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
(Administering Customer Interviews by using Kano Questionnaire) 
หลังจากที่ได้มีการออกแบบค าถามโดยใช้แบบสอบถามของ Kano เรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการน าแบบสอบถามที่ได้ถูกออกแบบไปถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า โดยส าหรับงานวิจัยนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม Kano ทั้งหมด 20 
คน แบ่งออกเป็นหัวหน้าคลังสินค้า 1 คน พนักงานรับสินค้า 3 คน พนักงานเก็บสินค้าเข้าที่ 5 คน 
พนักงานหยิบสินค้า 5 คน  พนักงานบรรจุและคัดแยกสินค้า 3 คน พนักงานจัดส่งสินค้า 3 คน โดย
เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามของ Kano โดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าดังกล่าว 

2.4 การประเมินและตีความผลจากแบบสอบถาม  
(Evaluation and Interpretation) 
หลังจากที่ได้ผลจากการรวมกันของค าถามทางเชิงบวกและเชิงลบที่ได้จากตารางที่ 

2 แล้ว คุณสมบัติทั้ง 26 ข้อจะถูกท ามาสรุปและเรียงล าดับในตารางที่ 3 Table of Result ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้ง 6 คุณลักษณะ (A, O, M, I, R, Q) และผลจากตารางที่ 3 นั้น ผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างเพียงแค่สามล าดับแรกที่มีความส าคัญมากที่สุดเท่านั้น โดยเป็นผลสรุปโดยวิธีประเมิน
และตีความที่โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดโดยการจัดเรียงคุณลักษณะโดยใช้ความถี่ (Frequency) 
โดยให้ความส าคัญคุณลักษณะจากการเรียงความส าคัญ M>O>A>I ซึ่งแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตาม
ความถี่ จากตัวอย่างในตารางที่ 3 นั้น จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะ ‘จ าเป็นต้องมี’ (Must-be) ใน
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คุณสมบัติ “High Machine Availability” จะถูกน ามาพิจารณาให้อยู่ในความต้องการของลูกค้า
ล าดับแรกเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนให้คุณลักษณะเป็น ‘M’ มีเปอร์เซนต์สูงสุดถึงร้อยละ 
100 ซึ่งถ้าขาดคุณสมบัตินี้ไป จะท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก และเมื่อมีคุณสมบัตินี้อยู่ใน
ระบบขนถ่ายในคลังสินค้าก็จะไม่เพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด นอกจากนี้ใน
ตารางที่  3 จะเห็นได้ว่า “Online spare-parts management” นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่
ให้คุณลักษณะเป็น ‘A’ หรือ ‘ดีงดูความสนใจ (Attractive Attribute)’ โดยมีเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยละ 
75 ซึ่งแสดงถึงว่าคุณลักษณะนี้ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้าไม่มีคุณลักษณะ
ในระบบขนถ่ายในคลังสินค้านี้ก็จะไมมี่ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ตารางท่ี 3 Table of Result 

Product Requirement A O M I R Q Total (%) Category 

1. High Machine Availability 
- - 100 - - - 100 M 

4. Minimize Downtime Effect 12.5 50 37.5 - - - 100 O 

7. Online Spare-parts management 75 0 12.5 12.5 - - 100 A 

 

อย่างไรก็ตามการประเมินและตีความด้วยวิธีจัดเรียงคุณลักษณะโดยใช้ความถี่นี้จะท าให้ส่ง
ผลกับคุณสมบัติในบางข้อซึ่งอาจมีมากกว่า 1 คุณลักษณะท าให้ยากต่อการประเมินและการตีความ 
ดังนั้นการประเมินและตีความด้วยเพียงแค่ความถี่อาจจะไม่เพียงพอ โดยจากที่ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การประเมินและตีความจากแบบสอบถาม Kano นั้น มีการน ามาประเมินและ
ตีความโดยใช้วิธีต่างๆดังต่อไปนี้ 

 การประเมินและตีความโดยใช้ M>O>A>I 

 การประเมินและตีความโดยใช้ (O+A+M) > หรือ < (I+Q+R) 

 การประเมินและตีความโดยใช้ Category Strength และ Total Strength 

 การประเมินและตีความโดยใช้ Customer Satisfaction (CS) Coefficient 
 

3. การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของลูกค้าโดยใช้การประเมินและการตีความแบบ
ให้น  าหนักคุณลักษณะ (Prioritizing Customer Requirements: A new Kano Evaluation 
Application) 

จากที่ได้กล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.4 การประเมินและการตีความใน Kano Result ในรูปแบบ
ต่่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ 4 วิธีแรก ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 4 วิธีแรก จะ
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เป็นการจัดกลุ่มคุณลักษณะ A, O, M และ I และจัดล าดับความส าคัญของคุณสมบัติ โดยเน้นไปที่ตัว
คุณลักษณะไม่ มีการให้น้ าหนักคุณลักษณะ ทั้ งนี้ผู้ วิจัยได้น าเสนอวิธี  “Weighting Product 
Attribute - WA” ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ค่าความส าคัญของแต่ละคุณลักษณะโดยใช้น้ าหนักของแต่ละ
คุณลักษณะเป็นตัววัด 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการประเมินและการตีความผลจากแบบสอบถาม 

Kano Evaluation Method Categorizing 
A, O, M , I 

Prioritizing 
Requirements 

Graphical 
Illu
stra
tio
n 

Numerical Weight 

1. Frequency and M>O>A>I Rule yes (Frequency) yes (M>O>A>I) - - 

2. (O+A+M)><(I+R+Q) Rule yes - - - 

3. Category and Total Strength yes yes - - 

4. Customer Satisfaction Coefficient yes yes yes - 

5. Weighting Product Attribute yes  
(more specific) 

yes - yes 

 

วิธี “Weighting Product Attribute - WA” นั้น เกิดจากการน าโมเดลของ Kano มาแตก
ค่าคุณลักษณะออกเป็นค่าย่อยๆ น าเสนอโดย Berger et. Al. (1993) ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจะท าให้
ค่าของตารางที่ 2 Kano Evaluation Table มีคุณลักษณะที่ละเอียดย่อยมากขึ้นดังแสดงในตารางที่ 
5 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในส่วนของคุณลักษณะที่ ‘จ าเป็นต้องมี’ (Must-be Attribute)  คุณลักษณะ 
‘M1’ (Curve 4-5) มีความส าคัญต่อความไม่พึงพอใจมากที่สุดซึ่งถ้าขาดคุณสมบัตินี้ไปในผลิตภัณฑ์
จะท าให้ลูกค้าไมพึ่งพอใจมากที่สุด ดังนั้นจึงให้ค่าน้ าหนักของ ‘M1’ เท่ากับ ‘7.0’ ในท านองเดียวกัน  
‘M2’ (Curve 3-5) และ ‘M3’ (Curve 2-5) มีความส าคัญถัดมา จึงให้น้ าหนักเท่ากับ ‘6.5’ และ 
‘6.0’ ตามล าดับ ส าหรับคุณลักษณะที่ ‘ควรมี’ (One-Dimensional Attribute) หรือ ‘O’ ซึ่งมีผล
ต่อระดับความพึงพอใจเมื่อคุณสมบัตินั้นๆถูกเติมเต็ม และระดับความไม่พึงพอใจเมื่อคุณสมบัตินั้นๆ
ไม่ถูกเติมเต็มโดยให้น้ าหนัก ‘O’ (Curve 1-5) เท่ากับ ‘5.5’ ในส่วนของคุณลักษณะที่ ‘ดึงดูดความ
สนใจ’ (Attractive Attribute) นั้นเป็นคุณลักษณะที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
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รูปที่ 5: Theoretical Kano Diagram 
ที่มา: Berger et. Al., 1993 

 

ตารางท่ี 5 Kano Evaluation Table with Reversal 
 

 
 
 
 
 
 

 
ดังนั้นคุณลักษณะนี้จึงมีค่าน้ าหนัก A1, A2 และ A3 ที่ต่ ากว่าคุณลักษณะที่ ‘จ าเป็นต้องมี’ 

(Must-be Attribute) และคุณลักษณะที่  ‘ควรมี’ (One-Dimensional Attribute) กล่าวคือ ให้
น้ าหนักเป็น ‘5.0’, ‘4.5’ และ ‘4.0’ ตามล าดับ ส าหรับคุณลักษณะ ‘ไมแ่ตกต่าง (Indifferent)’ นั้น 
แสดงถึง คุณลักษณะที่ไม่ได้ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เมื่อมีคุณสมบัตินั้นๆอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ ให้ค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 1.5-3.5 ในส่วนของคุณลักษณะ ‘กลับกัน (Reverse -R)’ คือ 
คุณลักษณะที่ท าให้ลูกค้าไมพึ่งพอใจและไมช่อบ ควรมีการปรับปรุงค าถามอีกครั้ง คุณลักษณะ ‘มีข้อ
สงสัย (Questionable -Q)’ เป็นคุณลักษณะทีลู่กค้าเกิดความรู้สึกขัดแย้งและเกิดข้อสงสัยในค าถาม

Customer Requirements 

DYSFUNCTIONAL 
(Negative Question) 

1. 
Like 

2. 
Must-Be 

3. 
Neutral 

4. 
Live with 

5. 
Dislike 

FUNCTIONAL 
(Positive Question) 

1. Like Q A3 A2 A1 O 

2. Must-Be RA1 Q I I M3 

3. Neutral RA2 I I I M2 

4. Live with RA3 I I Q M1 

5. Dislike RO RM3 RM2 RM1 Q 
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และค าตอบของแบบสอบถามนั้นให้น้ าหนักเท่ากันคือ  ‘R’ และ ‘Q’ เท่ากับ ‘1.0’  ค่าน้ าหนัก
ทั้งหมด (M1, M2, M3, O,….) ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 Weighting the Quality Attribute according to the Kano Theoretical Curve 

Customer Requirements 

DYSFUNCTIONAL 
(Negative Question) 

1. 
Like 

2. 
Must-Be 

3. 
Neutral 

4. 
Live with 

5. 
Dislike 

FUNCTIONAL 
(Positive Question) 

1. Like Q = 1.0 A3 = 4.0 A2 =  4.5 A1 = 5.0 O = 5.5 

2. Must-Be RA1 = 1.0 Q = 1.0 I2 = 3.0 I1 = 3.5 M3 = 6.0 

3. Neutral RA2 = 1.0 I = 1.5 I4 = 2.0 I3 = 2.5 M2 = 6.5 

4. Live with RA3 = 1.0 I = 1.5 I = 1.5 Q = 1.0 M1= 7.0 

5. Dislike RO  = 1.0 RO = 1.0 RM3 = 1.0 RM2  = 1.0 Q = 1.0 

(A) =  Attractive       (O) = One-dimensional     (M) = Must-Be                                                           (I)  =  Indifferent      (R) = Reverse                 (Q) 
= Questionable 

 
จากการใช้วิธี “Weighting Product Attribute - WA” นั้น สามารถเปลี่ยนค่าคุณลักษณะ

เป็นน้ าหนักที่เป็นตัวเลข โดยแสดงในตารางที่ 7 และ 8 ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าคลังสินค้า ตอบค า
ถามที่ 22 (P22) ว่า ‘live with’ ถ้ามีคุณสมบัติของระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า ‘Adherence to 
legal and social requirements’ และตอบว่า ‘dislike’ เมื่อไม่ มีคุณสมบัติดั งกล่าว ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาจากตารางที่ 6 พบว่า ค่าน้ าหนักคือ  ‘M1’ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ ‘7.0’ เมื่อได้แปลงค่าน้ าหนักเติม
เต็มในตารางที่ 8 เป็นทีเ่รียบร้อยแลัว จึงน าค่าเหล่านี้มาหาค่าเฉลี่ย ‘Average Importance Level’ 
ซึ่งสามารถท าให้จัดเรียงล าดับความส าคัญของระบบขนถ่ายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นย า
ขึ้น  จากการศึกษาพบว่า ‘Adherence to legal and social requirements’  (P22) มีความ
ส าคัญสูงสุดมี่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรให้ความส าคัญและห้ามละเลยในคุณสมบัตินี้ ล าดับถัดมาคือ 
‘Improve machine availability’ (P1) และ ‘Reduce repairing time’ (P2)  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 7 Results of the Responses according to Attribute Category 
Customer/Product Requirement (P) 

P1 P2 P3 … P22 … P26 

หัวหน้าคลังสินค้า M3 M3 M3  M1  A1 
พนักงานรบัสินค้า 1 M2 M3 M3  M3  M3 
… .. .. ..  ..  .. 
พนักงานสง่สินค้า 1 M3 M3 A1  M3  O 
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ตารางท่ี 8 Conversion of Attribute Category into Important level 
Customer/Product Requirement (P) P1 P2 P3 … P22 … P26 

หัวหน้าคลังสินค้า 6 6 6  7  5 
พนักงานรบัสินค้า 1 6.5 6 6  6  6 
… .. .. ..  ..  .. 
พนักงานสง่สินค้า 1 6 6 5  6  5.5 

Avg. Important Level 6.06 5.94 5.88  6.13  4.69 
Rank 2 3 4  1  25 

 
บทสรุป  

วิธี “Weighting Product Attribute - WA” นั้นได้มีการทดสอบโดยใช้ Spearman Rank 
Order Correlation (rs) โดยเทียบกับวิธี อ่ืนๆที่ ได้กล่าวมาข้างต้น โดย  rs มีค่า +1 (Perfect 
Correlation), 0 (no Correlation), -1 (Negative Correlation) โดยทั่ วไปแล้วค่า rs มากกว่า 
0.67 ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองวิธี จากการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 9 พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบ วิธี “Weighting Product Attribute - WA” กับวิธีอ่ืนๆในการประเมินและการตีความ
จากแบบสอบถาม Kano พบว่า วิธนี้ให้ค่า rs ที่สูง ซึงแสดงถึงว่าวิธี วิธี “Weighting Product 
Attribute - WA” เป็นวิธีทีย่อมรับได ้
 

ตารางท่ี 9 Spearman Correlation Coefficient according to Weighting Product Attribute 
Method 

Kano Evaluation Method Spearman Correlation Coefficient (rs)  

M>O>A>I Rule 0.89 

Category and Total Strength 0.87 

Customer Satisfaction Coefficient 0.86 

 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับวิธี “Weighting Product Attribute - WA” จะมีต้องมีการทดสอบเพ่ือปรับการ
ก าหนดค่าคุณลักษณะอีกครั้ง โดยผู้วิจัยน าเสนอนั้น โดยวิธีวิธี “Weighting Product Attribute - 
WA” นั้นเมื่อมีการทดสอบที่สมบูรณ์แล้วจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ Quality Function 
Deployment ในเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญและการให้ค่าน้ าหนักความส าคัญของความ
ต้องการของลูกค้าทีมี่ต่อผลิตภัณฑ์ไดอี้กด้วย 
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การก้าจัดสารพีวีเอในน ้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน 

Removal of PVA from Synthesis PVA Wastewater Using Coagulation 

 

ชาญชนะ จิตตะโสภี1 ชวลิต รตันธรรมสกุล1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการโคแอกกูเลชันต่อการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอ
สังเคราะห์ เนื่องมาจากสารพีวีเอ หรือ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (แป้งสังเคราะห์) ได้ถูกน้ามาใช้ในการ
เคลือบเส้นด้ายสิ่งทอโดยก่อนจะน้าสิ่งทอไปย้อมนั้นจะต้องมีการลอกแป้ง หรือน้าสิ่งทอที่มีสารพีวีเอ
เคลือบเส้นด้ายไปต้มในน้้าร้อน เพ่ือก้าจัดสารเคลือบเส้นด้าย ส่งผลให้น้้าเสียกระบวนการดังกล่าวมี
ค่าซีโอดีท่ีสูงมาก กระบวนการโคแอกกูเลชันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกน้ามาใช้ในการก้าจัดสารพีวีเอ
ในน้้าเสียกระบวนการลอกแป้งที่มีสารพีวีเอเป็นองค์ประกอบ โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของความ
เข้มข้นสารโพลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ (Poly ethylene oxide) และค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการก้าจัด
สารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ โดยศึกษาสารสร้างตะกอน 3 ชนิด ได้แก่ โพลิอลูมิเนียมคลอไรด์, 
อลูมิเนียมคลอไรด์ และ แมกนีเซียมคลอไรด์ จากการทดลองพบว่าแมกนีเซียมคลอไรด์มี
ประสิทธิภาพการก้าจัดสารพีวีเอมากที่สุดที่ค่าพีเอชเท่ากับ 8 โดยความเข้มข้นสารโพลิเมอร์ 0.1 
mg/L ต้องใช้แมกนีเซียมคลอไรด์ปริมาณ 1,000 mg/L ในการก้าจัดสารพีวีเอโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การก้าจัดสารพีวีเอเท่ากับ 20.90  

 

ค้าส้าคัญ: โพลีไวนิลแอลกอฮล์ (PVA) กระบวนการโคแอกกูเลชัน (Coagulation) 

 

 

 

1ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-218-6667 โทรสาร 02-218-6666 E-mail: dr_chawalit@yahoo.com 

mailto:dr_chawalit@yahoo.com
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Abstract  

This research has mainly focused on removal of polyvinyl alcohol (PVA) from 
synthesis PVA wastewater using coagulation. PVA or Polyvinyl alcohol (synthesis 
starch) is used for yarn sizing that removed by a hot water before dyeing process. 
Wastewater which includes PVA has high chemical oxygen demand (COD). 
Coagulation is one method for removal of PVA from desizing wastewater. This 
investigation focused on the effect of non-ionic polymer (Poly ethylene oxide) and 
pH for the removal of PVA in synthesis PVA wastewater. The coagulants used in this 
work were Polyaluminium chloride, Aluminium chloride and magnesium chloride. 
The investigation showed the most efficient in PVA removal (20.90%) with pH = 8 
and 0.1 mg/L polymer concentration by using 1,000 mg/L MgCl2.  

 
Keywords: Polyvinyl alcohol (PVA), Coagulation process 
 
บทน้า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีบทบาทส้าคัญมากมาย เนื่องจากเสื้อผ้า หรือ เครื่องนุ่งห่มนั้น
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ้าเป็นต่อมนุษย์ ท้าให้มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างมากมาย อุตสาหกรรมหนึ่งที่ส้าคัญคืออุตสาหกรรมฟอกย้อม ซึ่งมีหลายกระบวนการ 
เช่น การเตรียมผ้า การย้อม การพิมพ์ และการตกแต่งส้าเร็จ เป็นต้น กระบวนการลอกแป้งเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส้าคัญในกระบวนการเตรียมผ้า เป็นการน้าสิ่งทอมาต้มในน้้าร้อนเพ่ือละลายแป้ง
สังเคราะห์ หรือ  Polyvinyl alcohol (PVA) เพ่ือที่จะน้าสิ่งทอไปสู่กระบวนการย้อมต่อไป ซึ่งสารพี
วีเอถูกน้ามาใช้เป็นสารที่เคลือบเส้นด้ายในสิ่งทอต่างๆ แทนการใช้แป้ง เนื่องจากแป้งไม่ละลายน้้าจึง
ต้องใช้สารออกซิไดซิงช่วยในการลอกแป้งออกจากสิ่งทอ ส่งผลให้น้้าเสียมีความเป็นพิษสูง โดยสาร  
พีวีเอมีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้ง ละลายน้้าได้ ไม่มีกลิ่น น้้าเสียจากกระบวนลอกแป้งที่มีสาร  พี
วีเอเป็นองค์ประกอบจะมีค่าซีโอดีที่สูงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สัตว์น้้าและปัญหาน้้า
เน่าเสีย จึงต้องมีการบ้าบัดน้้าเสียดังกล่าวก่อนมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  

กระบวนการโคแอกกูเลชันเป็นกระบวนการก้าจัดสารแขวนลอยในน้้าเสียด้ วยการเติมสาร
สร้างตะกอน (coagulants) ลงในน้้าเสียเพ่ือท้าลายเสถียรภาพของสารแขวนลอยหรือคอลลอยด์ท้า
ให้อนุภาคดังกล่าวสามารถจับตัวรวมกันเป็นก้อนและตกตะกอนแยกออกมาได้  (แน่งน้อย วิจิตร
จรรยากุล , 2543) ดังนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ด้วย
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กระบวนการ    โคแอกกูเลชัน โดยมีการศึกษาชนิดและปริมาณสารสร้างตะกอน รวมไปถึงสภาวะที่
เหมาะสมในการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสีย 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กระบวนการโคแอกกูเลชันเป็นกระบวนการทางเคมีฟิสิกส์ที่ส้าคัญอีกกระบวนการหนึ่งที่ถูกใช้
ในการบ้าบัดน้้าดีและน้้าเสีย โดยกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการเติมสารเคมีของเกลือโลหะที่มี
ประจุบวกหรือสารโพลีอิเล็กโทรไลต์เพ่ือท้าลายเสถียรภาพของอนุภาคแขวนลอยในน้้าเสียและท้าให้
ประจุของอนุภาคเป็นกลาง ปฏิกิริยาดังกล่าวส่งผลให้อนุภาคแขวนลอยเสียเสถียรภาพและเกิดการ
รวมตัวของอนุภาคเป็นก้อนใหญ่ขึ้น และสามารถตกตะกอนแยกออกมาจากน้้าเสียได้ โดย
กระบวนการโคแอกกูเลชันจะเหมาะกับการก้าจัดอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในช่วง 10-7 ถึง 
10-14 cm. สารสร้างตะกอนที่นิยมน้ามาใช้ในกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียมีหลายชนิด เช่น สารส้ม,  
ปูนขาว,  โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอรัสซัลเฟต เป็นต้น (Sahu และ Chaudhari, 2013) 

จากงานวิจัยของ Kumar, Prasad และ Chand (2009) ศึกษากระบวนการโคแอกกูเลชันใน
น้้าเสียกระบวนการลอกแป้ง โดยศึกษาผลของสารสร้างตะกอนทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ สารส้ม, อลูมินัม
โพแทสเซียมซัลเฟต, เฟอริกคลอไรด์, โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์ และ เฟอริกซัลเฟต ต่อการก้าจัดค่า  
ซีโอดีในน้้าเสียดังกล่าว ผลการทดลองพบว่า สารส้ม ปริมาณ 5,000 mg/L ที่ pH 4 มีประสิทธิภาพ
การก้าจัดค่าซีโอดีสูงที่สุดคิดเป็น 58% 

จากงานวิจัยของ Kang Liao และ Chen (2002) ได้ท้าการศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้า
เสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสังเคราะห์ที่มีสารพีวีเอ 125 mg/L และสีย้อม reactive blue 
(R94H) 20 mg/L เป็นองค์ประกอบ ด้วยกระบวนการเฟนตันร่วมกับกระบวนการโคแอกกูเลชัน 
จากการทดลองพบว่าเฟอริกคลอไรด์ 150 mg/L ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 4 สามารถลดค่าซีโอดีในน้้าเสีย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าจัดเท่ากับ 66% 
 
วิธีการทดลอง 

1. น้้าเสียที่ใช้ทดลอง 
น้้าเสียที่น้ามาใช้ในการทดลองคือน้้าเสียสังเคราะห์สารโพลีไวนิลแอลกอฮอล์โดยเตรียมที่

ความเข้มข้น 10.5 g/L ซึ่งคุณสมบัติของน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ 
 

คุณสมบัติ หน่วย ค่าที่วัดได้ 
พีเอช  - 5.8 
ความขุ่น ntu 1.2 
ค่าซีโอดี mg/L 20,775 
ความเข้มข้นสารพีวีเอ g/L 10.5 

 
2. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

สารสร้างตะกอนที่น้ามาศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, อลูมิเนียมคลอไรด์ 
และ แมกนีเซียมคลอไรด์ สารโพลีเมอร์ที่น้ามาใช้ในการศึกษาคือโพลีเมอร์ชนิดไม่มีประจุ       (Poly 
ethylene oxide) โดยเตรียมสารเคมีดังกล่าวเป็นสารละลายเข้มข้น (Stock solution) ส้าหรับ
สารเคมีที่ใช้ในการปรับค่าพีเอช ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ กรดไฮโดร   คลอริก
เข้มข้น 1 N 

3. การท้าการทดลอง Jar test 
ศึกษาผลของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิดและสารโพลิเมอร์ต่อการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสีย

พีวีเอสังเคราะห์ด้วยเครื่อง Jar test โดยอาศัยกระบวนการโคแอกกูเลชันหลังการเติมสารสร้าง
ตะกอน ช่วงความเข้มข้นที่ศึกษาส้าหรับสารสร้างตะกอนเท่ากับ 50, 100, 250, 500, 800 และ 
1,000 mg/L และสารโพลิเมอร์ที่ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1 mg/L โดยก้าหนดรอบการกวนเร็วที่ 
100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และการกวนช้า 40 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้น
ทิ้งให้ตกตะกอนเป็นเวลา 60 นาที วิเคราะห์พารามิเตอร์ส่วนของน้้าใสหลังการตกตะกอน  

โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาปริมาณสารสร้างตะกอนที่เหมาะสมต่อการก้าจัดสารพีวีเอของ
สารสร้างตะกอนแต่ละชนิด ที่ความเข้มข้นสารโพลิเมอร์ 0.05 และ 0.1 mg/L ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 
จากนั้นเลือกปริมาณที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนแต่ละชนิดที่ความเข้มข้นสารโพลิเมอร์ 0.05 
และ 0.1 mg/L มาศึกษาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ โดย
ศึกษาท่ีค่าพีเอช 4, 6 ,7 8  

4. วิธีวิเคราะห์ 
พารามิเตอร์ที่ศึกษามีทั้งหมด 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความขุ่น, ค่าซีโอดี และ ความ

เข้มข้นสารพีวีเอซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์ที่ศึกษาในการทดลอง 
 

พารามิเตอร์ที่ศึกษา วิธีการวิเคราะห์ 
ค่าซีโอดี Closed reflux 

ค่าความขุ่น Turbidity meter 
ความเข้มข้นสารพีวีเอ Iodine method 

 
ผลการทดลอง 

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง COD กับ PVA 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีและความเข้มข้นสารพีวีเอ โดยศึกษาค่าปริมาณ

สารพีวีเอและค่าซีโอดีก่อนและหลังการเติมสารสร้างตะกอนแมกนีเซียมคลอไรด์  (โดยหลังการเติม
สารสร้างตะกอนจะวิเคราะห์พารามิเตอร์ส่วนน้้าใส) ที่ความเข้มข้น 50, 100, 250, 500, 800 และ 
1,000 mg/L พบว่าปริมาณสารพีวีเอมีความสัมพันธ์ต่อค่าซีโอดี (R2 = 0.9342) กล่าวคือเมื่อเติมสาร
สร้างตะกอนลงในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์แล้วเกิดกระบวนการโคแอกกูเลชัน สารพีวีเอในน้้าเสียจะ
รวมตัวกันและตกตะกอนแยกออกมา ส่งผลให้น้้าเสียมีค่าซีโอดีลดลงตามไปด้วย (รูปที่ 1) 

 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดี กับปริมาณสารพีวีเอ 
 

2. ผลของความเข้มข้นของสารโพลิเมอร์ต่อการก้าจัดสารพีวีเอ 
2.1 สารโพลีเมอร์ที่ความเข้มข้น 0.05 mg/L 

การทดลองหาปริมาณสารสร้างตะกอนที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิดต่อ
การก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์ และศึกษาค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าซีโอดี และค่าความ
ขุ่น ที่มีผลต่อน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์หลังการเติมสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด จากการทดลองพบว่า
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ปริมาณสารสร้างตะกอนที่เหมาะสมในการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์มากที่สุด เท่ากับ 
100, 1,000 และ 250 mg/L ส้าหรับสารสร้างตะกอนโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, อลูมิเนียมคลอไรด์ 
และ แมกนีเซียมคลอไรด์ ตามล้าดับ โดยแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 250 mg/L สามารถ
ก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์มากท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การก้าจัดสารพีวีเอเท่ากับ 10.48 
(รูปที่ 2) และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีและค่าความขุ่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าจัดเท่ากับ 
23.23 และ 15.83 ตามล้าดับ (รูปที่ 3 และ 4) 

 

 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารพีวีเอ กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดี กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่น กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
 

2.2 สารโพลีเมอร์ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/L 
การทดลองหาปริมาณสารสร้างตะกอนที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิดต่อ

การก้าจัดสาร  พีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์และศึกษา ค่าซีโอดี และค่าความขุ่น ที่มีผลต่อน้้าเสีย
พีวีเอสังเคราะห์หลังการเติมสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด จากการทดลองพบว่าปริมาณสารสร้าง
ตะกอนที่เหมาะสมในการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์มากที่สุดเท่ากับ 50, 50 และ 
1,000 mg/L ส้าหรับสารสร้างตะกอนโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, อลูมิเนียมคลอไรด์ และ แมกนีเซียม
คลอไรด์ ตามล้าดับ โดยแมกนีเซียมคลอไรด์ ที่ความเข้มข้น 1,000 mg/L สามารถก้าจัดสารพีวีเอใน
น้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์มากที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การก้าจัดสารพีวีเอเท่ากับ 21.38 (รูปที่ 5) และมี
ประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีและค่าความขุ่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าจัดเท่ากับ 25.63 และ 
34.17 ตามล้าดับ (รูปที่ 6 และ 7) 

 

 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารพีวีเอ กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดี กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 

 

 
 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่น กับปริมาณความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
 

3. ผลของค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการก้าจัดสารพีวีเอ 
3.1 ความเข้มข้นสารโพลีเมอร์ 0.05 mg/L 

ผลการทดลองหาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์
ในช่วงค่าพีเอช 4-8 โดยเลือกศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด และมี
การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์หลังการเติมสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด 
จากการทดลองพบว่าแมกนีเซียมคลอไรด์มีประสิทธิภาพการก้าจัดสาร พีวีเอในน้้าเสียพีวีเอ
สังเคราะห์มากที่สุดเท่ากับ 10.95 ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 8 (รูปที่ 8) และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่า ซี
โอดีและค่าความขุ่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าจัดเท่ากับ 23.74 และ 2.5 ตามล้าดับ  (รูปที่ 9 และ 
10) 



856 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารพีวีเอ กับค่าพีเอช 

 

 
 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดี กับค่าพีเอช 

 

 
 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่น กับค่าพีเอช 
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3.2 ความเข้มข้นสารโพลีเมอร์ 0.1 mg/L 
ผลการทดลองหาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์

โดยศึกษาในช่วงค่าพีเอช 4-8 โดยเลือกศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 
ชนิด และมีการศึกษาที่มีผลต่อน้้าเสียพีวีเอสังเคราะห์หลังการเติมสารสร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด จาก
การทดลองพบว่าสารสร้างตะกอนแมกนีเซียมคลอไรด์มีประสิทธิภาพในการก้าจัดสารพีวีเอมากที่สุด
เท่ากับ 21.90 ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 8 (รูปที่ 11) และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีและค่าความ
ขุ่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าจัดเท่ากับ 33.01 และ 12.5 ตามล้าดับ (รูปที่ 12 และ 13) 

 

 
 
รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารพีวีเอ กับค่าพีเอช 
 
 

 
 
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดี กับค่าพีเอช 
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รูปที่ 13  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่น กับค่าพีเอช 

 

 
(ก)                   (ข)  

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน C/C0 กับสภาวะที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนทั้ง 3 
ชนิด (ความเข้มข้น 1,000 mg/L ทีค่่าพีเอชเท่ากับ 5) ที่ความเข้มข้นสารโพลิเมอร์ 0.05 
mg/L (ก) และ 0.1 mg/L (ข) 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลของชนิดสารสร้างตะกอนและค่าพีเอช 
 จากรูปที่ 14 อัตราส่วน C/C0 ใช้ในการอธิบายความเข้มข้นที่หลงเหลืออยู่ในส่วนของน้้าใส 
(Supernatant) หลังการเติมสารสร้างตะกอน โดยอธิบายในรูปของพารามิเตอร์  ค่าความขุ่น, 
ปริมาณสารพีวีเอ และ ค่าซีโอดี กล่าวคืออัตราส่วน C/C0 มีค่าน้อยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสีย จากผลการทดลองพบว่า แมกนีเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นสาร      โพ
ลิเมอร์ 0.1 mg/L มีประสิทธิภาพในการก้าจัดสารพีวีเอและค่าความขุ่นมากที่สุด (รูปที่ 14.ข) ใน
ด้านการก้าจัดค่าซี โอดีพบว่าอลูมิ เนียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นสารโพลิเมอร์ 0.05 mg/L มี
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ประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีมากที่สุด (รูปที่ 14.ก) โดยกลไกของการก้าจัดสารพีวีเอของสาร
สร้างตะกอนทั้ง 3 ชนิด เป็นการท้าลายเสถียรภาพคอลลอยด์ของสารสร้างตะกอนและกลไกการดูด
ติดผิว โดยโลหะประจุบวกจากสารสร้างตะกอนที่เติมลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าพีเอชที่เหมาะสมของ
สารสร้างตะกอนแต่ละชนิด โดยโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ และ อลูมิเนียมคลอไรด์ มีประสิทธิภาพการ
ก้าจัดดีที่สุดที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 ส่วนแมกนีเซียมคลอไรด์มีประสิทธิภาพการก้าจัดดีที่สุดที่ค่าพีเอช
เท่ากับ 5 และ 8 ทั้งนี้เนื่องจากขนาดอะตอมแมกนีเซียมมีขนาดใหญ่กว่าขนาดอะตอมของอลูมิเนียม 
ท้าให้แมกนีเซียมมีพ้ืนที่การดูดติดผิวของคอลลอยด์มากกว่า จึงมีประสิทธิภาพการก้าจัดสารพีวีเอ
มากกว่าสารสร้างตะกอนกลุ่มอลูมิเนียม (Gao และคณะ, 2007) 

2. ผลของความเข้มข้นสารโพลิเมอร์และปริมาณสารสร้างตะกอน 
 จากการทดลองพบว่าการเติมสารโพลิเมอร์ที่ความเข้มข้นมากขึ้น (0.1 mg/L) จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสารพีวีเอในน้้าเสีย เนื่องมาจากโมเลกุลของสารโพลิเมอร์มีขนาดใหญ่
สามารถเกาะติดบนอนุภาคคอลลอยด์ (สารพีวีเอ) ได้หลายต้าแหน่ง ท้าให้ช่วยจับอนุภาคคอลลอยด์
ให้รวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่และตกตะกอนแยกออกมาได้ (แน่งน้อย วิจิตรจรรยากุล, 2543) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เหมาะสมของสารสร้างตะกอนแต่ละชนิด รวมไปถึงสภาวะที่เหมาะสม เพราะถ้า
หากใช้ปริมาณสารสร้างตะกอนน้อยเกินไปก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้อย แต่ถ้าเติม
มากเกินไปจะส่งผลให้ค่าซีโอดีมีและค่าความขุ่นมีค่ามากข้ึนเนื่องจากการเติมสารเคมีที่มากเกินไป 
 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองหาชนิดและปริมาณสารสร้างตะกอนที่ เหมาะสม รวมไปถึงค่าพีเอชที่เหมาะสม ต่อ
การก้าจัดสารพีวีเอในน้้าเสีย พีวีเอสังเคราะห์เข้มข้น 10.5 g/L โดยศึกษาผลของความเข้มข้นสารโพ
ลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ พบว่าแมกนีเซียมคลอไรด์เป็นสารสร้างตะกอนที่มีประสิทธิภาพในการก้าจัด
สารพีวีเอมากที่สุด ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 8 โดยที่ความเข้มข้นสารสร้างตะกอน 1,000 mg/L (ความ
เข้มข้นสารโพลีเมอร์ 0.1 mg/L) มีประสิทธิภาพในการก้าจัดสารพีวีเอมากที่สุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การก้าจัดเท่ากับ 21.90 และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีและค่าความขุ่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การก้าจัดเท่ากับ 33.01 และ 12.5 ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 



860 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

เอกสารอ้างอิง 
 
แน่งน้อย วิจิตรจรรยากุล. (2543). การบ้าบัดค่าซีโอดีในน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังโดย

วิธีตกตะกอนและออกซิเดชั่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.    

Gao, B. Y., Yue, Q. Y., Wang, Y., and Zhou, W. Z. (2007). Color removal from dye-
containing wastewater by magnesium chloride. Journal of Environmental 
Management 82(2), 167-172. 

Sahu, O. P., and Chaudhari, P. K. (2013). Review on Chemical treatment of Industrial 
Waste Water. Journal of Applied Sciences and Environmental Management 
17(2), 241-257. 

S.F. Kang, C.H. Liao, and M.C. Chen. (2002). Pre-oxidation and coagulation of textile 
wastewater by the Fenton process. Chemosphere 46, 923-928. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



861 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้าเนินงานในธุรกิจเสื อผ้าแฟชั่นออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้าน Clothespress  

Clothing Fashion Business Online Development in Case of 
Clothespress 

 
ศุภวรรณ บุญเจริญ1, วันชัย รัตนวงษ ์2 

 
บทคัดย่อ 

ร้าน Clothespress ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจ้าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ กรณีศึกษา 
การพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ เป็นการศึกษาถึงปัญหาและหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  และสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกัน
เฉพาะเรื่องของคุณภาพและราคาเท่านั้น เนื่องจากการท้างานในปัจจุบันไม่มีการวางแผนในการ
จัดซื้ออย่างเป็นระบบ  และไม่มีการพยากรณ์ยอดขาย ท้าให้สินค้าบางประเภทไม่เพียงพอและสินค้า
บางประเภทค้างสต็อกเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ปัญหาการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ ท้าให้หา
สินค้าไม่เจอและเกิดการเข้าใจผิดว่าสินค้าหมดก็ท้าให้เกิดสินค้าค้างสต็อก รวมไปถึงปัญหาลูกค้าสั่ง
สินค้าแล้วไม่ช้าระเงินท้าให้เสียโอกาสในการจ้าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอ่ืน 

จากการศึกษาพบว่าในกรณีของร้าน Clothespress ด้าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นยอดขาย ขาด
การวางแผนในการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดสินค้าค้างสต็อกเป็นจ้านวนมาก คิดเป็นมูลค่า
สินค้าในสต๊อก 170,294 บาทในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2558  จึงได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยจัดกลุ่มสินค้าด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC เก็บสต็อกเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ขายดี 
สร้างมาตรฐานในการก้าหนดราคาขาย ตั้งเป้าหมายก้าไรสุทธิหลังจากหักต้นทุนแล้วไม่ต่้ากว่า 50%  
และเสนอแนวทางการสร้างรายได้เพ่ิม เช่น เพ่ิมความหลากหลายและขยายคุณภาพสินค้า เพ่ิม 
supplier ให้หลากหลาย,สร้างเว็บไซตเ์พ่ือขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพ่ือความสะดวก 
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2สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ในการสั่งสินค้า รวมไปถึงระบบการช้าระเงิน  ซึ่งในเดือนมกราคม 2559 ได้ท้าการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาท้าให้ผลลัพธ์ที่ได้คือ  สินค้าค้างสต็อกลดลง  จากยอดปริมาณสินค้าค้างสต็อก ณ เดือน
ธันวาคม 2558 จ้านวน 418 ตัว  คิดเป็นมูลค่า 64,130 บาท จากการแก้ไขปรับปรุงท้าให้ ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2559 มีปริมาณสินค้าค้างสต็อก จ้านวน 122 ตัว  คิดเป็นมูลค่า 16,420 บาท  
สามารถลดลงถึงร้อยละ 90 
 

บทน้า 
 ร้าน Clothespress จัดจ้าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่าน LINE, FACEBOOK กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายร้อยละ 90 เป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 18-25 ปี และร้อยละ 10 เป็นวัยท้างาน อายุ 26-35 
ป ีโดยสินค้าที่จัดจ้าหน่ายแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ กางเกงยีนส์ขายาว,กางเกงยีนส์ขาสั้น,ชุดเด
รส,ชุดเซต,เสื้อแฟชั่นและจั๊มสูท วิธีการรับสินค้าเข้าร้านเพ่ือจัดจ้าหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) 
แบบสต๊อกสินค้าเอง คือ เดินทางไปเลือกซ้ือสินค้าเองจากตลาดขายส่งประตูน้้า จากนั้นถ่ายรูปสินค้า
โพสขายผ่าน LINE และ FACEBOOK (ดังภาพที ่2) 2) แบบตัวแทนจ้าหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า คือ 
ร้าน Clothespress ได้ติดต่อร้านขายส่งและได้ตกลงราคาในการซื้อขายไว้โดยไม่ต้องเก็บสินค้าไว้
เอง เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ทางร้าน Clothespress ก็จะส่งค้าสั่งซื้อไปยังร้านขายส่ง และร้าน
ขายส่ง จัดส่งสินค้าให้ในนามร้าน Clothespress (ดังภาพที่ 3) โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ลดต้นทุนที่ไม่จ้าเป็น โดยใช้ข้อมูลเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2558 มาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ได้ 

สถานการณ์ธุรกิจแฟชั่นในไทย จากข้อมูล W&S Research Market พบว่า คนไทยนิยมซื้อ
เสื้อผ้าส้าเร็จรูปโดยมีการซื้อเสื้อผ้าแบบล้าลองร้อยละ 29 จากจ้านวนร้านจ้าหน่ายเสื้อผ้าส้าเร็จรูป
ในประเทศไทย จ้านวน 21,542 แห่ง เสื้อผ้าส่วนใหญ่มีการปรับปรุงรูปแบบอัพเดตให้ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้าหรือที่เรียกว่าแฟชั่นรวดเร็ว (W&S Group, 2015) ร้าน Clothespress จึงต้องมี
การสต็อกสินค้าเป็นจ้านวนมาก เพ่ือให้ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้าน Clothespress มีทั้งหมด 4 ปัญหาที่ส้าคัญ 
ดังนี้ ปัญหาที่ 1 เกิดสินค้าค้างสต็อก และการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบ (ดังภาพที่ 1) สินค้าค้าง 
สต๊อกเกิดมาจากวิธีการซื้อสินค้ามาสต็อกเอง เพ่ือให้มีสินค้าไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลาย ซึ่งการสต๊อกสินค้าเองมีข้อดี คือก้าไรสูง เนื่องจากต้นทุนต่้า แต่มีข้อเสียคือ มีโอกาสเกิด
สินค้าค้างสต๊อกสูงเช่นกัน  
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ภาพที่ 1 สินค้าค้างสต็อกและการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 วิธีการรับสินค้าเข้าร้านแบบสต๊อกสินค้าเอง 
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ภาพที่ 3 การรบัสินค้าแบบตัวแทนจ้าหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า  
 

 
 
ภาพที่ 4 มูลค่าสินค้าค้างสต๊อกปี 2558 
 

ปัญหาที่ 2 ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วไม่ช้าระเงิน ท้าให้เสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับลูกค้าราย
อ่ืน 
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ภาพที่ 5 จ้านวนครั้งและค่าเสียโอกาสในการขายปี 2558 
 

ปัญหาที่  3 ไม่มีหลักการในการก้าหนดราคาขาย ก้าหนดราคาขาย ตามความรู้สึก 
ความชอบของตัวเอง ไม่มีหลักการหรือเกณฑ์ในการก้าหนดราคาขายและปัญหาที่ 4 สินค้าไม่มีความ
หลากหลาย เน้นราคาถูก สินค้าที่น้ามาขาย ราคาจะอยู่ที่ 100-400 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก สินค้าจึงมี
คุณภาพปานกลางถึงต่้า เนื้อผ้าไม่ค่อยดี การตัดเย็บไม่ค่อยเรียบร้อย 
 
แนวคิด ทฏษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กฤตวรรณ เด่นพายัพ (2555) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจขายส่ง-ปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นภายใต้ชื่อ GAF โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและ
วีธีการคัดเลือกsupplier ด้วยทฤษฎีกระบวนการล้าดับชั้นเชิงวิเคราะห์  Supplier Analysis 
Hierarchy Process (AHP) เพ่ือที่จะได้ supplier ที่ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้สู่ธุรกิจคือ ยอดขายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งในเดือนมกราคม 2556 ได้ท้าการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท้าให้ผลลัพธ์ที่ได้
คือ ยอดขายเพ่ิมขึ้นจากยอดปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 โดยมียอดสินค้าที่จัด
จ้าหน่ายทั้งหมด 7,127 ตัว มีปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน จ้านวน 187 ตัว เป็นมูลค่า 13,170 
บาท จากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขสามารถลดปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556  ยอด
สินค้าที่จัดจ้าหน่ายทั้งหมด 8,087 ตัว ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน จ้านวน 73 ตัว เป็นมูลค่า 
5,780 บาท จ้านวนสินค้าคงเหลือลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 สามารถลดลงถึงร้อยละ 57.72 
และสามารถจ้าหน่ายสินค้าออกได้ทันเวลาก่อนแฟชั่นใหม่จะออกสู่ตลาด 

ปนิตา เชิงรู้ (2555) ได้ท้าการศึกษากระบวนการวางแผนความต้องการสินค้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ฝ่ายวางแผนความต้องการสินค้าจากโรงงานไปยังคลัง
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ต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนความต้องการสินค้าบ่อย เนื่องจากสินค้าบางรายการมีปริมาณสินค้า
คงคลังมากเกินไปและบางรายการมีปริมาณน้อยเกินไป ซึ่งสาเหตุมาจากขาดการพยากรณ์ยอดขายที่
แม่นย้าท้าให้การวางแผน ความต้องการสินค้าไม่เหมาะสมกับยอดขายจริง  โดยการศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือวางแผนความต้องการสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มจาก
น้าข้อมูลยอดขายแต่ละรายการสินค้าเป็นรายเดือนโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2554 มาเรียงล้าดับ
ยอดขายสูงสุดไปต่้าสุด และจัดกลุ่มด้วยระบบ ABC มาหาวิธีการพยากรณ์ยอดขายที่เหมาะสมที่สุด
ไปใช้ในการวางแผนความต้องการสินค้าคงคลังโดยค้านวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบใหม่ที่ ประหยัด
ที่สุด ท้าให้ต้นทุนในการสั่งซื้อของสินค้ากลุ่ม A ลดลงจากการสั่งซื้อแบบเดิมเป็นเงิน 98,027 บาท
ต่อปี นอกจากนี้ผู้ ศึกษาได้ท้าการศึกษากรณีศึกษาคลังสินค้าบุคคโลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้า
ด้วยการปรับปรุงการจัดวางสินค้าใหม่ในพ้ืนที่คลังเดิม โดยสามารถเพ่ิมอรรถประโยชน์พ้ืนที่ในคลั ง
จาก 97% เป็น 99% ท้าให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้เพ่ิมจ้านวน 37 พาเลท หรือ 2,775 กล่อง 

 
วิธีการศึกษาและแนวทางแก้ไข 
 

ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาถึงปัญหาและหาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  และสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น  รวม
ไปถึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ได้ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะเรื่องของคุณภาพและราคาเท่านั้น ดังนั้นจึงท้าการวิเคราะห์
โดยการรวบรวมข้อมูลต้นทุนซื้อสินค้า จ้านวนสินค้า รายได้ของร้าน Clothespress ตั้งแต่เดือน
มกราคม-ธันวาคม ปี 2558 เพ่ือมาวิเคราะห์และก้าหนดแนวทางแก้ไข ผู้วิจัยพบปัญหาที่มีต่อร้าน 
Clothespress ดังนี้ 

ปัญหาที่ 1 สินค้าค้างสต็อก และการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบ สินค้าค้างสต๊อกเกิดมา
จากวิธีการซื้อสินค้ามาสต็อกเอง เพ่ือให้มีสินค้าไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
ซึ่งการสต๊อกสินค้าเองมีข้อดี คือก้าไรสูง เนื่องจากต้นทุนต่้า แต่มีข้อเสียคือ มีโอกาสเกิดสินค้าค้างส
ต๊อกสูงเช่นกัน ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลของสินค้าจ้านวน 160 ชุด เพ่ือค้านวณเปรียบเทียบต้นทุน,
รายได,้ก้าไรสุทธิ และเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการซื้อสินค้ามาขายว่าควรเก็บสต็อกสินค้าเองหรือไม่ โดย
แบบที่ 1 สต๊อกสินค้าเองจ้านวน 160 ชุด แบ่งเป็นต้นทุนของสินค้า 22,600 บาท ค่าเดินทาง 300 
บาทต่อครั้ง ซองส่งไปรษณีย์ 384 บาท รวม 23,284 บาท (ดังตารางที่ 1) แบบที่ 2 ตัวแทนจ้าหน่าย
ไม่ต้องสต๊อกสินค้าจ้านวน 160 ชุด มีต้นทุนรวม 33,500 บาทซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าแบบสต๊อกสินค้า
เองและเกิดก้าไรที่น้อยกว่า (ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 6) โดยตอนแรกไม่ได้มีการน้ามูลค่าสินค้าใน 
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จ ำนวนทีซ่ ือ้ จ ำนวนทีข่ำย

(ตวั) (ตวั)

กำงเกงยนีสข์ำยำว 320 10 10 3,200.00       

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 250 10 10 2,500.00       

ชุดเดรส 200 50 50 10,000.00     

ชุดเซต 210 40 40 8,400.00       

จ ัม๊สูท 200 30 30 6,000.00       

เส ือ้ 170 20 20 3,400.00       

รวม
-

160 160 33,500           

ตน้ทนุ

แบบตวัแทนจ ำหนำ่ยไมต่อ้ง stock สนิคำ้

รำยกำร รำคำซือ้

สต๊อกมาค้านวณเป็นต้นทุน จึงท้าให้ไม่สามารถทราบก้าไรขาดทุนที่แท้จริง ต่อมาผู้วิ จัยได้ลองน้า
มูลค่าสินค้าในสต๊อกมาค้านวณเป็นต้นทุน ท้าให้ทราบว่าการรับสินค้ามาขายแบบตัวแทนจ้าหน่าย
ก่อให้เกิดผลก้าไรมากกว่า  
 
ตารางท่ี 1 ต้นทุนในการรับสินค้ามาขายแบบสต๊อกสินค้าเองจ้านวน 160 ชุด 
 

จ ำนวนทีซ่ ือ้ จ ำนวนทีข่ำย stock มลูคำ่

(ตวั) (ตวั) (ตวั) สนิคำ้ใน stock

คำ่เดนิทำง 300 บำท/ คร ัง้ 300.00           - -

ซองสง่ไปรษณียพ์ลำสตกิส ์3 บำท/ซอง (160*3 =384) 384.00           - -

กำงเกงยนีสข์ำยำว 250 10 5 2,500.00       5 1,250                   

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 180 10 6 1,800.00       4 720                      

ชุดเดรส 130 50 46 6,500.00       4 520                      

ชุดเซต 140 40 36 5,600.00       4 560                      

จ ัม๊สูท 140 30 23 4,200.00       7 980                      

เส ือ้ 100 20 12 2,000.00       8 800                      

รวม - 160 128 23,284           32 4,830                   

แบบซือ้สนิคำ้มำ stock เอง

ตน้ทนุรำยกำร รำคำซือ้

 
 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนในการรับสินค้ามาขายแบบตัวแทนจ้าหน่ายจ้านวน จ้านวน 160 ชุด 
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รำยไดจ้ำกกำรซือ้สนิคำ้ รำคำขำย จ ำนวนทีข่ำย รำยไดร้วม ตน้ทุนรวม ก ำไร/ขำดทุน
จ ำนวน 160 ตวัมำขำย (หนว่ย:บำท) (ตวั) (บำท) (บำท) (บำท)

คำ่เดนิทำง 300 บำท/ คร ัง้ 300.00               

ซองสง่ไปรษณียพ์ลำสตกิส ์3 บำท/ซอง (160*3 =384) 384.00               

กำงเกงยนีสข์ำยำว 390 5 1,950.00      2,500.00            (550.00)           

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 290 6 1,740.00      1,800.00            (60.00)             

ชุดเดรส 250 46 11,500.00    6,500.00            5,000.00         

ชุดเซต 250 36 9,000.00      5,600.00            3,400.00         

จ ัม๊สทู 250 23 5,750.00      4,200.00            1,550.00         

เส ือ้ 200 12 2,400.00      2,000.00            400.00            

รวม - 128 32,340         23,284               9,056.00         

รำยไดจ้ำกกำรซือ้สนิคำ้ จ ำนวนทีข่ำย

จ ำนวน 160 ตวัมำขำย (ตวั)

กำงเกงยนีสข์ำยำว 390 10 3,900.00      3,200.00            700.00            

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 290 10 2,900.00      2,500.00            400.00            

ชุดเดรส 250 50 12,500.00    10,000.00          2,500.00         

ชุดเซต 250 40 10,000.00    8,400.00            1,600.00         

จ ัม๊สทู 250 30 7,500.00      6,000.00            1,500.00         

เส ือ้ 200 20 4,000.00      3,400.00            600.00            

รวม - 160 40,800         33,500.00          7,300.00         

ไมต่อ้ง stock สนิคำ้

stock สนิคำ้เอง

แบบที ่2

แบบที ่1 

รำยกำร ก ำไร/ขำดทุนรำยไดร้วมรำคำขำย ตน้ทุนซือ้รวม

รำยกำร

 
 
ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบรายได้จากการขายสินค้า 
 

ตน้ทนุซือ้ 22,600 บาท

บวก คา่เดนิทาง 300      บาท

บวก คา่ซองสง่ไปรษณีย3์ บาท/ซอง(160*3) 384      บาท

บวก มูลคา่สนิคา้คา้ง stock 4,830   บาท  รายไดจ้ากการขาย 32,340 บาท

รวมตน้ทุน 28,114 บาท    รวมรำยได้ 32,340 บาท

ก ำไรสทุธิ 4,226   บำท

ตน้ทนุซือ้ 33,500 บาท

บวก  คา่เสยีโอกาส 2,290    รายไดจ้ากการขาย 40,800 บาท

รวมตน้ทุน 35,790 บาท    รวมรำยได้ 40,800 บาท

ก ำไรสทุธิ 5,010   บำท

ก ำไรสทุธแิบบ stock สนิคำ้เอง

ก ำไรสทุธแิบบตวัแทนไมต่อ้ง stock สนิคำ้

 
 
ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบก้าไรสุทธิจากการขายสินค้า 
 

จากการศึกษาพบว่า การสต็อกสินค้าเองมีต้นทุนในการซื้อสินค้าต่อตัวที่ต่้ากว่าแบบตัวแทน
จ้าหน่ายไม่ต้องสต็อกสินค้า ท้าให้เกิดรายได้ที่สูงกว่า แต่เมื่อน้ามูลค่าสินค้าค้างสต็อกไปค้านวณเป็น
ต้นทุนเพื่อหาก้าไรสุทธิ จะเห็นได้ว่าแบบตัวแทนจ้าหน่ายไม่ต้องสต็อกสินค้าก่อให้เกิดก้าไรสุทธิที่สูง
กว่า (ดังภาพที่ 7) 

แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน รายได้ ก้าไรสุทธิ และจัดกลุ่มสินค้า
ด้วยวิธีการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และจัดกลุ่ มสินค้าด้วยทฤษฎี ABC 
Analysis เก็บสต็อกเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มี Inventory turnover สูง คือเก็บสต็อกเฉพาะสินค้ากลุ่ม A 
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สนิคำ้

จ ำนวน

สนิคำ้มี

เพือ่ขำย

(หนว่ย)

ตน้ทนุ

(หนว่ย:

บำท)

ตน้ทนุรวม

(บำท)

ปรมิำณ

กำรขำย

(หนว่ย)

รำคำ

ขำย

(หนว่ย:

บำท)

รำยได้

รวม

(บำท)

สนิคำ้

ปลำยงวด

(หนว่ย)

มลูคำ่

สนิคำ้ใน 

stock 

(หนว่ย:

บำท)

Inventory 

turnover

ชุดเดรส 590 130 76,700        524 250 131,000 66 8,580           15.27

ชุดเซต 522 140 73,080        466 250 116,500 56 7,840           14.86

เส ือ้ 392 100 39,200        311 200 62,200   81 8,100           7.68

จ ัม๊สูท 424 140 59,360        333 250 83,250   91 12,740         6.53

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 249 180 44,820        190 290 55,100   59 10,620         5.19

กำงเกงยนีสข์ำยำว 263 250 65,750        198 390 77,220   65 16,250         4.75

รวม 1,328          358,910      1,032        525,270 296 64,130         

(ดังตารางที่ 3 และ 4) และผลลัพธ์ที่ได้จากการน้าไปใช้คือ มูลค่าสินค้าค้างสต็อกลดลงจากเดิมคิด
เป็นมูลค่า 64,130 บาท ลดลงเหลือ16,420 บาท(ดังตารางที่ 5) มูลค่าสต๊อกลดลงคิดเป็น 74%   

 
ตารางท่ี 3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2558 

 
ตารางท่ี 4 การจัดกลุ่มสินค้าแบบทฤษฎี ABC Analysis 
 

ล ำดบั สนิคำ้
Inventory 

turnover

จดักลุม่ 

ABC

1 ชุดเดรส 15.27

2 ชุดเซต 14.86

3 เส ือ้ 7.68

4 จ ัม๊สทู 6.53

5 กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 5.19

6 กำงเกงยนีสข์ำยำว 4.75

A

B

C
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 ตารางท่ี 5 มูลค่าสินค้าค้างสต๊อกหลังจากได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่ 2 ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วไม่ช้าระเงิน ท้าให้เสียโอกาสในการขายให้ลูกค้ารายอ่ืน 
ปัญหานี้เกิดจากวิธีการรับสินค้ามาขายแบบตัวแทนไม่ต้องสต๊อกสินค้า คือเมื่อลูกค้าสั่งสินค้ากับร้าน 
Clothespress ทางร้าน Clothespress จะท้าการโอนเงินเพ่ือจองสินค้าไปยังร้านขายส่งก่อนเพ่ือ
ป้องกันสินค้าหมด เมื่อลูกค้าไม่ช้าระเงินก็ท้าให้เกิดเป็นต้นทุนของร้าน Clothespress ต่อไปเป็นการ
เสียโอกาสในการขายให้ลูกค้ารายอ่ืน ยกตัวอย่างเช่นเกิดจากสินค้าเหลือตัวเดียว แต่มีลูกค้าคนที่ 1 
มาสั่งซื้อไว้แล้ว พอลูกค้าคนที่ 2 จะสั่งสินค้าชิ้นนี้ทางร้าน Clothespress ต้องแจ้งลูกค้าคนที่ 2 ว่า
สินค้าหมด 

แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 2 รับช้าระเงินจากลูกค้าก่อนสั่งจองสินค้ากับทางร้านขายส่ง จาก
การแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนวิธีรับช้าระเงินจากเดิม เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามา ทางร้าน Clothespress 
จะท้าการโอนเงินไปจองสินค้ากับทางร้านขายส่งทันที เมื่อเปลี้ยนเป็นวิธีที่ให้ลูกค้าช้าระเงินเข้ามา
ก่อนแล้วค่อยส่งค้าสั่งซื้อไปยังร้านขายส่ง ท้าให้แก้ปัญหาลูกค้าไม่ช้าระเงินได้ 100 %  และสามารถ
ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้ 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนิคำ้

จ ำนวน

สนิคำ้มี

เพือ่ขำย

(หนว่ย)

ตน้ทุน 

stock เอง 

(หนว่ย:

บำท)

ตน้ทุน

ตวัแทน

(หนว่ย:

บำท)

ตน้ทุน

รวม

(บำท)

ปรมิำณ

กำร

ขำย

(หนว่ย)

รำคำ

ขำยเดมิ

(หนว่ย:

บำท)

รำยได้

รวม(บำท)

สนิคำ้

ปลำยงวด

(หนว่ย)

มูลคำ่

สนิคำ้ใน 

stock 

(หนว่ย:บำท)

ชุดเดรส 590 130 - 76,700    524 250 131,000  66 8,580            

ชุดเซต 522 140 - 73,080    466 250 116,500  56 7,840            

เส ือ้ 311 - 170 52,870    311 200 62,200     0 -

จ ัม๊สทู 333 - 200 66,600    333 250 83,250     0 -

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 190 - 250 47,500    190 290 55,100     0 -

กำงเกงยนีสข์ำยำว 198 - 320 63,360    198 390 77,220     0 -

รวม 2,144          380,110  2,022    525,270  122 16,420          



871 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 8 วิธีการรับช้าระเงินแบบเก่า        ภาพที่ 9 วิธีการรับช้าระเงินแบบใหม่ 

 
ปัญหาที่ 3 ไม่มีหลักการในการก้าหนดราคาขาย ก้าหนดราคาขาย ตามความรู้สึก 

ความชอบของตัวเอง  
แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 3 สรา้งมาตรฐานในการก้าหนดราคาขาย ตั้งเป้าหมายก้าไรสุทธิ 

หลังจากหักต้นทุนแล้วไม่ต่้ากว่า 50% โดยน้าต้นทุนรวมทั้งหมดมาค้านวณเปรียบเทียบดังตารางที่ 8 
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีก้าไรขาดทุนที่ต่างกันมาก สามารถค้านวณได้จากสูตร  

ก้าไร/ขาดทุน = ( รายได้รวม-ต้นทุนรวม-มูลค่าสินค้าในสต็อก ) 
ก้าไร/ขาดทุน ราคาเดิม =  (525,270-380,110-16,420)  =   128,740 บาท 
ก้าไร/ขาดทุน ราคาใหม่ =  (664,650-380,110-16,420)  =  268,120 บาท 
ก้าไรเพ่ิมข้ึน 139,380 บาท คิดเป็น 108% 
 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบก้าไร/ขาดทุนของราคาเดิมกับราคาใหม่ 
 

สนิคำ้

จ ำนวน

สนิคำ้มี

เพือ่ขำย

(หนว่ย)

ตน้ทุน 

stock เอง 

(หนว่ย:

บำท)

ตน้ทุน

ตวัแทน

(หนว่ย:

บำท)

ตน้ทุน

รวม

(บำท)

ปรมิำณ

กำร

ขำย

(หนว่ย)

รำคำ

ขำยเดมิ

(หนว่ย:

บำท)

รำยได้

รวม(บำท)

สนิคำ้

ปลำยงวด

(หนว่ย)

มูลคำ่

สนิคำ้ใน 

stock 

(หนว่ย:บำท)

รำคำ

ขำย

ใหม่

(หนว่ย:

บำท)

รำยได้

รวม

(บำท)

ชุดเดรส 590 130 - 76,700    524 250 131,000  66 8,580            307.5 161,130 

ชุดเซต 522 140 - 73,080    466 250 116,500  56 7,840            322.5 150,285 

เส ือ้ 311 - 170 52,870    311 200 62,200     0 - 262.5 81,638   

จ ัม๊สทู 333 - 200 66,600    333 250 83,250     0 - 307.5 102,398 

กำงเกงยนีสข์ำส ัน้ 190 - 250 47,500    190 290 55,100     0 - 382.5 72,675   

กำงเกงยนีสข์ำยำว 198 - 320 63,360    198 390 77,220     0 - 487.5 96,525   

รวม 2,144          380,110  2,022    525,270  122 16,420          664,650  
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ปัญหาที่ 4 สินค้าไม่มีความหลากหลาย เน้นราคาถูก 
แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 4 การสร้างรายได้เพ่ิม วิเคราะห์ SWOT Analysis ร้าน 

Clothespress เพ่ือน้าไปสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และน้ากลยุทธ์ที่สร้าง
ขึ้นมาใช้ ดังนี้  

1. เพิ่มความหลากหลายของสินค้า ขยายคุณภาพสินค้า จ้าหน่ายเสื้อผ้าตามเทศกาลต่างๆ 
เช่น ชุดกี่เพ้า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ,ชุดว่ายน้้า ช่วง summer,เสื้อกันหนาว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างสินค้าตามฤดูกาล เทศกาลต่างและกระเป๋าและรองเท้าแฟชั่นตัวอย่างที่น้ามา

จ้าหน่าย 
 

2. สร้างเว็บไซต์เพ่ือขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพ่ือความสะดวกในการสั่ง
สินค้า รวมไปถึงการช้าระเงิน 

  
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์                           ภาพที่ 12 ตัวอย่างการท้าโฆษณา 
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สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้าเนินงานในธุรกิจเสื้อผ้า

แฟชั่นออนไลน์ พบว่าในกรณีของร้าน Clothespress  ด้าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นยอดขาย ก้าไรและ
ต้นทุนที่เป็นราคาซื้อมาของสินค้าต่อตัวเท่านั้น ไม่มีหลักการในการก้าหนดราคาขาย  ไม่มีการน้า
ต้นทุนอ่ืน เช่น  ค่าเดินทาง  ค่าโฆษณา  ต้นทุนสินค้าค้างสต็อก มาค้านวนด้วย ท้าให้เข้าใจว่าธุรกิจ
เกิดก้าไร แต่แท้จริงแล้วธุรกิจก้าลังขาดทุน  และขาดการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ขาดการ
วางแผนในการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้เกิดสินค้าค้างสต็อกเป็นจ้านวนมาก คิดเป็นมูลค่า
สินค้าในสต๊อก 64,130  บาทในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2558  จึงได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยจัดกลุ่มสินค้าด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC เก็บ stock เฉพาะกลุ่มสินค้าที่ขายดี 
สร้างมาตรฐานในการก้าหนดราคาขาย เป้าหมายก้าไรสุทธิ หลังจากหักต้นทุนแล้วไม่ต่้ากว่า 50%  
และเสนอแนวทางการสร้างรายได้เพ่ิม เช่น เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า  ขยายคุณภาพสินค้า  
เพ่ิม supplier ให้หลากหลาย  สร้างเว็บไซด์เพ่ือขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพ่ือความ
สะดวกในการสั่งสินค้า รวมไปถึงระบบการช้าระเงิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ผลลัพธ์ที่ 1 ปัญหาสินค้าค้าง stock และการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบ จากการศึกษา
ค้นคว้าได้ทฤษฎีจัดกลุ่มสินค้าด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC เก็บ stock เฉพาะกลุ่มสินค้าที่ขายดี  
ท้าให้สินค้าค้างสต็อกลดลง  จากยอดปริมาณสินค้าค้างสต็อก ณ เดือนธันวาคม 2558 จ้านวน 418 
ตัว  คิดเป็นมูลค่า 64,130 บาท จากการแก้ไขปรับปรุงท้าให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีปริมาณ
สนิค้าค้างสต็อก จ้านวน 122 ตัว  คิดเป็นมูลค่า 16,420 บาท  สามารถลดลงถึงร้อยละ74 

ผลลัพธ์ที่ 2 ปัญหาที่ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วไม่ช้าระเงิน ท้าให้เสียโอกาสในการขายให้ลูกค้าราย
อ่ืนจากการแก้ไขปัญหาโดยรับช้าระเงินจากลูกค้าก่อนสั่งจองสินค้ากับทางร้านขายส่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 100% 

ผลลัพธ์ที่ 3 ปัญหาการก้าหนดราคาขาย จากการแก้ไขโดยสร้างมาตรฐานในการก้าหนด
ราคาขาย เป้าหมายก้าไรสุทธิ หลังจากหักต้นทุนแล้วไม่ต่้ากว่า 50% ท้าให้เกิดก้าไรเพ่ิมขึ้นจาก  
128,740 บาท เป็น 268,120 บาทก้าไรเพิ่มขึ้นจากราคาเดิม 139,380 บาท คิดเป็น 108% 

ผลลัพธ์ที่ 4 สินค้าไม่มีความหลากหลาย เน้นราคาถูก จากการแก้ไขปัญหาโดยสร้างกลยุทธ์ 
คือ  1) เพ่ิมความหลากหลายของสินค้าจากเดิมมีสินค้า 6 ประเภท และจ้าหน่ายเสื้อผ้าตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น ชุดกี่เพ้า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ,ชุดว่ายน้้า ช่วง summer,เสื้อกันหนาว เป็นต้น   2) ขยาย
คุณภาพสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าน้าเข้า  3) เพ่ิม supplier ให้หลากหลาย  4) สร้างเว็บ
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ไซด์เพ่ือขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพ่ือความสะดวกในการสั่งสินค้า รวมไปถึงการ
ช้าระเงิน ท้าโฆษณาเพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 25%  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้ส่งผลให้ธุรกิจร้าน Clothespress มีประสิทธิภาพในการด้าเนินงานมากขึ้น ทั้งใน
เรื่องของการน้าทฤษฎี ABC Analysis มาใช้ ซึ่งส่งผลให้สินค้าค้างสต๊อกลดลง การก้าหนดมาตรฐาน
ในการตั้งราคาขาย การช้าระเงิน การคัดเลือกสินค้าเพ่ือจัดจ้าหน่าย ท้าให้การด้าเนินงานเป็นระบบ
มากขึ้น 

  
เอกสารอ้างอิง 
 
กฤตวรรณ เด่นพายัพ (2555)  การวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจขายส่ง- 

ปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นภายใต้ชื่อ GAF 
ปนิตา เชิงรู้ (2555) กระบวนการวางแผนความต้องการสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน 
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การพัฒนาระบบการบริการเครื่องหูฟังแปลภาษา 
Development of headphone translation services 

 
พนิดา เกตุแย้ม1 วัชรวี จันทรประกายกุล 2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดคลังสินค้าอุปกรณ์
เครื่องแปลภาษาและบู้ทล่ามแปลภาษา 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการท้างานให้เป็นระบบมีการ
บันทึกข้อมูลการใช้งาน 3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการท้างานให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4.) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดหมวดหมู่ของสินค้า โดยผู้ท้าการวิจัย มีความประสงค์ที่
จะน้าความรู้ที่เรียนมาแก้ไขและประยุกต์ให้เหมาะสม ซึ่งในการท้าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าทฤษฎีและ
สิ่งที่เรียนรู้จากภายในห้องเรียนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบริษัทใน
หลายด้าน รวมทั้งการปรับปรุงระบบการพัฒนาหูฟังแปลภาษา เพ่ือการปรับเปลี่ยนและรองรับลูกค้า
ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
 ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงโดยวิธี ABC Analysis และการใช้ Visual Control เพ่ือ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดวางสินค้า เพื่อน้ามาจัดกลุ่มจะได้ชุดหมวดหมู่ที่ใช้งานบ่อยและสร้าง
รายได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนการจัดท้าคลังสินค้าเก่าใช้เวลาในการเก็บอุปกรณ์ เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง 
หลังจากการจัดท้าคลังสินค้าแบบใหม่ ใช้เวลาเก็บเฉลี่ย 30 นาที-1 ชั่วโมง พ้ืนที่ในคลังสินค้าใหม่ มี
เนื้อที่เพ่ิมขึ้น ท้าให้พนักงานสะดวกต่อการหยิบและเก็บ  การปรับปรุงในการแจกเครื่องอุปกรณ์หูฟัง
แปลภาษามีการปรับปรุงโดยการใช้แบ่งเป็น 9 ช่องในการแจกและใช้เวลา 1000 หู ต่อ 15 นาที 
และมีการจัดท้า WI (Working Instruction) ในส่วนที่ 1 คู่มือในการติดตั้ง ลดระยะเวลาเหลือ 28 
นาที จาก 1.13 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 การจัดท้าเอกสารเพ่ือป้องกันการสูญหายของเครื่อง ให้ลูกค้าเซ็นต์
ยินยอมหากท้าเครื่องสูญหาย ลดการหายได้ถึง 98% หลังจากการปรับปรุงท้าให้บริษัทมีระบบใน
การท้างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
ค้าส้าคัญ: อุปกรณ์เครื่องแปลภาษา บู้ทล่ามแปลภาษา 

 
1 Logistics Management, Master of Business Administration University of the Thai Chamber of Commerce Din 
Daeng, Bangkok Tel. 091-6987999 E-mail: panida.kedyam@gmail.com 
2 Department of Logistics Engineering, School of Engineering University of the Thai Chamber of Commerce Din 
Daeng, Bangkok Tel. 02-6976726 E-mail: watcharavee_cha@utcc.ac.th 
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Abstract 

The purpose of this study 1) Increasing the performance of translate devices 
warehouse and translator booth 2) To understand the theory and adapt to 
increasing the working performance 3) To manage records system 4) To increase the 
working speed that should reduce the working time. 

As the project summary, the researcher use ABC Analysis and Visual Control 
to compare before and after of stock management, categorizes type of product, and 
increasing income. As the result, researchers found, it will take 1-2 hours to do stock 
management. However, the new stock management take 30 minutes to 1 hours that 
better than the previous stock management. 
 
Keywords: Translation Receiver, Translation Transmitter, Translate Booth 
 

ความส้าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในปัจจุบัน สภาพของเศรษฐกิจโลกนั้นยังมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะว่าโลกได้

มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของเศรษฐกิจด้านการบริการ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่หยุดนิ่ง การ
แข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในบางประเทศได้เกิดการเปิดการค้าอย่างเสรีท้าให้เข้าถึงการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือด ท้าในด้านของธุรกิจนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจึงท้าให้เกิดการ
ผันแปลของการบริหารงานของธุรกิจนั้น ได้มีการปรับตัวอย่างอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการ
แข่งขันในปัจจุบัน การที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ การลดต้นทุนกับสิ่งที่สิ้นเปลือง เป็นการจัดการซับ
พลายเชนของโลจิสติกส์ ตั้งแต่ตันน้้าถึงปลายน้้า เพ่ือการบริหารที่พร้อมจะแข่งขันและรับมือกับการ
แข่งขันในอนาคต 

ธุรกิจหูฟังแปลภาษาก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
สินค้าและอุปกรณ์ เนื่องจากระบบคลังสินค้าแบบเก่า ไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐาน กล่าวคือ พนักงาน
วางอุปกรณ์และสินค้าไม่เป็นระเบียบ วางตามความสะดวก ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นคือ เวลาจะเรียกใช้
งานอุปกรณ์ ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากไม่มีการวางระบบการจัดการที่ดี การปรับปรุงคลังสินค้าใน
งานวิจัยครั้งนี้ มีผลต่อบริษัทเป็นอย่างมากเพราะจะท้าให้บริษัทมีระบบและมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า 
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทุกบริษัทควรน้ามาใช้เพราะจะมีบทบาทอย่างมากต่อการด้าเนินธุรกิจ ท้า
ให้ประสิทธิภาพในการท้างานเพ่ิมขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดภาระต้นทุนของธุรกิจ 



877 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้า และสามารถบริหารงานได้ครอบคลุมและทั่วถึง เป็นสิ่งที่ธุรกิจยุคใหม่
และยุคเก่าต้องให้ความส้าคัญ เพราะจะเป็นบทบาทหนึ่งที่ท้าให้บริษัทลดต้นทุนและก้าวหน้าไปได้ใน
อนาคตและพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดคลังสินค้า (อุปกรณ์ เครื่องแปลภาษาและบู้ทล่าม
แปลภาษา) 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการท้างานให้เป็นระบบมีการบันทึกข้อมูลการใช้งาน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการท้างานให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดหมวดหมู่ของสินค้า 

 
เนื อหาที่เกี่ยวข้อง 
 1. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พ้ืนที่
ที่ได้วางแผนแล้วเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดย
คลังสินค้าท้าหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการ
กระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่      

1) วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูปวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆ 
2) สินค้าส้าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจน สินค้าที่

ต้องการทิ้ง และวัสดุที่น้ามาใช้ใหม่ 
2. การจัดสินค้าคงคลังแบบ ABC 

การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC (ABC Classification) เป็นวิธีการจัดกลุ่ม
สินค้าคงคลังที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น 3 ชนิด คือ A B และ C โดย
วิธีนี้อาศัยหลักการของพาเรโต Pareto ที่มุ่งให้ความส้าคัญในสินค้าจ้านวนน้อยแต่มีมูลค่ามาก 
ส้าหรับความหมายของสินค้าคงคลังทั้ง 3 ชนิด คือ 

สินค้ากลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังทีม่ีมูลค่าในการสั่งซื้อสูง หรือหมุนเวียนสูงที่สุด โดยปกติ
จะมีจ้านวนประมาณ 20% ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด ส่วนสินค้าคงคลังกลุ่ม B นั้น เป็นสินค้า
คงคลังที่มีมูลค่าในการสั่งซื้อหรือหมุนเวียนสูงปานกลาง และสินค้าคงคลังกลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังที่
มีมูลค่าในการสั่งซื้อหรือหมุนเวียนต่้าที่สุด แต่มีจ้านวนมากที่สุด  
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3. ขั้นตอนในการจ้าแนกสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC 
1) จัดท้าข้อมูลสินค้าคงคลังโดยมีรายละเอียดเป็นจ้านวนที่สั่งซื้อต่อปีและราคาต่อหน่วย

ของสินค้า คงคลังแต่ละชนิด 
2) ค้านวณหามูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังแต่ละชนิดที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น 
3) จัดเรียงล้าดับข้อมูลตามล้าดับของมูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังจากมากไปหาน้อย 
4) หาค่าเปอร์เซ็นต์ของจ้านวนหน่วยสะสมในแต่ละชนิดของสินค้าคงคลังจ้านวนมูลค่า

การซื้อสะสม 
5) น้าเอาค่าเปอร์เซ็นต์ในข้อที่ 4 มาเขียนกราฟ แล้วแบ่งชนิดของสินค้าคงคลังเป็นชนิด 

A B และ C ตามความเหมาะสม 
6) ส้าหรับสินค้าหรือวัสดุที่มีความส้าคัญ เช่น หากไม่มีสินค้าและวัสดุรายการนั้นแล้ว 

อาจจะท้าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก จะต้องก้าหนดความส้าคัญให้เป็นกลุ่มเพ่ือที่จะได้เลือกใช้
งานได้ถูก 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) “การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคง
คลัง: กรณีศึกษาบริษัทติดตั้งและบ้ารุงเครื่องจักรของโรงงาน SME” โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง และเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท้างานในระบบสินค้า
คงคลัง จัดท้ากลุ่มของสินค้า (Product Category) ลดปริมาณสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ลด
ปริมาณการจัดเก็บสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลง คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการหาสาเหตุ
และปัญหาโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis 

สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์ (2555) “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ภูมิ
ไทย คอมชีส จ้ากัด” ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาส้ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่
ท้าให้คลังสินค้าในระบบมีปัญหาคือ การเก็บวัตถุดิบที่ไม่ถูกท่ี ไม่มีขั้นตอนการตรวจนับสินค้า รวมถึง
ไม่มีการปรับปรุงระบบเป็นเวลานาน ยังคงใช้ระบบแบบเดิม คณะผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือในการหา
สาเหตุและปัญหาและได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการด้าเนินงานในคลังสินค้า 
 ชัยวัฒน์ กอบแก้ว (2010) “การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทซื้อขายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์” ปัจจุบันจะพบว่าองค์กรบางองค์กรมีการสั่งสินค้าในปริมาณที่มาก เพ่ือที่จะได้สินค้า
ราคาถูก แต่การซื้อ สินค้าเป็นจ้านวนมากนั้นอาจขายได้จริง 10 % ของจ้านวนของสินค้าที่สั่งมาขาย
ทั้งหมด นอกนั้นอาจเป็นสินค้าที่ เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้หรือตกรุ่น อย่างพวกธุรกิจอุปกรณ์อีเลคท
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รอนิคส์ ธุรกิจพวกสินค้าแฟชั่น และในเรื่องพ้ืนที่ใน การด้าเนินการกับสินค้า บางองค์กรไม่ได้มีที่ดิน
เป็นของตัวเอง 

กิติยาวดี และคณะ (2552) ได้ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาใน
การบริหารงานของร้าน นิวสตาร์4x4 โปรชอป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังของ 
ร้านนิวสตาร์4x4 โปรชอป เพ่ือศึกษาระบบ การจัดการสินค้าคงคลังและแก้ไขปัญหาระบบสินค้าคง
คลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือการจัดการ และ กลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้ การจัดท้าใบบันทึกรายการสินค้า (Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฎี 
EOQ 

นึกรักษ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยในไว้สารนิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ จัดการสินค้าคงคลังของบริษัท Dynamic Flow Line จ้ากัด ด้าเนินธุรกิจ
น้าเข้าอุปกรณ์ Cast Steel Valve จาก ต่างประเทศโดยปัญหาที่พบคือมีสินค้าใน Stock มากเกินไป
ท้าให้เสีย ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สินค้ามีมูลค่าสูงเกินความจ้าเป็นอีกทั้ง
ยังไม่มีวิธีในการค้านวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม งานวิจัยของนึกรักษ์มี วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพ่ือจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดจ้านวนสต็อกสินค้าให้ น้อยลง 
ซึ่งได้ใช้ทฤษฎี Economic Order Quantity แบบ Basically Model 

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (2552) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการจัด
แผนผังคลังสินค้าใหม่ กรณีศึกษาบริษัท ABC โดยปัญหาที่พบพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้ามีจ้ากัด และ
ไม่มีการบริหารการจัดเก็บสินค้าที่ดีพอ จึงท้าให้ระบบการจัดเก็บสินค้าขาดประสิทธิภาพ ไม่มีการ
แบ่งเก็บสินค้าให้ง่ายต่อการหยิบจ่าย ในการหยิบ งาน 1 ครั้งต้องใช้เวลาและระยะทางมากกว่าที่ควร
จะเป็น อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าด้วย วิธีการมาก่อนใช้ก่อน หลังจากการ
ปรับปรุงโดยใช้วิธี ABC Analysis พบว่าการจัดแผนผังคลังสินค้าแบบใหม่จะช่วยลดเวลาในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน และช่วยลดระยะทางท่ีใช้ในการหยิบงานได้ 

ศิริพร ตั้ งวิบูลย์พาณิชย์  (2548) การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง กรณี ศึกษา
อุตสาหกรรมการผลิตคอยล์ ปัญหาส้าคัญที่พบในโรงงานตัวอย่างคือผลิตสินค้าไม่ทันตาม
ก้าหนดเวลา ท้าให้เกิดการส่ง งานมอบงานล่าช้า มีการเพิ่มก้าลังการผลิตโดยการท้างานล่วงเวลา ท้า
ให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูง ซึ่ง สาเหตุมาจากการขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอการ
วิธีการจัดการสินค้าคงคลัง ที่เป็นระบบ โดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลางเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงคอยล์กลุ่ม 
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ABC Analysis สามารถลดปริมาณ
สินค้าคงคลัง และช่วยลดเวลาในระบบงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวกับงานวิจัยฉบับนี้ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  

1. ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นในส่วนงานคลังสินค้าของบริษัท Samak 

Translate 
2) วิเคราะห์สาเหตุและปัญหารวมถึงแนวทางในการแก้ไข 
3) น้าแนวทางท่ีได้คิดวิเคราะห์มาประยุกต์ เปรียบเทียบก่อนและหลังในการปรับปรุง 
4) น้าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการเครื่องหูฟังแปลภาษา   

2. วิธีในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ลงพื้นที่งานจริงเพื่อเก็บปัญหาและข้อมูลที่เกิดขึ้น 
2) น้ามาบันทึกข้อมูลและท้าการแก้ไขปัญหาทีละจุด 
3) เมื่อพบปัญหาเดิมน้ามาจดบันทึกและน้ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. การศึกษาสภาพการท้างานในปัจจุบัน  
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการท้างานในส่วนของการคืนอุปกรณ์หูฟังแปลภาษา โดย

ปัญหาที่ส้าคัญเกิดจากระบบและขั้นตอนในการจัดเก็บไม่ดี  หมายความว่าในการจัดเก็บอุปกรณ์ใน
แต่ละครั้งที่มีงาน พนักงานจะวางอุปกรณ์ตามความพอใจของตรงเอง ทุกอย่างไม่มีการจัดเป็น
ระเบียบ ท้าให้ยากต่อการใช้งานในครั้งต่อไป ทางบริษัทจึงต้องท้าการพัฒนาระบบให้มีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น โดยการใช้ทฤษฎี ABC Analysis (ABC classification) และการจัดการคลังสินค้าเข้ามาช่วย 

 
สรุปผลการวิจัย สรุปผลการศึกษา 
          จากการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบคลังสินค้า รวมถึงเพ่ิมโปรแกรมเข้ามาบริหารจัดการ 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. การน้าหลักการมาใช้ในการปรับปรุง 
     - วิธีการจัดกลุ่ม โดยใช้ ABC Analysis (ABC classification) การจัดหมวดหมู่ของกลุ่ม

รายการ โดยใช้การลดหลั่นของมูลค่าการใช้หรือการขายต่อปี และใช้ Visual Control เพ่ือ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดวางสินค้า 
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2. การน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปเข้ามาแทนการบันทึกข้อมูลต่างๆ 
     - ใช้โปรแกรม SMEASY License ต่อเครื่อง 950. บาท โดยบันทึกข้อมูลรายละเอียด

รายละเอียดสินค้าในแต่ละประเภท, รายละเอียดลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมถึงใบเสนอราคา 
3. การปรับเปลี่ยนคลังสินค้า  

การจัดท้าโกดังเก็บอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ท้าให้มีพ้ืนที่มากขึ้นในการจัดเก็บ อีกท้ังเมื่อมีการ
ใช้หลักการ ABC ที่ได้ค้านวณในข้างต้นมาประยุกต์และปรับใช้ในการจัดท้าแผนผังสินค้า โดยสินค้าที่
จัดอยู่ในหมวดหมู่ A จะจัดให้อยู่ชั้นแรกของประตู และหมวดหมู่ B และ C จะอยู่ใกล้ๆกันตามล้าดับ
ในการใช้งาน โดยจะเห็นได้ว่าคลังสินค้าแบบเก่ามีระบบการจัดการที่ไม่เป็นหมวดหมู่ หลังจากการ
จัดสร้างคลังสินค้าใหม่ ท้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
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4. การเปลี่ยนรูปแบบบริษัทเป็น Organizer  
 มีต้าแหน่งพนักงานขาย เพ่ือใช้ติดต่อลูกค้าโดยตรง รวมถึงมี AE ไว้ดูแลลูกค้า คอย

สอบถามถึงผลงาน ความพึงพอใจในการใช้บริการรวมถึงมีการพัฒนาในการรับ Outsource เช่น 
เมื่อจ้านวนอุปกรณ์ไม่พอสามารถติดต่อพันธมิตรทางการค้าเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที 
 5. การสร้างเว็บไซต์และเฟสบุ๊คบริษัท 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางของลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  
 6. การท้า WI (Working Instruction) 

การจัดท้าคู่มือการปฎิบัติงาน WI ท้าเพ่ือให้บริษัทมีมาตรฐานในการท้างาน โดยแบ่งเป็น 
7 ขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ตู่ล่าม และ 7 ขั้นตอนในการแจกอุปกรณ์หูฟังแปลภาษา 1) การ
เตรียมความพร้อมของพนักงาน 2) การแบ่งช่องรับ-คืนหูฟังแปลภาษา 3) การใช้แบบฟอร์มในการ
กรอกรายละเอียดการยืมหูฟัง 4) การจัดกล่องลงอุปกรณ์ในระนาบเดียวกัน 5) การตรวจเช็คอุปกรณ์ 
6) การบันทกึการใช้งานอุปกรณ์ 7) จัดกล่องอุปกรณ์ยกขึ้นรถ 
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 WI ขั้นตอนการแจกเครื่องหูฟังแปลภาษา ขั้นตอนที่1 การเตรียมความพร้อมของพนักงาน 
การท้าความเข้าใจตรงกัน มีการบรีฟงานก่อนเริ่มงานจริง ขั้นตอนที่ 2 การแบ่งช่องรับ -คืนหูฟัง
แปลภาษา เพ่ือความเป็นระเบียบในการเดินเข้าออก ขั้นตอนที่ 3 การใช้แบบฟอร์มในการให้ลูกค้า
กรอกรายละเอียดการยืมหูฟังและมีการแนะน้าการใช้อุปกรณ์ การให้เกิดการใช้อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนที่ 4 การจัดกล่องลงอุปกรณ์ในระนาบเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ
ที่รวดเร็วขึ้นไม่เกิดการกองกันของหูฟัง ขั้นตอนที่  5 การตรวจเช็คอุปกรณ์ การตรวจในตัวของ
อุปกรณ์ของหูฟัง อาทิเช่น ฝาหลัง สายหูฟัง ขั้นตอนที่ 6 การบันทึกการใช้งานอุปกรณ์หูฟัง
แปลภาษา เป็นการบันทึกข้อมูลการใช้งานของหูฟังแปลภาษา ขั้นตอนที่ 7 จัดกล่องอุปกรณ์ยกขึ้น
รถการจัดวางของอุปกรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
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         7. การน้า Barcode เข้ามาใช้งาน 
การเช็คสต๊อกหูฟังแปลภาษาในการรับและคืน ท้าให้การตรวจสอบท้าได้ง่ายการท้าใน

ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจอุปกรณ์ในแต่ละเครื่อง หากอุปกรณ์เครื่องไหนไม่มีการสูญหายจะท้าการ
บันทึกและติดตามเครื่องต่อไป 

8. การท้า QR CODE เพ่ิมมูลค่าและเทคโนโลยีให้กับธุรกิจ  
เพ่ิมความแตกต่างในนามบัตร โดยการเพ่ิม QR Code ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ได้ทันที ส้าหรับ

หัวข้อตั้งแต่ 5.4-5.8 เป็นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการจัดการแผนคู่มือ Working 
Instruction ขึ้นมาให้เป็นระบบ การจัดท้าในส่วนนี้นับว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทให้
มีความทันสมัยและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งท้าให้ระบบของบริษัทมีมาตรฐานกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีต่อลูกค้า 

 
อภิปรายผล  

 จากการวิจัยครั้ งนี้ ได้น้ าทฤษฎี  ABC Analysis โดยใช้วิธี  ABC classification เข้ามา
ประยุกต์และใช้งาน โดยผลที่ได้คือ ชุดหมวดหมู่ A ที่น้ามาใช้งานและสร้างรายได้ให้กับบริษัท %
สะสมรวมเป็น 49.22% โดยประกอบไปด้วย T1, B1 และ B2 2. กลุ่ม B %สะสมรวมเป็น 79.03% 
โดยประกอบไปด้วย T2 และ B3 3. กลุ่ม C %สะสมรวมเป็น 97.15% โดยประกอบไปด้วย T3, T4, 
H1, H2 และ H3 และหลังจากการจัดสร้างคลังสินค้าใหม่ + ABC ที่ได้แบ่งเอาไว้ ก่อนการจัดท้า
คลังสินค้าเก่าใช้เวลาในการเก็บอุปกรณ์ เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง หลังจากการจัดท้าคลังสินค้าแบบใหม่ ใช้
เวลาเก็บเฉลี่ย 30 นาที-1 ชั่วโมง พ้ืนที่ในคลังสินค้าใหม่ มีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น ท้าให้พนักงานสะดวกต่อการ
หยิบและเก็บ เพ่ิมเวลาในการจัดการงานอื่นอีกท้ังพนักงานยังมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งข้ึน 

   การปรับปรุงการจัดเก็บบู๊ทแปลภาษา หลังจากงานในแต่ละครั้งจะต้องน้าอุปกรณ์ลงมาจาก
รถขนส่ง ซึ่งการยกอุปกรณ์ลงจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

 การปรับปรุงในการแจกเครื่องอุปกรณ์หูฟังแปลภาษา ในอดีตการแจกเครื่องแบบไม่มีการ
แบ่งเป็นล็อกท้าให้เกิดการความวุ่นวายในการแจกเครื่องหูฟัง แต่ในปัจจุบันมีการแบ่งช่องเป็นการ
เดินเข้าแต่ละช่อง ท้าให้เกิดความรวดเร็ว ของการให้บริการส่งผลให้เกิดการแจกจ่ายเครื่องที่รวดเร็ว
กว่าเดิม ใช้เวลาในการแจกเครื่องอยู่ที่ 1000 หู ต่อ 15 นาที โดยการใช้แบ่งเป็น 9 ช่อง รวมถึงการ
จัดเก็บอุปกรณ์ลงกล่องลัง โดยปกติการจัดวางของตัวกล่องที่เก็บอุปกรณ์จะวางไว้ที่พ้ืน ท้าให้เกิด
ความล่าช้าในการเก็บ และเกิดการกองกันของหูฟังแปลภาษาใช้เวลาในการจัดเก็บ 40 นาที มีการ
ปรับเปลี่ยนของตัวกล่องอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะ แทนการนั่งเก็บที่พ้ืน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
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จัดเก็บ ใช้เวลาในการจัดเก็บ 10 นาทีเท่านั้น โดยการจัดเก็บแบบใหม่ท้าให้ลดเวลาในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ลดกล่องได้ถึง 30 นาที  

ผลการด้าเนินการจากการวิจัยมีประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก  ท้าให้การจัดการใน
คลังสินค้ามีความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน การปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ก่อนทางบริษัทไม่ได้จัดท้าในส่วนนี้ ท้าให้ระยะเวลาในการ
ติดตั้งงานและขั้นตอนการแจกหูฟังมีความล่าช้า หลังจากที่ได้จัดท้า บริษัทมีความรวดเร็วในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนได้อย่างเต็มที่ ไม่เสียเวลากับเรื่องคลังสินค้าเดิมอีก
ต่อไป 

การลดระยะเวลาการท้า WI (Working Process) ทั้ง 2 ขั้นตอน 
ส่วนที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ในการท้างานและการจัดเก็บการปรับปรุงการจัดเก็บ        

บู๊ทแปลภาษา หลังจากงานในแต่ละครั้งจะต้องน้าอุปกรณ์ลงมาจากรถขนส่ง ซึ่งการยกอุปกรณ์ลงจะ
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และติดตั้งงาน 1.13 ชั่วโมง หลังจากการท้า WI ท้าให้เวลาลดลงในส่วน
ของการติดตั้งงานเหลือ 28 นาทีโดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์บนรถ 

ส่วนที่ 2  การเก็บไว้เป็นหลักฐานและจ้าน้ามาคืนภายในวันนี้หากข้าพเจ้าไม่น้ามาคืน
หรือท้าหูฟังสูญหายยินดีที่จะ ชดใช้เงิน จ้านวน 5 ,000.00 บาท ต่อ 1 เครื่อง เพ่ือป้องกันการสูญ
หายของเครื่องและการที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงการที่จะเอามาคืนภายในวัน ลดการติดตามและสูญหายได้ถึง 
98%  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ท้าให้ทางบริษัทรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
และประเมินการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและวิธีการต่างๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน ทั้งใน
เรื่องการจัดการคลังสินค้า การบันทึกรายการต่างๆ 

1. ด้านบุคลากร หลังจากมีการได้ปรับปรุงในการจัดวางสินค้าตามหลักการ ABC 
พนักงานจึงต้องปรับตัว 

2. ด้านการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ เมื่อมีการจัดการแบบ ABC เข้ามาใช้งาน 
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่เสมอ และมีการประจัดหมวดหมู่ของสินค้าในทุกๆ ไตรมาส เพ่ือหาวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ดีที่สุด 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
3. การน้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ (Bluetooth 4.0) และระบบ Digital 
4. การน้าอุปกรณ์ท่ีไม่ค่อยได้ใช้งานน้ามาเกิดประโยชน์สูงสุดตามลักษณะงาน 
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5. การเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ การปรับปรุงบู้ทหูฟังแปลภาษาและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย 
โดย บู้ทแปลภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้งานตั้งแต่ช่วงบริษัทเปิดใหม่จนถึงปัจจุบัน เริ่มมีการช้ารุด
เสียหายไม่คุ้มค่าต่อการน้ามาซ่อมใหม่ เนื่องจากวัสดุแบบเก่าเป็นเหล็กมีราคาแพง จึงมีการปรึกษา
ถึงการท้าบู้ทและน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของบริษัท 

6. เพ่ิมบริการให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆเพ่ิมเติม โดยปกติทางบริษัทจะมีให้บริการเช่าหูฟัง
แปลภาษาและบู้ทแปลภาษารวมถึงล่ามที่ใช้ในงานแปลเพียงอย่างเดียว ในอนาคตจะเพ่ิมการบริการ
ให้เช่าอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานต่างๆ เช่น จอ Projector, จอ LCD 

7. การเจาะตลาดไปประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศลาว ประเทศลาวนั้น มีการพัฒนา
ในเรื่องของการถนน-หนทาง ท้าให้เป็นประโยชน์ต่อในการขนส่ง แต่ปัจจุบัน ลาวพัฒนาสู่ศูนย์กลาง
การขนส่งทางถนนเชื่อมกับเพ่ือนบ้าน (Land Linked Country) มีตลาดรองรับการบริการอยู่ที่นั้น 
เช่น บริษัททัวร์ บริษัทธุรกิจการสัมมนาต่าง ๆ ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 7 % ต่อปี การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย การเปิดประชาคมอาเซียนท้าให้เกิด
การค้าระหว่างประเทศมากขึ้น 

8. การฝึกอบรมพนักงาน เป็นการฝึกอบรมชี้แนะ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีท้า ทัศนคติ
และแนวคิดเกี่ยวกับงาน โดยจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ท้างานหรือส่งไปฝึกอบรม และมีการจัดอบรม
ก่อนการท้างานในทุกข้ันตอนเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานในการท้างาน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี 
จันทรประกายกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้ให้ความกรุณาแนะน้าตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา
ตลอดจนให้ก้าลังใจในการท้าการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ขอขอบคุณ คุณพ่อที่คอยให้ข้อมูลในเรื่องของการท้าวิจัยพี่ๆและน้อง ที่คอยให้การช่วยเหลือ
ในการท้าวิจัยในเรื่องของการให้ค้าแนะน้า ชี้แนะและตลอดจนเป็นก้าลังใจในการท้าวิจัยให้ส้าเร็จไป
ได้ด้วยดีเกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของเนื้อหาและตัววิจัยเล่ม 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการผลิตในบริษัทผลิตคอนกรีตส้าเร็จรูป 

Improvement of transportation efficiency and production in concrete 
precast companies. 

 
ปราวตรี สัพพะเลข1 กาญจนา กาญจนสุนทร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาสาเหตุของการเกิดความเสียหายของสินค้าในขณะขนส่ง
และสาเหตุของการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าล่าช้า พร้อมทั้งน้าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนงานการจัดส่งสินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งและสามารถส่ง
มอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทันระยะเวลาที่ก้าหนดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจากการเก็บรวม
รวบข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานจริง เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ผังก้างปลาหาสาเหตุของทั้ง 2 ปัญหา 
ซึ่งจากการสอบถามผู้จัดการโรงงานและวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า การส่งมอบสินค้าล่าช้ามี
สาเหตุมาจากบริษัทฯมีจ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อค้าสั่งซื้อและการจัด
ตารางการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่มีมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงใช้วิธี Simulation เพ่ือหาจ้านวน
ทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าที่เพียงพอต่อค้าสั่งซื้อ ส่วนสินค้าเกิดความเสียหายมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานและมีการกระแทก กดทับ ระหว่างตัวสินค้ากับตัวสินค้า ส่งผล
ให้สินค้าเกิดความเสียหายขณะการขนส่ง ผู้วิจัยจึงศึกษาหาข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดการ
กระแทกของตัวสินค้าและทดลองการปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

จากการศึกษาพบว่า จ้านวนทรัพยากรที่ใช้ส่งมอบสินค้าจ้านวน 3 คัน เพียงพอต่อการ
ด้าเนินการส่งมอบสินค้าและยังสามารถเพ่ิมจ้านวนค้าสั่งซื้อได้อีก 60%  ผู้วิจัยจึงน้าระบบเข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการตารางการส่งมอบสินค้า พบว่า จ้านวนการส่งมอบสินค้าล่าช้าลดลงเลื่อยๆจนไม่
มีการส่งมอบสินค้าล่าช้าอีกและจากการทดลองน้าอุปกรณ์มาลองตัวสินค้าขณะการขนส่ง พบว่า 
มูลค่าความเสียหายลดลงถึง 76.89% ซึ่งอีก 23.11% เกิดจากกระบวนการผสมวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตไม่มีการวัดหรือตวงส่วนผสม ส่งผลให้สินค้าไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหาย
ได้ง่ายขณะขนส่ง 

 
ค้าส้าคัญ: การขนส่ง 

 
1 นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract  

The objectives of this research were to investigate the causes of product 
damage during shipping, to investigate the causes of delayed delivery, and to 
provide a way to improve the shipping process so as not to damage the products 
during shipping and deliver the products to customers on time.  The data collection 
was done from the actual work process in order to analyze the fish bone diagram of 
the causes of the two problems.  From the factory manager's inquiry and 
preliminary data analysis, it was found that delayed deliveries are caused by 
insufficient number of transportation for orders and scheduling of deliveries to 
customers without standards. The researcher uses a simulation scenario. To find the 
number of transportation vehicles sufficient to order. Product damage is caused by 
nonstandard processes and bumps between goods. This results in damage to the 
goods during transportation. Researchers are looking for information or equipment 
that can reduce product bumps and provide a 3-month trial.   

From the study, it was found that the number of resources used for the 
delivery was 3 vehicles was sufficient to deliver the products. The number of orders 
could also be increased by 60%.  The researcher introduced a delivery management 
system, it was found that the number of late deliveries was reduced to the point 
that the number of delayed deliveries was not found. From the experiment result, it 
was found that the value of damage was reduced to 76.89% with the remaining 
23.11% was due to the mixing of raw materials in the production process resulted in 
product  quality being poor and easily damaged while being shipped.     
 
Keyword: Transportation 
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บทน้า 
 คอนกรีตส้าเร็จรูปเป็นวัสดุแปรรูปที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจก่อสร้าง เนื่องจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานของบ้าน ตึก หรือ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ต้องมีความคงทน แข็งแรงต่อสภาพแวดล้อม หากน้า
คอนกรีตที่มีรอยแตกราวมาสร้างสถานที่ต่างๆ อาจก่อให้เกิดการทรุดตัว หรือพังทลายลงมาของ
สิ่งก่อสร้างและหากมีประชากรอาศัยอยู่ภายในนั้นหรืออยู่บริเวณรอบข้าง อาจส่งผลให้เกิดอาการ
บาดเจ็บจากการพังทลายของสิ่งก่อสร้างนั้น อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจทางด้านคอนกรีตส้าเร็จรูปมีอยู่
จ้านวนมากและมีการกระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่ง
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการบริษัทที่มีการให้บริการที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้และมีสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จากประเด็นที่กล่าว ส่งผลให้บริษัท ตี๋ เฮง เฮง จ้ากัด มีแนวคิด
จะปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯประสบปัญหาการส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าและสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นในเดือน
มิถุนายน 2559 –  เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯ มีจ้านวนค้าสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 402 ค้าสั่งซื้อ โดยมี
อัตราการส่งสินค้าล่าช้ารวมทั้งหมด 80 ครั้ง และมีมูลค่าความเสียหายของสินค้าขณะขนส่งสินค้า
รวมทั้งสิ้น  59,100 บาท จากยอดขายทั้งหมด 5,394,118 บาท ซึ่งทั้ง 2 ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าถึง 20.99% บริษัทฯจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมทั้ง
ยังเป็นการรักษาผู้ใช้บริการเก่าและเพ่ิมจ้านวนผู้ใช้บริการรายใหม่ให้กับบริษัทฯ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษางานวิจัยฉบับนี้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ผู้วิจัยได้น้าแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์จ้าลอง หรือ Simulation Model เป็นเทคนิคหรือ
กระบวนการออกแบบการจ้าลองสถานการณ์จริงหรือพฤติกรรมจริงของการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการ
สร้างแบบจ้าลองจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ก่อนที่จะน้ามาลงมือการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการ
จ้าลองสถานการณ์จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัด
ระยะเวลา เป็นต้น ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการสร้างสถานการณ์จ้าลอง (Simulation) 
โดย กิตติวัฒน์ ข้องม่วง ธนเดชน์ พันธ์ลิมา และจุฑา พิชิตล้าเค็ญ (2555) ผู้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าในร้านอาหารจานด่วนแบบจ้าลองสถานการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ปรับปรุงระบบ การให้บริการของร้านอาหารจานด่วน โดยใช้โปรแกรม Arena ในการพัฒนา            
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ซึ่งผลการวิจัย พบว่า จากเดิมที่มีการเปิดช่องทางการให้บริการ 2 ช่องทาง หากเพ่ิมเป็น 3 ช่องทาง
จะส่งผลให้ระยะเวลา การรอคอยของลูกค้าเท่ากับ 1.33 วินาที จากเดิม 11.78 วินาที ซึ่งส่งผลให้
ลูกค้ามีระยะเวลารอยคอยทั้งหมดลดลงจากเดิม 79.99 วินาที  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่ง การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการให้บริการ  โดยในปัจจุบันทุกธุรกิจนับว่าการขนส่งเป็นสิ่งหนึ่งที่
จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ดี หากบริษัทมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เช่น ลดต้นทุนด้าน
แรงงาน , ต้นทุนด้านระยะเวลาในการด้าเนินงาน เป็นต้น โดยการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะ
ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการให้บริการทันระยะเวลาที่ก้าหนดหรือทันความต้องการของลูกค้า,                   
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการขนส่งรวมทั้งราคาในการให้บริการในแต่ละครั้งและความ
ปลอดภัยของพนักงาน สินค้ารวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง โดย คุณพันพ ตันพิชัย  (2544)                
ได้น้าแนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งมาศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการการขนส่งสินค้าในเขตเมือง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาวะปัจจัยของผู้ประกอบการขนส่ง , โครงสร้างต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัฒนาการขนส่งสินค้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ผลของการวิจัยพบว่า         
ในการร่วมมือการประกอบธุรกิจด้านการขนส่งนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้ในเรื่องของการลด
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการแบ่งพ้ืนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้
ถึง 13.24% แต่ในขณะที่ การด้าเนินงานร่วมกันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพียง 17.70%   

 
ระเบียบการศึกษา 
 การศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนงาน ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูล– ผู้วิจัยได้ท้าการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือรวบรวม เก็บข้อมูลกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ
ผู้จัดการโรงงานที่ให้การสัมภาษณ์และให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงงาน เช่น พนักงานจัดล้าเลียงสินค้า 
พนักงานผลิตสินค้า เป็นต้น รวมทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากสื่อแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
ห้องสมุด รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เพ่ือน้าแนวทางมา
ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการด้าเนินงาน เพ่ือไม่ให้บริษัทฯมีต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯประสบ
ปัญหาส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทันระยะเวลาที่ก้าหนดและสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง  
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน คือ เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนสิงหาคม 2559 
พบว่า บริษัทฯมีจ้านวน การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าทั้งสิ้น 80 ครั้ง จากค้าสั่งซื้อทั้งหมด 402 
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ค้าสั่งซื้อ หรือคิดเป็น 19.90% และบริษัทฯมีมูลค่าความเสียหายของสินค้าทั้งสิ้น 59 ,100 บาท           
จากยอดขายทั้งหมด 5,394,118 บาท หรือคิดเป็น 1.09% 
 2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา – จากการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้จัดการโรงงาน          
ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯว่า บริษัทฯประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 2 ปัญหา คือ 
ปัญหาส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าและปัญหาสินค้าเกิดความเสียหายขณะส่งมอบสินค้า ซึ่งใน         
แต่ละเดือนบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากท้ัง 2 ปัญหาค่อนข้างมาก ซึ่งผลกระทบหลักๆ คือ ลูกค้าเริ่ม
ลดลงหรืออาจกล่าวได้ว่า บริษัทฯ มีอัตราเสียงในการสูญเสียถึง 20.99% ซึ่งจากผลกระทบผู้วิจัยจึง
ได้น้าผังก้างปลาเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและน้ามาหาแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. แนวคิดและแผนในการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข – จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น้า
แนวคิดการจ้าลองสถานการณ์หรือ Simulation ทดลองในงานวิจัยฉบับนี้ เพ่ือจ้าลองสถานการณ์หา
จ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าที่เหมาะสมกับจ้านวนค้าสั่งซื้อ อีกท้ังผู้วิจัยจะน้าระบบเข้า
มาทดลองช่วยในการบริหารจัดการตารางการส่งมอบสินค้าของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
พร้อมทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับน้้าหนักคราวละ
มากๆได้และช่วยลดแรงกระแทกของสินค้า โดยผู้วิจัยได้ท้าการทดลองปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา 
3 เดือน คือ เดือนธันวาคม 2559 – เดอืนกุมภาพันธ์ 2560 

 4. การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือน้ามาสร้างแบบจ้าลอง (Simulation) – จาก
การที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯและผู้จัดการโรงงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ           
ผู้วิจัยยังได้รวบรวม เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละขั้นตอนภายใน
บริษัทฯ เพื่อน้ามาสร้างแบบจ้าลองสถานการณ์ โดยผู้วิจัยได้ท้าการจับเวลาและจดบันทึกระยะเวลา
ต่างๆของแต่ละกระบวนงานในการขนส่ง อาทิ ระยะเวลาห่างของการรับค้าสั่งซื้อที่เข้ามาในระบบ
จากค้าสั่งซื้อที่ 1 และค้าสั่งซื้อที่ 2 จนครบทั้ง 50 ค้าสั่งซื้อ ระยะเวลาห่างในการส่งมอบสินค้าแต่ละ
ครั้ง เป็นต้น  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น้าผังก้างปลามาวิเคราะห์หาสาเหตุของทั้ง 2 ปัญหา 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ผังก้างปลาด้านการส่งมอบสินค้าล่าช้า 
 

ปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าล่าช้า – จากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลาตามภาพที่  1          
การวิเคราะห์ผังก้างปลาด้านการส่งมอบสินค้าล่าช้า พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดปัญหา คือ  
บริษัทฯมีจ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าท่ีไม่เพียงพอต่อค้าสั่งซื้อ โดยมีทรัพยากรฯจ้านวน 
3 คัน แต่มีค้าสั่งซื้อต่อเดือนโดยประมาณ 100-200 ค้าสั่งซื้อ อีกทั้งบริษัทฯยังมีการจัดตารางการ       
ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ค้านึงถึงค้าสั่งซื้อที่เร่งด่วน เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯยังมีการ
ปรับเปลี่ยนพนักงานขับรถอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งพนักงานขับรถอาจไม่ช้านานเส้นทางในการขนส่ง 
ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า อีกสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ล่าช้าคือ ปัญหาการจราจร โดยสถานที่จัดส่งให้กับลูกค้าบางครั้งทรัพยากรฯไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงได้ 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรที่ขรุขระ ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ผังก้างปลาด้านสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง 
 

ปัญหาด้านสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง – จากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลาตามภาพที่ 
2 การวิเคราะห์ผังก้างปลาด้านสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง  พบว่า สินค้าเกิดความเสียหายมี
สาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น ส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ , บริษัทฯไม่มีอุปกรณ์กัน
กระแทกระหว่างตัวสินค้า, พนักงานไม่มีความระมัดระวังขณะการขนย้ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
หลักของการเกิดความเสียหายของสินค้า คือ กระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของส่วนผสม 
อาทิ ส่วนผสมของน้้าที่กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานใส่ส่วนผสมในลักษณะเปิดน้้าจากสาย
ยาง โดยไม่มีการตวงหรือวัดส่วนผสมของน้้าใดๆ อีกท้ังกระบวนการขนส่งสินค้า บริษัทฯไม่มีอุปกรณ์
วางลองตัวสินค้า ซึ่งส่งผลให้สินค้าเกิดแรงกดทับและแรงกระแทกขณะการขนส่ง ดังนั้นอาจกล่าวได้
ว่าทัง้ 2 สาเหตุหลักนี้จะส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ 

 
อภิปรายเนื อหา 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า 
ผู้ วิจัยจึงได้น้าข้อมูลที่ รวบรวมมาวิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ยใน Input Analyzer เพ่ือน้าไปสร้าง
สถานการณ์จ้าลอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ใน Input Analyzer 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ ใน Input Analyzer 
 

 
 

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ใน Input Analyzer จึงน้ามาสร้างแบบจ้าลองสถานการณ์ เพ่ือ
ทดลองหาจ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าที่เหมาะสม โดยลักษณะของการจ้าลอ ง
สถานการณ์ ดังภาพที่ 3 การจ้าลองสถานการณ์ 

 
 
ภาพที่ 3 การจ้าลองสถานการณ์ 
 

จากภาพที่ 3 การจ้าลองสถานการณ์ จะเห็นว่าการสร้างแบบจ้าลองถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนการรับ Order เข้าสู่ระบบ และ ส่วนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 4 การรับ Order เข้าสู่ระบบ  

ในการรับ Order เข้าสู่ระบบ ดูได้จากภาพที่ 4 การรับ Order เข้าสู่ระบบ ที่ผู้วิจัยได้จ้าลอง
สถานการณ์มาไว้ในโปรแกรม Arena โดยเริ่มจากการตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง
สินค้า ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 95% ซึ่งในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าส่วนมากจัดส่ง ณ วันดังกล่าว มีเพียง 10% ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าในวันถัดไป จากนั้น
สินค้าจะถูกจัดเตรียมตาม Order ที่ได้รับ เพ่ือรอทรัพยากรฯเข้ามารับสินค้า 

 

 
 

 
ภาพที่ 5 การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

เมื่อสินค้าถูกจัดเตรียมพร้อมส่งมอบไว้เรียบร้อยแล้ว การด้าเนินงานต่อไปจะเป็นส่วนของ
การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจากภาพที่ 5 การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า สามารถอธิบายได้ว่า   
การขนส่งสินค้าเริ่มต้นจากการสร้างทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าเข้าสู่ระบบจ้านวน 3 คัน           
เมื่อมี Order ที่พร้อมส่งทรัพยากรฯจะวิ่งเข้าไปรับสินค้า เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าที่จัดเตรียมขึ้น
ทรัพยากรฯพร้อมทั้งเช็คจ้านวนสินค้าให้ตรงตาม Order อีกครั้ง เมื่อเรียบร้อยทรัพยากรฯจะออก
เดินทางสู่การส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายนั้น  เมื่อถึงสถานที่สินค้าจะถูกแยกออกจากทรัพยากรฯ         
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เพ่ือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ส่วนทรัพยากรฯจะวิ่งกลับมายังที่โรงงานเพ่ือรอขนส่งสินค้า Order 
ต่อไป  
ตารางท่ี 2 ผลการรันโปรแกรม Arena 

 
 

ซึ่งจากการรันโปรแกรม Arena พบว่า จ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
จ้านวน 3 คัน เพียงพอต่อค้าสั่งซื้อทั้งหมด ตามตารางที่ 2 ผลการรันโปรแกรม Arena โดยค้าสั่งซื้อมี
ระยะเวลารอคอยทรัพยากรฯเข้ามารับเฉลี่ย 0.000.00527904 นาที ต่อ 1 ค้าสั่งซื้อ และมีจ้านวนใน
การรอทรัพยากรฯเข้ามารับสินค้าเฉลี่ย 0.00250754 ชิ้น หรือาจกว่าได้ว่าไม่มีสินค้ารอทรัพยากรฯ 
ส่วนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้ามีระยะเวลารอคอยค้าสั่งซื้อเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.1426 นาที ต่อ 1 คัน 
และมีจ้านวนทรัพยากรฯรอ Order พร้อมส่งอยู่ที่ 1.93 คัน หรือกล่าวได้ว่า มีทรัพยากรฯจอดรถ 
Orderพร้อมส่งอยู่จ้านวน 1 ครั้ง ต่อครั้ง ซึ่งผลจากการรันโปรแกรม Arena มีจ้านวนการส่งมอบสิน
ค่าช้าจ้านวน 0 ครั้ง  หรืออาจกล่าวได้ว่า จ้านวนทรัพยากรฯ 3 คันเพียงพอต่อค้าสั่งซื้อทั้งหมด 402 
ค้าสั่งซื้อ 

อีกทั้งผู้วิจัยยังได้น้าระบบเข้ามาช่วยในการบริหรจัดการตารางการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 
โดยทดองใช้ระบบในเดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา  พบว่า 3 เดือนแรก คือ เดือนธันวาคม 2559 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีจ้านวนการส่งมอบสินค้าล่าช้าลดลงถึง 2.84% และหลังจากพัฒนา
ระบบให้มีความเสถียรมากขึ้นในปลายเดือนมีนาคม2560 – เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯไม่พบ
จ้านวนการส่งมอบสินค้าล่าช้าอีก 

1. จากการวิเคราะห์ผังก้างปลาด้านสินค้าเกิดความเสียหายขณะการขนส่ง พบว่า 
สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง คือ กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ 
ไม่มีมาตรฐาน โดยในกระบวนการผสมปูนซีเมนต์ไม่มีอัตราส่วนหรือส่วนผสมที่ไม่แน่นอน เช่น การ
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เติมส่วนผสมน้้าของน้้า พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะน้าสายยางมาเปิดใส่โม่ผสมปูนซีเมนต์ 
โดยไม่มีกระบวนการตวงหรือวัดอัตราส่วนก่อน ส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ง่าย อีกทั้งใน
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่มีอุปกรณ์ลองตัวสินค้าขณะขนส่ง           
ท้าให้เกิดแรงกดทับและการกระแทกกันของตัวสินค้า ส่ งผลให้สินค้าเกิดความเสียหายเพ่ิมมาก   
ผู้วิจัยจึงได้น้าท่อนไม้มาทดลองวางลองตัวสินค้า เพื่อลดการกระแทกระหว่างตัวสินค้า เนื่องจากไม้มี
คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับแรงกดทับได้คราวละมากๆ อาจบรรเทาการเกิดความ
เสียหายของสินค้าได้ จากการทดลองใช้ไม้วางลองตัวสินค้า 3 เดือน พบว่า การน้าไม้มาวางลองตัว
สินค้าขณะการขนส่งสามารถลดการเกิดความเสียหายของตัวสินค้าได้ถึง 77.06% โดยในเดือน
มิถุนายน 2559 – เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่าความเสียเท่ากับ 1.09% จากยอดขายทั้งหมด 
5,394,116 บาท แต่เดือนธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 25660 ที่ผู้วิจัยทดลองใช้ไม้ลองตัวสินค้า 
มีมูลค่าความเสียหายเหลือเพียง 0.25%  จากยอดขายทั้งหมด3,869,520.50 บาท ดังแผนภูมิที่ 1                         
การเปรียบเทียบมูลค่าความเสียหาย 
 

0

1

2

      -          -     

                           

      -     

     -     

1.09%

0.25%

 
 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเที่ยบมูลค่าความเสียหาย 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ สามารถกล่าวสรุปได้ว่า บริษัทฯมีจ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการ
ส่งมอบสินค้าจ้านวน 3 คัน เพียงพอต่อค้าสั่งซื้อ ผู้วิจัยจึงได้ทดลองรันโปรแกรมเพ่ิมจ้านวน Order 
ครั้งละ 5% พบว่า จ้านวนทรัพยากรฯ 3 คันยังสามารถเพ่ิมจ้านวนค้าสั่งซื้อได้อีกถึง 60% ตาม
ตารางที่ 3 ผลการรันโปรแกรมการเพิ่ม Order 
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ตารางท่ี 3 ผลการรันโปรแกรมการเพิ่ม Order 
 

 
  

เนื่องจากการเพ่ิมจ้านวนค้าสั่งซื้อให้ถึง 60% เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากและอาจส่งผลต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทดลองรันโปรแกรมใหม่อีกครั้ง โดยการลดจ้านวนทรัพยากร
ที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าลงรั้งละ 1 คัน พบว่า การที่บริษัทฯลดจ้านวนทรัพยากรลงเหลือเพียง 2 คัน 
ยังสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันระยะเวลาที่ก้าหนด แต่หากลดจ้านวนทรัพยากรฯลงเหลือเพียง 1 คัน 
บริษัทฯจะไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันระยะเวลาที่ก้าหนด เพราะฉะนั้นบริษัทฯ หากบริษัทฯลด
จ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินลงให้เหลือ 2 คัน ยังสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันระยะเวลาที่
ก้าหนดและผู้วิจัยได้น้าระบบการบริหารจัดการตารางการส่งมอบสินค้า เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ พบว่า ในเดือนธันวาคม 2559- เดือนกมุภาพันธ์ 2560 มีจ้านวนการส่งมอบสินค้าล่าช้าลดลง
เหลือเพียง 2.84% ซึ่งระบบยังมีข้อผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมาก
ขึ้นจนกระทั้งปลายเดือนมีนาคม 2560 – เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯไม่พบจ้านวนการส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้าอีก  
 ส่วนปัญหาด้านสินค้าเกิดความเสียหายขณะส่งมอบสินค้า จากผลการทดลองหาอุปกรณ์มา
ช่วยลดการกระแทกของตัวสินค้า พบว่า ในเดือนธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่า
ความเสียหายของสินค้าเหลือเพียง 0.25% จากยอดขายทั้งหมด เมื่อน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับช่วง
เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนสิงหาคม 2559 พบว่า ไม้สามารถช่วยลดการเกิดความเสียหายของตัว
สินค้าได้ถึง 77.06% เนื่องจากไม้มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับน้้าหนักได้คราวละมากๆ ส่วนที่
เหลืออีก 22.49% เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหาย 
 จากการวิจัยทั้ ง 2 ปัญหา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการบริหารด้านการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ บริษัทฯควรลดจ้านวนทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าลดให้เหลือ
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เพียงจ้านวน 2 คัน เพ่ือให้ทรัพยากรฯ ที่เหลืออยู่ได้ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังสามารถลด
ต้นทุนในการบ้ารุงรักษาได้เดือนละประมาณ 31,270 บาท ซึ่งสามารถบริษัทฯน้างบประมาณในการ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรฯที่ลดลงมาจัดหาอุปกรณ์ในการวัด หรือตวงส่วนผสมต่างๆให้มีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทควรมี กลยุทธ์ในการเพ่ิมจ้านวนค้าสั่งซื้อ โดยการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ      
ทั้งขายปลีกและขายส่ง รวมทั้งร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสร้างเครือข่าย โดยการสร้างความสัมพันธ์
กับ Supplier โดยการตกลงระหว่างกัน 
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การลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษา  
บริษัทจ้าหน่ายเม็ดพลาสติก 

Cost reduction to respond to customer needs Case study of Plastic 
Distribution Company. 

 
พีรพรรณ รัตนธรรมเจริญ1 กาญจนา กาญจนสุนทร2 

 
บทคัดย่อ 

 กรณีศึกษาการลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิต
เม็ดและจ้าหน่ายเม็ดพลาสติกนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังและต้นทุนค่าขนส่ง จากผลการศึกษาผู้วิจัย
พบว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค้าสั่งซื้อของลูกค้าที่บ่อยครั้ง และ
ทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีท้าให้บริษัทฯไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทันท่วงทีท้าให้บริษัทฯประสบกับภาวะการเก็บสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมากท้าให้เกิดต้นทุนในการ
จัดเก็บต่อเดือนที่สูงตามมา และ ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องเกี่ยวกับการวางแผนการจัดส่งที่ไม่สามารถ
วางแผนการจัดส่งล่วงหน้าได้ท้าให้เกิดภาวะต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้แก่ การน้าระบบการสื่อสารผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ที่มีอยู่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลแผนความต้องการระหว่างบริษัท
ฯ และ กลุ่มลูกค้า เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที จากนั้นน้าข้อมูลความต้องการที่
ได้มาท้าการวางแผนการผลิต การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีการของ MRP นอกจากนั้น ทาง
ผู้วิจัยยังท้าการปรับปรุงแผนการจัดส่งมาใช้วิธีการ MILK RUN เพ่ือลดภาระต้นทุนค่าขนส่ง 
 จากผลการด้าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงที่เสนอมาเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของพนักงานได้ และยังสามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังได้ถึง 74,042 บาทต่อเดือน และยังสามรถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ถึง 337,633 บาทต่อ
เดือนแต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยหลักของการด้าเนินงานของบริษัทฯ 
 
__________________________________ 
1นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 

From the information collected on the case study of cost reduction to 
respond to customer needs of Plastic Distribution Company by the researcher, it 
was found that the cause of the problem is that the customer has changed 
information all the time and the company cannot access the information promptly 
causing the company to experience a high inventory level resulting in high monthly 
storage costs and a continuing impact on shipping planning that cannot be done in 
advance. This resulted in a higher cost than expected.  

For this independent study, the researcher introduced the EDI computer 
system to help in linking data between the company and the customer group so 
that the data can be accessed in a timely manner and for the information to be 
used for planning the manufacturing and planning the purchase of raw materials, 
and so on. Additionally, the principles of MRP to help control and planning the 
import of raw materials to achieve the lowest inventory and MILK RUN 
transportation to reduce freight costs.  
 From this independent study, the researcher found that employee 
performance can be improved, the cost of inventory can be reduced by 74,042 THB 
per month, and transportation costs can be reduced by 337,633 THB per month. 
However, the company would still be able to respond to the needs of customers in 
a timely manner, which is the main factor of the company's operations. 
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บทน้า 
 
 การด้าเนินธุรกิจในปัจจุบันในกลุ่มของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ยานยนต์ เครื่องใช้ส้านักงานมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากกลุ่มสินค้าเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท้าให้การบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาย การบริการ
หลังการขาย การซ่อมบ้ารุงต่างๆจะมีการปรับตัวเพ่ือรับภาวะของตลาด เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อลูกค้า ปัจจัยที่ส้าคัญที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า คือ สินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่้า 
และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลาที่ต้องการ แต่เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่งผลให้เกิดภาวะปัญหาของ
สินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญส้าหรับการด้าเนินธุรกิจเนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีความ
ผันแปรตลอดเวลาท้าให้เกิดปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงตามมา โดยผู้ท้าการวิจัยได้ท้าการศึกษา
เกี่ยวกับการลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจ้าหน่าย
เม็ดพลาสติก เนื่องจากทางผู้วิจัยพบว่า บริษัทกรณีศึกษา ประสบภาวะปัญหาการจัดเก็บสินค้าคง
คลังในปริมาณที่สูง ส่งผลท้าให้ใช้พ้ืนที่ในการจัดวางสินค้าเป็นปริมาณมาก และ ท้าให้เกิดต้นทุนใน
การจัดเก็บต่อเดือนที่สูงตามมา ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ทางผู้วิจัยเองได้วางเป้าหมายในการ
ท้าการศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงเกินความ
จ้าเป็น 
  2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางของการลดสินค้าคงคลังทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุดิบ สินค้า
ส้าเร็จรูป และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาค้นคว้าการลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้น้าแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆมาวิเคราะห์และพิจารณา ได้แก่ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง : สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นสิ่งที่ส้าคัญ
ส้าหรับการด้าเนินธุรกิจเพราะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการผลิต การจัดจ้าหน่าย ทั้งนี้การ
มีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะต้นทุนของธุรกิจ แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดมี
สินค้าคงคลังน้อยเกินไปก็อาจจะท้าให้ธุรกิจประสบกับปัญหาการขาดแคลนสินค้าคงคลัง (Stock 
Out) ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการด้าเนินธุรกิจ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ รวมทั้ง
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ศึกษาในเรื่องของต้นทุนของสินค้าคลังในแบบต่างๆ  คือ 1.ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า (Ordering 
Cost)  2.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า ( Inventory Carrying Cost) 3.ค่าใช้จ่ายจากการขาดแคลน
สินค้า (Shortage Cost) 4.ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (Start Up Cost or Setup Cost) 
ซึ่งการให้ความใส่ใจในการศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงแล้วนั้นจะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
จุด และเป็นประโยชน์ในการวางแผนปริมาณสินค้าคงคลัง 

แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่ง : การขนส่ง (Transport) คือ การด้าเนินการเคลื่อนย้ายบุคคล 
สิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งการขนส่งยังต้องค้านึงความต้องการของผู้บริโภคเป็น
หลัก ซึ่งถ้าการขนส่งเกินความผิดพลาดก็จะท้าให้เกิดภาระต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามมา ดังนั้นการ
ด้าเนินงานเพ่ือการขนส่งต้องท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาในการขนส่งที่คุ้มค่าสูงสุด 
ดังเช่น การขนส่งในรูปแบบของ Milk Run เพราะการขนส่งแบบ Milk Run เป็นการสนับสนุนการ
ขนส่งแบบ JIT  โดยมีเป้าหมายในการขนส่งไว้ดังนี้ 1.ลดภาวะต้นทุนค่าขนส่ง 2.เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท้างาน 3.ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 4.ลดปริมาณของสินค้าคง  

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ปัจจุบันระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่า
เป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยในการปฏิบัติงาน และ การด้าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้เกิดความคล่องต่อ และ 
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างตลอดเวลา ดังนั้นการน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด้า เนินธุรกิจ
ยังสามารถช่วยลดการปฏิบัติงานของคน นอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
และการส่งเอกสารอีกด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการวัตถุดิบด้วยหลักการของ MRP : การวางแผน
การผลิตและควบคุมวัตถุดิบที่อาศัยการท้างานของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดย 
MRP จะเกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง โดยมีปัจจัยหลัก คือ การมีปริมาณ
สินค้าคงคลังที่น้อยที่สุด แต่ยังสามารถมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จารุภา อุ่นจางวาง (2556) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชัยภูมิแดรี่ จากกรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังที่ขาดประสิทธิภาพ โดยการท้าการศึกษาในครั้งนี้
ทางผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง และ ข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งจากข้อมูลที่ ได้
ท้าการศึกษาพบว่าเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดการปฏิบัติงานที่ซ้้าซ้อนของ
พนักงาน ซึ่งจากปัญหาที่พบทางผู้วิจัยได้ท้าการแก้ไขปัญหาด้วยการน้าระบบ Scan Barcode เข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ การน้าบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี (Cut Stock) ท้าให้พนักงานสามารถ
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ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท้าให้การนับจ้านวนสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง และ ข้อมูล
สินค้าคงคลังเป็นแบบ Real Time พบว่าเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นสามารถลดลงได้
มากกว่าร้อยละ 70.08 และ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้ถึง 339,456 บาทต่อปี  
 ชินภัทร อ่อนฉิม (2555) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัทเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนการท้างานและการจัดเส้นทางการเดินรถให้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้ารูปแบบ
การจัดรถขนส่งในรูปแบบของ Routing เพ่ือลดระยะเวลาในการขนส่ง ซึ่งการหาผลลัพธ์ในครั้งนี้
อาศัยหลักการของ Saving Algorithm มาเป็นข้อก้าหนดการขนส่งสินค้าผ่านรูปแบบของโปรแกรม 
VRP Solver ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางการเดินรถซึ่งโดยวิธีการดังกล่าวสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดได้เป็นร้อยละ 31.08 
 ทิพวรรณ วิริยะสหกิจ (2558) มหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าโดน
การศึกษาการประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่งสินค้า โดยการอาศัยข้อมูลการวางแผนการผลิตล่วงหน้า 6 เดือน มาค้านวณต้นทุน
ค่าขนส่งเพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยน้าการขนส่งแบบมิลค์รันเข้ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดเส้นทางการเดินรถ การก้าหนดเวลาการรับ และ ส่งมอบสินค้า การ
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งพบว่าสามารถลดต้นทุนการขนส่งคิดได้ 523,146 บาท
ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 67.58 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยตามแนวทางการทดลองการปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
กรณีบริษัทฯศึกษา ที่ทางผู้วิจัยได้ท้าการศึกษานั้นเน้นการน้าระบบการสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ หาแนวทางการลดต้นทุน ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา และ เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆดังนี ้

1. การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน: จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันพนักงาน
ปฏิบัติงานตามความเคยชิน และ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของผู้บริหารเป็นหลัก ท้าให้ขาดความคิด
ในการแก้ไขปัญหาและขาดทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

การศึกษาข้อมูลการจัดเก็บสินค้าคงคลัง: เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลสินค้าคงคลังใน
รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทั้ง 2 ประเภท และ สินค้าส้าเร็จรูป เพ่ือท้าการศึกษาดูว่าต้นทุนใน
การจัดเก็บสินค้าคงคลังแต่ละเดือนคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ 
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การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการขนส่ง: จากข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับการขนส่งพบว่า แผนก
ขนส่งไม่สามารถวางแผนการจัดส่งล่วงหน้าได้ เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงในการขนส่ง
ตลอดเวลา ท้าให้ต้นทุนค่าขนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา: จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาและเก็บรวบรวมมา
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ปัญหา คือ ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีจ้านวนมาก และ ต้นทุนค่าขนส่งที่สูง 
เกิดจากปัญหาหลักอันเดียวกัน คือ การที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลาและมี
ความล่าช้าในการส่งข้อมูลระหว่างลูกค้า และ บริษัทกรณีศึกษา นอกจากนั้นยังขาดการวางแผนใน
การรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

3. การพัฒนาแนวความคิดและการวางแผนในการด้าเนินงาน: หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท้าการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้วนั้นพบว่าปัญหาหลักของบริษัท กรณีศึกษา นั้นมีปัจจัยหลักมาจาก
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ทางผู้วิจัยได้น้าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน 3 แนวทางคือ 1.การน้าระบบการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ระบบ EDI 
(Electronic Data Interchange) มาเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างลูกค้า และ บริษัท 
กรณีศึกษา 2. การวางแผนการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังด้วยหลักการของ MRP 3.การลดภาระ
ต้นทุนค่าขนส่งด้วยการขนส่งแบบ MILK RUN เนื่องจากบริษัทขนส่งที่มีการติดต่อมีการท้าการขนส่ง
ในรูปแบบของ Milk Run ให้กลุ่มลูกค้าอยู่แล้วและมีพ้ืนที่ในการวางสินค้าเพียงพอต่อปริมาณการ
จัดส่งที่บริษัทกรณีศึกษาต้องมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า  

4. การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง : จากการที่ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์หา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วนั้นก็ได้ท้าการ น้าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งการ
น้าเสนอออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.การประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท กรณีศึกษา เพ่ืออธิบาย
ถึงสาเหตุของปัญหาว่าเพราะอะไรปัญหานี้ถึงต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน 2.การประชุมร่วมกับกลุ่ม
ลูกค้าที่จะท้าการแก้ไขปัญหา เป็นการประชุมเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาว่าสาเหตุส้าคัญ
มาจากการที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และ น้าเสนอแนวทางในการแก้ไขว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะด้าเนินการ
แก้ไขด้วยวิธีการใดบ้าง 

5. การปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน : เนื่องจากว่าการวิ จัยในครั้งนี้ เป็นการทดลองการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีการเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และ ท้าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559  โดยมี
วิธีการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนการเริ่มใช้แนวทางการแก้ไข คือ 1.การลดปริมาณสินค้าคง
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คลัง จากเดิมที่ปริมาณสินค้าคงคลังทุกๆสินเดือนจะมีปริมาณร้อยละ 70-80 ต่อเดือน ก็ท้าการปรับ
ลดลงเหลือร้อยละ 40-50 ต่อเดือน  2.การวางแผนการขนส่ง คือ มีการวางแผนการขนส่งล่วงหน้า 
และ มีการปิดรอบการจัดส่งเพ่ือให้แผนกการขนส่งท้างานได้ง่ายขึ้น และในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 
จะเป็นการเริ่มการทดลองการปฏิบัติงานจริง 

6. การตรวจสอบผลการด้าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากการทดลองการ
ปฏิบัติงานจริงผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆแบบรายวัน เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลังของวัตถุ
ประเภทที่ 1 (เม็ดพลาสติกที่ยังไม่ผ่านการผสมสี), วัตถุดิบประเภทที่ 2 (เม็ดพลาสติกแม่สีชนิด
เข้มข้นพิเศษ) สินค้าส้าเร็จรูป การน้าเข้าวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต และข้อมูลการจัดส่งสินค้าใน
รูปแบบการขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run) นอกจากนั้นแล้วผู้ยังได้ท้าการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานว่าเกิดปัญหาด้านใดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากข้อมูลที่ศึกษาและท้าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าปัญหาหลักที่ต้องได้รับการ
แก้ไขของ บริษัท กรณีศึกษา มีอยู่ด้วยกัน 2 ปัญหา คือ 1.ต้นทุนค่าขนส่งที่สูง 2.สินค้าคงคลังมี
ปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาทางผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ศึกษาได้มาท้าการวิเคราะห์ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และ การจัดการการขนส่ง 
 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการเก็บสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบทั้ง 2 ประเภท และ สินค้าส้าเร็จรูป 

ระหว่างเดือน มกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559    (หน่วย : กิโลกรัม) 
 

 
  

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้พบว่าจ้านวนสินค้าคงคลังแต่ละประเภทที่บริษัทมีการ
จัดเก็บในแต่ละเดือนมีปริมาณที่สูงมาก  ท้าให้เกิดต้นทุนเฉลี่ยในการเช่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บต่อเดือน
ที่สูงตามมา ซึ่งจะแสดงตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อเดือน และ พ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ 
 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ ต้องใช้พ้ืนที่ถึง 443.86 ตารางเมตรในการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังทั้งหมด และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อเดือนสูงถึง 
88,772 บาท ต่อเดือน หรือ คิดเป็นมูลค่าถึง  1,065,204 บาทต่อปี นอกจากผู้วิจัยยังท้าพบว่า
ต้นทุนในเรื่องการขนส่งก็มีมูลค่าสูงกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละ Plant 

 
 

จากตัวเลขที่แสดงตามตารางพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อกิโลกรัมบริษัทฯ มีต้นทุนใน
การขนส่งสูงกว่าราคาค่าขนส่งที่มีการคิดราคารวมไว้กับราคาขายสินค้าส้าเร็จรูป 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาได้ทางผู้วิจัยได้น้าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน 3 แนวทาง ดังนี้ 

2.1 การน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
น้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ ระบบ EDI ที่ เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัท 
กรณีศึกษา และ ลูกค้า เพ่ือให้การส่งต่อข้อมูลเป็นแบบ Real Time และ ทราบถึงปริมาณความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และ ยังสามารถช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวก และ ง่ายขึ้น ซึ่ง
สามารถอธิบายการปฏิบัติงานก่อนและหลังการใช้ระบบ EDI ดังนี้ 

 



909 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

  ก่อนใช้ระบบ EDI หลังใช้ระบบ EDI 

1.ยอดประมาณการสั่งซื้อ
ล่วงหน้า 

บริษัท กรณีศึกษาได้รับข้อมูล
ผ่านทาง E-Mail จาก
ลูกค้า 

บริษัทกรณีศึกษาเข้าถึงข้อมูล
ผ่านระบบ EDI 

2.การสั่งผลิตสินค้า สั่งผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ สั่งผลิตสินค้าตามยอดประมาณ
การสั่งซื้อของเดือนถัดไป 

โดยมียอดสินค้าคงคลัง ณ สิ้น
เดือนโดยประมาณร้อย
ละ 20 ของเดือนถัดไป 

  
  

  
  

3.การเปิดใบสั่งซื้อสินค้า 

 ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อสินค้า
ล่วงหน้า1 เดือน 
พร้อมแผนการเรียกแก่
บริษัท 

ลูกค้าเปิดใบสั่งซื้อล่วงหน้า 5 วัน 

4.การยืนยันยอดการจัดส่ง 

ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงยอด
การจัดส่งในแต่ละวัน
ทุกวัน 

ลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอด
การจัดส่งล่วงหน้า 5 วัน 

  
5.การจัดเตรียมสินค้า ไม่สามารถเตรียมสินค้าล่วงหน้า สามารถเตรียมสินค้าล่วงหน้าได้ 

 
2.2 การน้าระบบ MRP เข้ามาช่วยในการวางแผนการน้าเข้าวัตถุดิบ และ การก้าหนด

สินค้าคงคลังเพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังไม่ให้มีมากเกินความจ้าเป็น ซึ่งจากการน้า
หลักการเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานท้าให้เกิดการวางแผนในการปฏิบัติงานท้าให้เกิดความง่ายและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ 
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  ก่อนใช้ระบบ MRP หลังใช้ระบบ MRP 

1.การก้าหนดการน้าเข้า
สินค้า 

ไม่มีการก้าหนดการน้าเข้า
สินค้า 

ก้าหนดการน้าเข้าสินทุกวันพุธ 
และ วันศุกร์ของสัปดาห์ 

 
  

 

2.ก้าหนดปริมาณการ
น้าเข้าวัตถุดิบ 

  

ไม่มีการก้าหนดปริมาณการ
น้าเข้า 

  
  

มีการก้าหนดปริมาณการน้าเข้า
ให้มีสินค้าคงคลังให้
เพียงพอต่อ 

ปริมาณการใช้ในวันถัดไป 

3.การก้าหนดปริมาณ
สินค้าคงคลัง ณ 
สิ้นเดือน 

ปริมาณสินค้าคงคลัง ณ สิ้น
เดือนมีจ้านวนร้อยละ 
70-80 ของยอดการใช้
งานเดือนถัดไป 

ปริมาณสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน
มีจ้านวนร้อยละ 20 ของ
ยอดการใช้งานเดือน
ถัดไป 

 
จากตารางการปฏิบัติงานเบื้องต้นพนักงานในส่วนงานการวางแผนจะท้าการวางแผนการ

น้าเข้าวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อตารางการผลิตของฝ่ายผลิต โดยค้านวณผ่านโปรแกรม Excel ดังนี้ 
 

เครื่องจักร วันที่ รายการที่ผลิต จ้านวน เลขที่ล๊อท 
วัตถุดิบ 
ที่ใช ้

สินค้าคงคลัง 
ตั้งต้น 

การน้าเข้า 
วัตถุดิบ 

สินค้าคงคลัง  
ณ วันสิ้นงวด 

S3 2-May NU-0215 10,000 1C0023 9,500 32,000 40,000 22,500 

S3 2-May NU-0215 10,000 1C0024 9,500     13,000 

S3 2-May NU-0215 10,000 1C0025 9,500     3,500 

S3 3-May NU-0215 10,000 1C0026 9,500     -6,000 

 
จากตารางการค้านวณการใช้และการน้าเข้าวัตถุดิบจะเห็นได้ว่าวัตถุจะไม่เพียงพบต่อการ

ผลิตในวันที่  3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทางแผนกวางแผนจะต้องมีการน้าเข้าวัตถุดิบในวันที่  2 
พฤษภาคม 2560 ซึ่งทางแผนกวางแผนจะมีการวางแผนการใช้ และ การน้าเข้าวัตถุดิบ เพ่ือรองรับ
การผลิตของฝ่ายผลิต โดยสามารถค้านวณได้ดังนี้ 
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การหาสินค้าคงคลัง ณ วันสิ้นงวดนั้นๆ  =  สินค้าคงคลังตั้งตัน + การน้าเข้าวัตถุดิบ  
- จ้านวนการใช้วัตถุดิบในแต่ละวัน 

การหาการน้าเข้าสินค้าคงคลัง   =  สินค้าคงคลัง ณ วันสิ้นงวดนั้นๆ – ปริมาณ 
                                                               การใช้ในแต่ละวัน     
 
 นอกจากนั้นแล้วยังน้าหลักการ MRP มาใช้ในการวางแผนการควบคุมสินค้าคงคลังของ
สินค้าส้าเร็จรูป เพ่ือไม่ให้สินค้าคงคลังมากจนเกินไป แต่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีตลอดเวลา    
 
ตารางท่ี 4 แสดงถึงจ้านวนที่จะมีการจัดส่ง และ สินค้าคงคลัง ณ สินวันนั้นๆ 

ค้าสั่งซ้ือจากลูกค้า สินค้าคงคลังตั้งตัน ณ วันที่ 

จ้านวนสินค้าคงคลัง 
 ณ สินวันที่ ………… 

วันส่ง
ม
อ
บ จ้านวน 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ เลขที่ล๊อท 

จ้านวน 
ตั้งต้น 

เลขที่ล๊อทผลิตที่ผลิตเสร็จ 
ณ วันที่….. จ้านวน 

                

                
 

จากตารางทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะท้าการค้านวณดูว่าในแต่ละวันมีจ้านวนค้าสั่งซื้ อจาก
ลูกค้าจ้านวนเท่าไหร่ และ มีสินค้าคงคลังตั้งต้นในแต่ละวันเป็นจ้านวนเท่าไหร่ และ มียอดการผลิต
เสร็จในวันนั้นจ้านวนเท่าไหร่ และ เหลือสินค้าคงคลัง ณ สิ้นงวดเท่าไหร่ ซึ่งสามารถค้านวณได้ ดังนี้ 
 

สินค้าคงคลังณ วันสิ้นงวด  =  จ้านวนตั้งต้น + จ้านวนที่ผลิตเสร็จ ณ วันนั้นๆ  
– จ้านวนสั่งซื้อ จากลูกค้า 

 
3. การน้าระบบ MILK RUN เข้ามาใช้ในการขนส่งสินค้า จากการที่บริษัทฯประสบปัญหา

เกี่ยวกับต้นทุนค่าขนส่งสินค้ามีมูลค่าต่อกิโลกรัมที่สูงเกินกว่าที่ทางบริษัทฯ ก้าหนดไว้ ทางบริษัทฯ
เลยจะต้องหาแนวทางการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าร่วมกับลูกค้า โดยการท้าการขนส่งแบบ MILK 
RUN ซึ่งมีการก้าหนดเวลาการับสินค้าของรถ MILK RUN ที่จะเข้ามารับสินค้าที่บริษัทแบ่งออกเป็น 
2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ  
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 ช่วงเวลา 13.00 – 14.30 คือ เวลาการรับสินค้าของรถ MILK RUN ของลูกค้าปลายทางที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ช่วงเวลา 15.00 – 16.30 คือ เวลาการรับสินค้าของรถ MILK RUN ของลูกค้าปลายทางที่
จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีใบการควบคุมการขนส่งของรถ Milk Run ซึ่งแสดงตามภาพด้านล่าง 
 

 
 

ซึ่งจากการน้าระบบ Milk Run เข้ามาช่วยในการส่งพบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง
ของบริษัทกรณีศึกษาได้จริง ซึ่งแสดงตามตารางด้านล่างนี้ 

 

  ก่อนใช้การขนส่งแบบ Milk Run หลังใช้การขนส่งแบบ Milk Run 

ต้นทุนในการขนส่ง 

ต้นทุนในการจัดส่งคิดเฉลี่ยได้ 0.59 
บาทต่อกิโลกรัมสา้หรับการขนส่ง 
Plant1และ 0.39บาทต่อกิโลกรัม
ส้าหรับการขนส่ง Plant2 หรือคิดเป็น
337,633บาทต่อเดือน 

ต้นทุนการจัดส่งคิดแบบเหมารวม คือ 0.40 บาท
ต่อกิโลกรมั หรือคดิเป็น 254,736 บาทต่อเดือน 
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สรุปผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาปัญหาทั้ง 2  ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
แนวทางการปรับปรุง  ผลการปรับปรุง  

1. การน้าระบบ EDI มาใช้ในการ
แลกเปลีย่นข้อมูล 

สามารถควบคุมสินค้าคงคลัง , การวางแผนการผลติ และ การน้าเขา้วัตถุดิบ
ได้ ซึ่งท้าให้สามารถลดปรมิาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อเดือนลงได้ถึง 
88.83% ต่อเดือน และ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าไดม้ากถึง 
74,042 บาท / เดือน 

2. การน้าหลักการ MRP มาใช้
ควบคุมสินค้าคงคลัง 

ลดโอกาสการเกิดสินค้าสต๊อคเกิน หรือ สินค้าสต๊อคขาด และท้าให้เกิดการ
ค้านวณ การวางแผนที่ถูกต้องและแม่นย้า 

3. การเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของ
การจัดการการขนส่งแบบ 
MILK RUN 

สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งต่อเดือนลงได้ถึง 82,897 บาท/เดือน หรอืคิดเป็น
ร้อยละ 32 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ขยายผลการวิจัยไปทดลองใช้กับลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ 
2. สร้างจิตส้านักในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนว่าต้องมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ต้องไม่สร้างต้นทุนที่ไม่มีความจ้าเป็นให้กับบริษัทฯ 
3.จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้ และ ความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้พนักงานทุกๆฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจ และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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Interchange. 
พิภพ ลลิตาภรณ์  การบริหารของคงคลังระบบ MRP ( Material Requirement Planning), 2540 
จารุภา  อุ่นจางวาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

แบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ชินภัทร อ่อนฉิม., (2555) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัทเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 
ทิพวรรณ วิริยะสหกิจ., (2558) มหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าโดนการศึกษา

การประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run) 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเพ่ิมรายได้ กรณีศึกษา บริษัท xxx จ้ากัด
Increasing The Efficiency Transportation And  Enhanced Income 

A case study of xxx company Limited  
 

เอวิกา ศรีทอง1*และวันชัย รัตนวงษ์2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและการเพ่ิมรายได้ มีวัตถุประสงค์ คือ  
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งของบริษัท XXX จ้ากัด 2) การสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของบริษัท 
XXX จ้ากัด พบว่าสาเหตุของปัญหาที่ท้าให้กระบวนการขนส่งมีปัญหา คือ มาจาก Outsource ที่
ไม่ได้มาตรฐานในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา  ซึ่งเกิดการร้องเรียนขึ้นจากลูกค้า มี
ผลกระทบไปถึงในเรื่องของรายได้ที่ลดลงในแต่ละปี ขั้นตอนในการแก้ปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส่ง คือการจัดท้าแบบประเมิน Outsource ด้วยเครื่องมือ QCDS มาประเมินผล แบบ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และแบบประเมินพนักงานขับรถ รวมไปถึง และการใช้กฎหมายทั้ง
ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาควบคุมในเรื่องของอัตราความเร็ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางอ้อม 
จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาเป็นในตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ท้าให้ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งจากการประเมิน  outsource, การประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าและการประเมินพนักงานขับรถ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63% , 66% 
และ 75% ตามล้าดับ รวมถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2016 จาก 2015 เพ่ิมขึ้น 57% คิดเป็นมูลค่า 
3,870,258 บาท 

 
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิภาพการขนส่ง, QCDS, Outsource, การสร้างรายได้เพ่ิม, ISO39001 

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ กรุงเทพมหานคร email : awika99@hotmail.com 
2 รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ์ อาจารย์ประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

Case study topic “The methods to increase the efficiency of transportation 
and increase the income” The objectives of the study were 1)  To increase the 
efficiency of transportation of XXX Co.,Ltd.. 2) To increase more income. The tools 
adopted in this research are researched and collected the information about the 
factors of problems within the company. The data indicate that cause of problem 
was inefficient transportation of outsource company to delivery goods to Cambodia. 
There are complains from the customer that impact to lower income. For improving 
the efficiency of transportation were outsource evaluation, customer satisfaction 
survey and driver evaluation by using QCDS.  It using ISO 39001 to controls 
outsourcer’s work process and Cambodia’s law and Thai’s law controls the speed 
of the transportation.  Therefore this method is indirect tools to solved the 
problems.  Analysis revealed that efficiency of transportation to Cambodia was 
achieve the target.  Then the results of efficiency transportation improving about 
outsource evaluation, customer satisfaction survey and driver evaluation have 
improved 63% , 66% and 75% respectively. In 2016, income was increase from 2015 
about 57% or 3,870,258 Baht   

 
Keywords: Efficiency transportation improving, QCDS, Outsource, income increasing,  

ISO39001 
 
ความส้าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

บริษัท XXX จ้ากัด ด้าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนส่งออกปูนทีพีไอ  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกคือ ปูน
ผสมส้าหรับเท M299 และปูนฉาบฝาผนัง M199 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่ง
ประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ก้าลังพัฒนาและมีอัตราการก่อสร้างสูง  ปัจจุบัน มีนักธุรกิจที่
เริ่มท้าธุรกิจส่งออกวัสดุก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้นท้าให้เกิดการแข่งขันสูงในเรื่องราคา คุณภาพ และความ
เป็นมาตรฐาน ดังนั้นสิ่งที่จะท้าให้แต่บริษัทมีความแตกต่างกัน คือ การบริการลูกค้า ระยะเวลาการ
ส่งมอบ และคุณภาพของสินค้า และเนื่องด้วยบริษัท XXX จ้ากัด จ้าง outsource ในการขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศกัมพูชา ท้าให้ต้องรักษามาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย 
เพ่ือให้ลูกค้าพอใจในเรื่องของการบริการ 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นและความส้าคัญของปัญหา ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้น มีทั้งหมด 2 ปัญหา ดังนี้ 
ปัญหาที่ 1 การส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า เนื่องจากปัญหาหลักๆคือการรอคิวรถขนส่ง 
Outsource ทีไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ท้าให้เกิดการร้องเรียนจากลูกค้าขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการท้ากรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งที่สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ที่สุด ปัญหาที่ 2 พบว่า รายได้แต่ละปีที่ลดลง เนื่องจากสอดคล้องกับปัญหาข้อที่ 1 ในเรื่องของการ
ขนส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า ท้าให้ลูกค้าชะลอการสั่งสินค้า และไม่มีระบบจัดการที่ดี ตามข้อมูล
ที่แสดงในภาพดังต่อไปนี้ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1 สาเหตุที่ท้าให้เกิดการส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า 
 

 

แผนภูมิที่ 2 รายได้ที่ลดลง ปี 2013-2015 
จากแผนภูมิที่ 1 และ 2 ปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าท้าให้รายได้ลดลงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 

2013-2015 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างเพ่ือลดปัญหาอันเนื่องมากจาก Outsource ดังนั้น
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ผู้วิจัยจะมุ่งความส้าคัญไปที่กระบวนการขนส่งเพ่ือลดปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าและวิธีในการสร้าง
รายได้ที่เพ่ิมข้ึนให้แก่บริษัท 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ลดปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าของบริษัท xxx จ้ากัด  

2. การสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ฉมามาศ ประยงค์ (2555) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและ
กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซี-โปร โลจิสติกส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ้ากัด มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิด ต้นทุนค้าเสียโอกาส ในการด้าเนินงานขององค์กร 2) เพ่ือ
น้าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานเพ่ือลดต้นทุนค้าเสียโอกาส และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า 3. เพ่ือก้าหนดคู่มือการซ่อมบ้ารุง เพ่ือให้การด้าเนินการซ่อม
บ้ารุงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก้าหนดของบริษัท จากปัญหาของบริษัทซีโปร โลจิ สติกส์ 
แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ้ากัด ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าท้าให้
เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจ้านวนมาก อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกและเกิดการซ่อมบ้ารุง ท้า
ให้เกิดการสูญเสียค่าโอกาสเพ่ิมขึ้นตามมา มีการปรับปรุงโดยการจัดซื้อรถยนต์ขนส่งเพ่ิมขึ้นจ้านวน 
70 คัน เงินลงทุน 148,900,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.65 ของมูลค่าค่า
เสียโอกาสทั้งหมด ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 103,070,562 บาท ระยะเวลาคืน
ทุน 5.02 ปี แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุโดยการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและสร้างจุดพักรถจ้านวน 8 
จุด ทั่วประเทศ การซ่อมบ้ารุงมีการแก้ไขโดยการสร้างคู่มือในการซ่อมบ้ารุงให้กับพนักงานเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายซ่อมบ้ารุงเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ 
KPI เป็นตัวชี้วัดถ้าปฏิบัติได้ตาม KPI จะมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.64 ของมูลค่าค่าเสีย
โอกาสทั้งหมด 

สุพีรยา งามเลิศ (2558) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า และวิธีการ
แก้ไขปัญหาการส่งสินค้าที่ล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท ABC พลาสเตอร์ จ้ากัด มีวัตถุประสงค์คือ  
1) เพ่ือศึกษาปัญหาส่งสินค้าล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท ABC พลาสเตอร์ จ้ากัด 2) เพ่ือศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท ABC พลาสเตอร์ จ้ากัด ซึ่งงานวิจัยได้ท้าการ
วิเคราะห์ปรับปรุงการท้างน โดยการออกแบบขั้นตอนการท้างาน ลดปัญหาการส่งมอบสินค้า และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท 
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ประจักษ์ พรมงาม (2556) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาลดความล่าช้าในการขนส่ง
สินค้าปูนซีเมนต์ผง กรณีศึกษา บริษัท มีนา ทรานสปอร์ต จ้ากัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
แนวทางพัฒนาลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าปูนซีเมนต์ผง บริษัท มีนา ทรานสปอร์ต จ้ากัด  
2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าปูนซีเมนต์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม และน้ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายในการท้าวิจัยในเรื่องการลดความล่าช้าและการเพ่ิมรายได้ เนื่องจากทั้งแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีของบริษัท Outsource เช่น 
แนวทางการแก้ปัญหาระบบการขนส่ง และแนวทางการเพิ่มรายได้ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

จากปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม ทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งและการเพิ่มรายได้ แต่ละข้ันดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็น

สาเหตุท้าให้รายได้ลดลง 

2. ศึกษาขั้นตอนการด้าเนินงานของ Outsource, ข้อมูลรายได้ และรวบรวมข้อมูลที่จะใช้

ในการวิเคราะห์การวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการเพ่ิมรายได้  

3. สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การออกแบบการประเมิน และสร้างกลยุทธ์ในการ

เพ่ิมรายได ้

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน น้าผลการประเมินที่ได้มา

วเิคราะห์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5. สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ปัญหาที่ 1 การส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า 

ปัจจุบันบริษัท XXX จ้ากัด ส่งออกปูนทีพีไอไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ส่งออก มี เพียง 2 ชนิด คือ ปูนผสมส้าหรับเท และปูนฉาบฝาผนัง และบริษัทได้มีการจ้าง 
outsource ขนส่งเพียงเจ้าเดียว ท้าให้ เราไม่สามารถควบคุมระบบการจัดการของรถขนส่ง 
Outsource ได้ จึงเกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศล่าช้า ซึ่งมีผลมาจากลูกค้าร้องเรียน
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เข้ามา ส่งผลกระทบในเรื่องของไปถึงรายได้ที่ลดลงในแต่ละปี ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาที่เป็นสาเหตุใน
การส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้าที่ท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการขนส่งไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  สาเหตุการส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า 
 

 
 

จากตารางที่ 1 สาเหตุหลักๆ ที่ท้าให้การขนส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า ตามล้าดับ  
ซึ่งสาเหตุที่น้ามาเป็นข้อสรุปน้ามาจาก การเก็บข้อมูลหลังจากที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามา ซึ่งได้ท้าการ
เก็บข้อมูลในปี 2015 พบว่ามีสาเหตุการส่งสินค้าล่าช้า จ้านวน 22 ครั้ง เมื่อคิดเป็นรายได้ เท่ากับ 
14,216/ครั้ง ท้าให้พบว่า รายได้รวมที่สูญเสียจากปัญหาการขนส่งเท่ากับ 312,752 บาท ในปี 2015  

1.1  แนวทางการแก้ปัญหาการส่งสินค้าในต่างประเทศล่าช้า 

1.1.1 ผู้วิจัยพบว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพราะบริษัทไม่มีระบบการ
ควบคุม outsource ให้มีมาตรฐาน และบริษัทไม่ เคยคิดค่าเสียโอกาสที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่ 
outsource ไม่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ อีกทั้ งบริษัทไม่ เคยมีการคิดค่าปรับกับบริษัท 
outsource ที่ผ่านมา ท้าให้ outsource ก็ไม่สนใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยได้ก้าหนด
กรอบมาตรฐานเพ่ือออกแบบส้าหรับ outsource และเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบแบบการประเมิน Outsource ดังตารางที่ 2 ออกแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ดัง
ตารางที่ 3  และออกแบบประเมินพนักงานขับรถ ดังตารางที่ 4 

 
 
 
 
 
 



921 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมิน Outsource โดยบริษัท XXX เป็นผู้ประเมิน 
 

 
 

จากตารางที่ 2 ได้ออกแบบประเมิน Outsource เนื่องจากบริษัทขนส่ง ไม่มีการประเมินที่
ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยได้ออกการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม ปี 2015 ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายที่ 90% พบว่าผลการประเมินดีขึ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63% 
วัดได้จากการร้องเรียนของลูกค้าลดลง 
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ตารางท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ประเมิน 
 

 
 

จากตารางที่  3 ผู้วิจัยได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งไปยังประเทศกัมพูชาที่ดีขึ้น โดยท้าการประเมินจากการส่งสินค้าในแต่ละครั้ง 
ซึ่งได้ท้าการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2015 
ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายที่ 90% พบว่า การร้องเรียนของลูกค้าลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 66% 
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ตารางท่ี 4 แบบประเมินพนักงานขับรถ Outsource เป็นผู้ประเมิน 
 

 
 

จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินพนักงานขับรถ โดยให้พนักงานระดับสูง
ประเมิน ซึ่งได้ใช้ระยะเวลาที่ท้าการประเมิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2015 พบว่า 
การร้องเรียนของลูกค้าลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 75% โดยการประเมินทั้ง 3 แบบนี้ โดยตั้งเป้าหมาย
การประเมินอยู่ที่ 90% แต่ผลการประเมินที่ออกมานั้นยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าเปอร์เซ็นต์จะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนท้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน  

1.1.2 จ้างรถขนส่งบริษัทoutsourceเพ่ิมอีก1บริษัท คือ บริษัท ตั้งจิ้นเส็งมีรถขนส่ง
ทั้งหมด 50 คัน รวมจากเดิมมีรถขนส่งของบริษัท น.มาดี 30 คัน รวม 80 คัน เพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการของบริษัท และเกิดปัญหาการรอคิวรถให้น้อยที่สุด  นอกจากนี้ยังใช้ข้อก้าหนด/
กฎหมายบังคับในประเทศไทยความเร็วจ้ากัดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมาย
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บัญญัติว่าด้วยกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรในประเทศกัมพูชาเพ่ือควบคุมการเกิดอุบัติเหตุอีก
ด้วย 

1.2 ปัญหาที่ 2 รายได้ลดลง  

เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ก้าลังพัฒนา จึงเกิดมีความต้องการสินค้า
ประเภทวัสดุก่อสรสร้างเป็นจ้านวนมาก แต่ด้วยปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้านั้น ท้าให้ลูกค้ามีตัวเลือก
มากมายในการใช้บริการจากผู้แข่งขันรายใหม่ จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดน้อยลง ผู้วิจัยจึงได้ท้าการ
เก็บข้อมูลปี 2015-2016 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังแผนภูมติ่อไปนี้  

 

 
 
แผนภูมิที่ 3 รายได้ที่ลดลงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2013-2015 
 

จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่ารายได้ลดลงในแต่ละปี ซึ่งพบว่า รายได้ปี 2015 ลดลง
จากปี 2014 2% และปี 2016 ลดลงจากปี 2015 1%สาเหตุของรายได้ลดลงจะสอดคล้องกับปัญหา
ข้อที่ 1 คือการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศล่าช้า จนท้าให้เกิดการร้องเรียนจากลูกค้าข้ึน  

1.2.2 แนวทางการแก้ปัญหารายได้ท่ีลดลง 

1. วิเคราะห์ SWOT 
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ภาพที่ 1 วิเคราะห์ SWOT 
 

2. วิเคราะห์ Tows Matrix 

 
 
ภาพที่ 2 วิเคราะห์ Tows Matrix 
 

จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท XXX จ้ากัด แล้ว
น้ามาสร้างกลยุทธ์โดยใช้ Tows Matrix พบว่ากลยุทธ์ที่จะใช้ในการแก้ปัญหารายได้ที่ลดลงได้แก่ กล
ยุทธ์การสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้มีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ในเครือทีพีไอหลายชนิด
ด้วยกัน แต่ที่สามารถสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ หลังคายูโทเปีย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดวัสดุ
ก่อสร้างในกัมพูชา ท้าให้ได้มีโอกาสในการน้าเสนอลูกค้า และเนื่องจากคุณภาพของหลังคายูโทเปีย
นั้น ได้มาตรฐานแข็งแรงและทนทาน ท้าให้ได้รับการตอบรับของลูกค้าเป็นอย่างดี ท้าให้รายได้
เพ่ิมขึ้นถึง 57% และรายได้รวมอยู่ที่ 3,870,258 บาท นอกจากนี้ ยังได้ขายตลาดไปยัง อ้าเภอนคร



926 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

วัดและอ้าเภอสีหนุวิลล์ และเมืองอ่ืนๆ ของประเทศกัมพูชาต่อไป ซึ่งอยู่ในกระบวนการตกลงและ
เจรจาในเรื่องการสร้างคลังสินค้าในที่นั้นๆ 

 
อภิปรายผล 

หลังจากท่ีเราได้ท้าการแก้ปัญหาในแต่ละวิธีการแล้ว ซึ่งสามารถสรุปผลการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการแก้ปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า  

จากการออกแบบประเมิน พบว่า ผลการประเมิน Outsource, ผลการประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าและผลการประเมินพนักงานขับรถ ดีขึ้นจากการใช้การประเมินเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่ง ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมิน Outsource, ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผลการ

ประเมินพนักงานขับรถ  
 

 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมิน Outsource จากเดิมที่มีสาเหตุการส่งสินค้าล่าช้า 
ทั้งหมด 22 ครั้ง หลังปรับปรุงเหลือเพียง 8 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63%, ผลการประเมินความพึง
พอใจของลูกค้า จากเดิมที่มีลูกค้าร้องเรียนเข้ามา จากข้อมูลที่เก็บทั้งหมด 36ครั้ง หลังปรับปรุงเหลือ
เพียง 12 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 66% และผลการประเมินพนักงานขับรถซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลจาก
การร้องเรียนของลูกค้าและการปฏิบัติภายในบริษัท พบว่าก่อนการปรับมีการร้องเรียนทั้งหมด 61
ครั้ง หลังปรับปรุง เหลือเพียง 15 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 75% 

2. ผลจากการแก้ปัญหารายได้ท่ีลดลง 

 

 

 

 



927 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ตารางท่ี 6 รายได้รวมที่เพ่ิมข้ึนหลังการปรับปรุง 
 

 
  

จากตารางที่ 6  แสดงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนหลังการแก้ไขเรื่องรายได้ที่ลดลง โดยการสร้างกลยุทธ์ 
พบว่ารายได้เพ่ิมข้ึนในปี 2016 ถึง 3,870,258 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 57% 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและการเพ่ิมรายได้นี้ เป็นแนวคิดที่เกิดจาก
ปัญหาจริง ซึ่งการขนส่งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกับบริษัทรถขนส่งในการควบคุมการประเมินผล 
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทางอ้อม ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด จึงท้าให้การด้าเนินงานค่อนข้างมี
อุปสรรค เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในบางครั้ง แต่ผลที่ออกมาก็ไม่ได้แย่มาก และไม่ถึงกับดีที่สุด 
ส่วนในเรื่องของการเพ่ิมรายได้ที่ทดลองโดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ์การส่งออกนั้น เป็นการทดลองที่
ได้ผลดีขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ และยังมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ  อีกด้วย 
เช่น ลาว เวียดนาม 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตแก้วกาแฟวนทอง (กรณีศึกษา บริษัท ABC) 
A gold lining coffee cup production process improvement  

(Case study: ABC company) 
 

รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์1 นครินทร์ สุนาพันธ์1 และภิณณกัญจน์ รังรองรจิตภูมิ1  
 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดปัญหาการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแก้วกาแฟ
วนทอง เนื่องจากการวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม และการจัดการการไหลของวัตถุดิบและชิ้นงานมี
ความทับซ้อนกัน ส่งผลให้เกิดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมาก ซึ่งเป็นการสูญเปล่าที่ไม่
จ้าเป็น งานวิจัยนี้จึงได้น้าเสนอแผนผังโรงงานแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า ผลจากการวิจัย
พบว่า สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ 239.74 เมตร/รอบ และลดเวลาในการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ 12.87 นาที/รอบ คิดเป็น 20.23% และ 33.80% ตามล้าดับ รวมทั้งงานวิจัย
ฉบับนี้ยังได้น้าเสนอแนวทางในการท้างานโดยการปรับการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ออกมา
จากแผนกเผาตกแต่งชิ้นงานจาก 100% เป็นการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง เพราะชิ้นงานที่ออกจาก
แผนกนี้จะไม่มีของเสีย จะสามารถท้าให้ลดความสูญเปล่าด้านเวลาและระยะทางในการเคลื่อนย้าย
ชิ้นงานส้าหรับการตรวจสอบลงได้ถึง 87.4% และ 87.5% ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังได้น้าเสนอ
แบบฟอร์มส้าหรับตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิส้าหรับเตาเผาดิบ และ แนวทางการท้างานของ
พนักงานในแผนกนี้เพ่ือลดความสูญเสียของชิ้นงาน 
 
ค้าส้าคัญ: แก้วกาแฟเซรามิค การวางผังโรงงาน การลดความสูญเปล่า  

 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย e-mail: rotchanart_kri@utcc.ac.th    
 aeyer1@hotmail.com, and pinnakan@hotmail.com 
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Abstract 

 This research aims to reduce wastes in production process of a gold lining 
coffee cup. Wastes are from inappropriate flow process and plant layout, leading 
distance and time of material movement to be high and generate wastes in 
production. Therefore, this research is focused on investigating the causes of wastes 
and find the way to reduce those wastes to increase performance and reduce cost. 
The results of this research by proposed new plant layout find that distance and 
time of production process can be reduced to 239.74 meters and 12.87 minutes per 
production cycle, with 20.23% and 33.80%, respectively. In addition, the company 
should adjust production sampling from 100%  inspection to be random sampling 
inspection.  It will be waste time to do fully inspection because none defect 
products are from decorative ceramic kiln. Sampling inspection can reduce 
operation time and distance at 87.4%  and 87.5% , respectively.  Moreover, this 
research proposed work instruction to guide workers who working on furnace 
operation and proposed new form to monitor and control furnace’s temperature to 
reduce defects from this process.  
 
Keywords: Ceramic coffee cup, Plant layout, Wastes reduction 

 
บทน้า 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิคมีการแข่งขันกันสูงขึ้น วัตถุดิบที่ใช้มีหลากหลาย 
วิธีการท้างานและลักษณะการท้างาน ขาดพนักงานที่มีทักษะในการผลิต กระบวนการผลิตมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องจักรต่างๆก็มีความซับซ้อน และชิ้นงานมีความเปราะแตกหักง่าย หากมีการจัด
วางเครื่องจักรและกระบวนการท้างานที่ไม่เหมาะสมจะท้าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางที่มาก 
และอาจก่อให้เกิดเส้นทางการขนถ่ายที่ไขว้กันไปมา  ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
ทั้งความสูญเสียด้านการขนถ่าย และชิ้นงานแตกหักเสียหายถ้าใช้อุปกรณ์ขนถ่ายและการจัดเก็บ
ชิ้นงานไม่เหมาะสม  และท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หลายๆบริษัทจึงพยายามปรับปรุงการท้างาน 
และหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือลดต้นทุนการท้างาน รวมทั้งต้องมีการบริหาร
จัดการกับกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
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บริษัท ABC เป็นบริษัทหนึ่งที่ประสบปัญหาในการกระบวนการผลิตชิ้นงาน เนื่องจากมีการจัดวางผัง
โรงงานและการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่เหมาะสม จึงต้องการปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในการท้างาน และลดต้นทุนการผลิต โดยบริษัท ABC 
ด้าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ้าหน่ายสินค้าเซรามิค มีจ้านวนพนักงานประมาณ 900 คน ผลิต
สินค้าประเภทเซรามิคที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารหลายประเภท  เช่น แก้วกาแฟมีขา แก้วมัก จาน
ขนาดต่างๆ ถ้วยสลัด และแก้วกาแฟวนทอง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การผลิตสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉลี่ย 
  
 โดยสินค้าแต่ละประเภทมีสัดส่วนปริมาณการผลิตที่แตกต่างกันขึ้นกับความต้องของตลาด 
ซึ่งสัดส่วนการผลิตสินค้าแต่ละประเภทแสดงดังภาพที่ 1 โดยแก้วกาแฟวนทอง แสดงดังภาพที่ 2 
เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดและมีการผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าอ่ืนๆของบริษัท 
โดยมีสัดส่วนการผลิต 24% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด  
 

   
 
 
 

     
ภาพที่ 2 แก้วกาแฟวนทอง 
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ประเด็นที่เป็นปัญหาส้าคัญในกระบวนการผลิต 
 
 กระบวนการผลิตแก้วกาแฟวนทองในปัจจุบัน มีขั้นตอนการผลิตแสดงดั งภาพที่ 3 จาก
การศึกษาเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์หาปัญหาของการผลิตสินค้า พบว่าการผลิตสินค้ามีปัญหาในรูปของ
ผลิตภัณฑ์เสียหาย มีการเคลื่อนย้ายหรือขนถ่ายวัสดุในกระบวนการผลิตมากเกินไป เพราะการผลิต
สินค้าแต่ละชิ้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และ ใช้เครื่องจักรหลายเครื่ อง เส้นทางการ
เคลื่อนย้ายสลับซับซ้อนและไขว้กันไปมา ท้าให้การเดินทางไม่สะดวก และส่งผลให้สินค้าเกิดการ
แตกหักเสียหาย รวมถึงเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีเวลาสูญเปล่าเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะเวลา
สูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่จ้าเป็น ส่งผลให้บริษัทสูญเสียค่าใช้จ่าย และรายได ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการท้างานในการผลิตแก้วกาแฟวนทอง 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการการท้างานของทุกๆแผนก โดยน้า
หลักการการวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอัน
ได้แก่ ความสูญเปล่าจากการขนส่ง การเก็บสินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้าย การรอคอย การผลิตเกิน
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จ้าเป็น กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ ของเสียในกระบวนการผลิต (Chris A. Ortiz, 
2009) มาช่วยวิเคราะห์ พบว่าปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นมี 3 ประการ ได้แก่ 

 เกิดของเสียในแผนกเผาดิบ เนื่องจากพนักงานที่ควบคุมดูแลนั้นขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับแต่งเตาเผา  โดยมีการเพ่ิมอุณหภูมิของเตาเผา เพ่ือลดเวลาการเผาผลิตภัณฑ์ลงเพราะ
ต้องการให้มีความเร็วในการเผามากขึ้น  ทั้งนี้การที่เร่งอุณหภูมิของเตาเผาให้สูงขึ้นนั้นสามารถลด
เวลาการเผาผลิตภัณฑ์ได้  แต่ก็ส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์บางส่วนเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพตามที่
ก้าหนดไว้  

 การเสียเวลาในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานแบบ 100% ในแผนกเผาตกแต่งชิ้นงาน
โดยไม่มีความจ้าเป็น เนื่องจากชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการนี้จะไม่มีของเสียเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการ
เดินทางเป็นระยะทางที่ค่อนข้างมาก เพราะต้องมีการเคลื่อนย้ายชิ้นงานเพ่ือน้ามาตรวจสอบและ
น้าไปจัดเก็บเมื่อมีการตรวจสอบชิ้นงานทั้ ง 100% ซึ่ งจากการศึกษาปัญหาเบื้ องต้นพบว่า 
กระบวนการตรวจสอบชิ้นงานแบบ 100% นั้นเสียเวลาเท่ากับ 175 นาที/รอบ และมีการเคลื่อนย้าย
เป็นระยะทางท้ังหมดเท่ากับ 304 เมตร/รอบ 

 เกิดความสูญ เสียจากการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายวัตถุดิบและชิ้นงานในทุกๆ
กระบวนการผลิต  เนื่องจากการจัดวางต้าแหน่งของแต่ละแผนกไม่มีความต่อเนื่อง เส้นทางการ
เคลื่อนย้ายงานระหว่างท้า (Work in process : WIP) มีการทับซ้อนกัน และไขว้กันไปมา ท้าให้การ
เคลื่อนย้ายไม่สะดวกและใช้เวลานาน และมีการรอคอยเนื่องมาจากพ้ืนที่ที่ เป็นเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายภายในโรงงานนั้นมีขนาดคับแคบ เช่น ชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบแล้วจะต้องถูกส่งไปยัง
แผนกซ่อมซึ่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร รวมทั้งช่องทางเดินของแผนกชุบและเผาเคลือบมี
ขนาดคับแคบ และมีเส้นทางทับซ้อน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าการท้างานแต่ละรอบนั้นมีการ
เคลื่อนย้ายและขนถ่ายวัตถุดิบและชิ้นงานเท่ากับ 1,424.70 เมตร และใช้เวลาเท่ากับ 38.11 นาที 
นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่ไม่เหมาะสม เช่น หลังจากสินค้าถูกบรรจุเรียบร้อยแล้วต้องมี
การขนย้ายไปไว้ยังคลังสินค้าเพ่ือเตรียมจัดส่ง แต่ระยะทางระหว่างแผนกบรรจุภัณฑ์ไปยังคลังสินค้า
มีระยะทางไกลประมาณ 300 เมตร อีกทั้งยังใช้วิธีการขนโดยใช้ Hand lift truck ซึ่งขนได้เพียงครั้ง
ล่ะ 1 พาเล็ท และตีรถเปล่ากลับมาท้าให้เสียเวลา (Waiting) และแรงงานในการขนย้าย อีกทั้ง
อาจจะท้าให้สินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนย้ายเพราะเส้นทางท่ีขนย้ายนั้นขรุขระไม่เรียบ  

อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ปัญหา 2 ข้อแรกเกิดจากสาเหตุในแผนกนั้นๆ และ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ก็ได้น้าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ใน
ส่วนของผลการด้าเนินงาน ส่วนปัญหาที่ 3 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท้างานทุกแผนกในโรงงาน 
และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส้าคัญที่ส่งผลให้เกิดความของเสียและความสูญเสียหรือความสูญเปล่าต่างๆใน
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โรงงาน หากสามารถลดปัญหาการสูญเปล่าดังกล่าวจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานได้  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ สุชาดี แหลมหลักสกุล และ คณะ, 2559 ให้ความส้าคัญที่การศึกษาปรับปรุง
กระบวนการท้างานของกระบวนผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นที่การลดความสูญเปล่าที่เกิดจาก
การท้างานที่ไม่จ้าเป็น เพ่ือให้ต้นทุนลดลงจากการลดของเสียและความสูญเปล่าต่างๆ (wastes) ใน
การท้างาน ผลจากการศึกษาโดยการปรับปรุงการท้างานในหลายๆจุดพร้อมกัน พบว่าสามารถลด
ความสูญเปล่าลงได้หลายส่วน ได้แก่ เวลาน้าในการส่งมอบชิ้นส่วนให้ลูกค้าลดลง 33% พื้นที่ส้าหรับ
การใช้งานเพ่ิมขึ้น 83% และ สามารถลดพนักงานในกระบวนการผลิตลงได้ 42% รวมทั้ง ไพศาล 
ลาภสมบูรณ์ชัย และคณะ, 2558 ได้ท้าการศึกษาการปรับปรุงการท้างานเพ่ือลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการบรรจุหอมหัวใหญ่ จากการศึกษาพบว่าความสูญเปล่ามี 4  ประการ คือ การขนส่ง
ที่มากเกินไป การมีขั้นตอนการผลิตมากเกินไป การรอคอยในการปฏิบัติงาน และ การมีชิ้นงาน
บกพร่อง หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือ การปรับผังโรงงานเพ่ือลดระยะทางและระยะเวลาในการ
เคลื่อนย้าย ผลจากการแก้ปัญหาโดยการจัดผังของกิจกรรมชั่งน้้าหนักให้อยู่ชิดกับกิจกรรมการมัด
ปากถุงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตรวจสอบความเรียบร้อยขั้นสุดท้าย รวมทั้งปรับผังการผลิตให้เป็นรูปตัวยู 
ผลที่ได้พบว่า กระบวนการผลิตมีความสะดวกมากขึ้น และผู้จัดการสามารถควบคุมดูแล และสังเกต
ความสูญเปล่าหรือความบกพร่องในการท้างานได้ดีขึ้น 

จากข้อจ้ากัดและประเด็นปัญหาดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่าในกระบวนการผลิตแก้ว
กาแฟเซรามิคมีปัญหาเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ท้าให้สูญเสียค่าใช้จ่าย และท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น จึงควรที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาหลักส้าคัญ
ประการหนึ่งคือ การเกิดการสูญเสียเวลาในการเคลื่อนย้าย เนื่องจาการวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม 
ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงให้ความส้าคัญไปที่การลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายและการขนถ่าย
วัสดุในโรงงาน เพ่ือลดต้นทุนในการท้างาน และให้ความส้าคัญที่สินค้าประเภทแก้วกาแฟวนทอง
เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด 

 
การด้าเนินงานวิจัยและผลการด้าเนินงาน 

 งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการท้างานและแผนผังของโรงงาน วิเคราะห์ปัญหา 
และหาสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ หลังจากนั้นจึงได้น้าหลักการและทฤษฎีการวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) (สมศักดิ์ ตรีสัตย์, 2555) เพ่ือน้ามาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในโรงงาน การวางผังโรงงาน
ที่เหมาะสมจะท้าให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่อง ควบคุมการผลิตได้ง่าย ลดการสูญเสียเวลาและ
ระยะทางในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ การท้างานมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น วทัญญู แสนโภชน์ และ คณะ, 2559  ระบุว่าการวางผังโรงงานที่เหมาะสม จะ
ช่วยลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ 20-50 ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้น้าเสนอการ
ออกแบบผังโรงงานที่เหมาะสมส้าหรับบริษัทกรณีศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการที่ไม่แน่นอน ผลจาก
การศึกษาพบว่าผังโรงงานที่น้าเสนอสามารถลดระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยรวมจาก 
5,343,338 เมตร เหลือ 4,089,541 เมตร ซึ่งท้าให้ระยะทางรวมลดลง 1,253,798 เมตรต่อปี หรือ
คิดเป็นร้อยละ 23.46 
 โดยการศึกษาการวางผังโรงงานมีขั้นตอนการท้างานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  

 ศึกษาการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายวัตถุดิบและชิ้นงาน (ศึกษาการไหลของชิ้นงาน) 

 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแต่ละแผนก 

 จัดท้าแผนผังทางเลือกและวิเคราะห์หาแผนผังที่เหมาะสม 
 

1. ศึกษาการเคลื่อนย้ายของชิ้นงาน  
โรงงานมีพ้ืนที่ทั้งหมด 40,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นส่วนต่างๆ 27 ส่วน ประกอบด้วย

แผนกต่างๆของกระบวนการผลิต คลังสินค้า ส้านักงาน ร้านค้า และ ลานเอนกประสงค์ และมี
แผนผังการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายวัดสุและชิ้นงานในการผลิต แสดงดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 การไหลของวัตถุดิบและชิ้นงานในการผลิตในปัจจุบัน 
 

ชิ้นงานมีการไหลจากขั้นตอนแรกไปยังขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิต ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนและไหลทับซ้อนกัน มีระยะทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงานไกล และยังมีการทับซ้อนของ
เส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยังแต่ละแผนกที่ต้องท้างานต่อเนื่องกัน ทั้งนี้แผนผังปัจจุบัน นั้นมีใช้เวลา
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ในการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายวัสดุ 38.11 นาที/รอบ และ มีระยะทางในการเคลื่อนที่ของชิ้นงานรวม
ทั้งหมด 1,424.70 เมตร/รอบ 

2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
เมื่อทราบระยะทางและระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในกระบวนการผลิตใน

ปัจจุบันแล้ว  จึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแต่ละแผนก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของ
ระยะทางของแต่ละแผนก โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งชนิดและปริมาณที่ท้าการผลิต พ้ืนที่ของ
แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเวลาที่ใช้ ในการผลิตจากการจับรอบเวลาการท้างานในแต่ละแผนก 
เส้นทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน จากแผนภูมิการไหล (Process Flow Chart)  เพ่ือศึกษาขั้นตอน
และความสัมพันธ์ของการผลิต เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของชิ้นงานและศึกษาความหนาแน่นการไหล
ของชิ้นงานระหว่างแผนก เพ่ือน้ามาหาระดับความสัมพันธ์ เมื่อท้าการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ จึง
ได้น้ามาเขียนเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนก และ แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างแผนก 
แสดงดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 ตามล้าดับ 

 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างแผนก 
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ภาพที ่6 แสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างแผนก  
 

3. จัดท้าแผนผังทางเลือก 
จากข้อมูลความสัมพันธ์ของกิจกรรม  และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่กล่าว

มาในข้างต้น จึงได้น้ามาก้าหนดและจัดท้าแผนผังทางเลือก โดยค้านึงถึงการลดระยะทางการ
เคลื่อนที่ของชิ้นงานของแผนกต่างๆ เวลาในการรอคอยและเวลาในการเคลื่อนที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท้า
แผนทางเลือกทั้งหมด  5 รูปแบบโดยยึดข้อมูลความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การไหลเป็นเกณฑ์ 
แล้วเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยประเด็นส้าคัญที่ใช้ในการจัดแผนผังรูปแบบต่างๆ แสดงดัง
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นส้าคัญในการจัดแผนผังรูปแบบต่างๆ  
 

แผนผัง ประเด็นส้าคัญในการจัดแผนผังรูปแบบต่างๆ 
รูปแบบที่ 1 จัดแผนกสต็อกเผาดิบให้อยู่ใกล้กบัแผนกคัดแยกมากที่สดุ แผนกเผาเคลือบกับแผนกคัดเกรดอยู่

ใกล้กันสุด และ ย้ายแผนกคัดเกรดไปอยู่อีกฝั่งของเตา เพื่อลดการเกิดเส้นทางไขว้กันระหว่าง
แผนกชุบเคลือบไปยังแผนกเผาเคลือบและแผนกเผาเคลือบไปยังแผนกคัดเกรด 

รูปแบบที่ 2 จัดแผนกสต็อกเผาดิบบางส่วนอยู่ใกล้กับแผนกคดัแยกมากขึ้น 
รูปแบบที ่3 จัดให้แผนกสต็อกเผาดิบอยู่ใกล้กบัแผนกคัดแยกมากขึ้น และแผนกตกแต่งพิเศษอยู่ใกล้กับ

แผนกเผาตกแต่ง  
รูปแบบที ่4 จัดแผนกคัดเกรดไปอยู่ต้าแหน่งเดิมข้างเตาเผา แต่หมุนปากเตาไปอีกทางเพื่อแก้ไขปัญหาการ

เกิดเส้นทางขนถ่ายไขว้กัน  
รูปแบบที ่5 จัดแผนกสต็อกเผาดิบกับแผนกคัดแยก แผนกศูนย์รวมออเดอร์กับแผนกตกแต่งพิเศษ  แผนก

ตกแต่งพิเศษกับแผนกเตาเผาตกแต่งท้ังหมดให้อยู่ใกล้กันมากท่ีสุด  

 
จากการจัดแผนผังรูปแบบต่างๆ จะพิจารณาเลือกแผนผังที่เหมาะสม โดยใช้ระยะทางและ

เวลาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยท้าการเปรียบเทียบระยะทางและเวลาที่ใช้ระหว่างแผนผัง
ปัจจุบันและแผนผังทางเลือกทั้ง 5 รูปแบบ ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงระยะทางและเวลาที่ใช้ของแผนผังปัจจุบันและแผนผังทางเลือกทั้ง 5 รูปแบบ 
 

แผนผังโรงงาน ระยะทาง (เมตร/รอบ) เวลา (นาที/รอบ) 

แผนผังปัจจุบัน 1,424.70 38.11 

แผนผังรูปแบบที ่1 1,248.90 26.18 

แผนผังรูปแบบที ่2 1,331.70 28.72 

แผนผังรูปแบบที ่3 1,202.65 26.19 

แผนผังรูปแบบที ่4 1,255.90 26.90 

แผนผังรูปแบบที ่5 1,184.96 25.23 
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จาการเปรียบเทียบระยะทางที่ใช้ระหว่างแผนผังปัจจุบันและแผนผังทางเลือกทั้ง 5 
พบว่า แผนผังที่เหมาะสมคือแผนผังรูปแบบที่ 5 (แสดงดังภาพที ่7) ซึ่งมีระยะทางและเวลาน้อยที่สุด
คือ ระยะทางทั้งหมด 1,184.96 เมตร/รอบ และเวลาเท่ากับ 25.23 นาที/รอบ และสามารถลด
ระยะทางได้มากท่ีสุดคือ 239.74 เมตร/รอบ และสามารถลดเวลาได้มากสุดเช่นกันคือ  12.87 นาที/
รอบ เมื่อเทียบกับแผนผังในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่7 แสดงการจัดแผนผังรูปแบบที่ 5 
 

นอกจากนี้ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การแก้ปัญหา 2 ข้อแรกที่เป็นปัญหาการเสียเวลาในการ
ตรวจสอบแบบ 100 % ของแผนกเผาตกแต่ง และ ปัญหาของเสียจากระบวนการผลิตของแผนกเผา
ดิบนั้น จะน้าเสนอในส่วนนี้ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้น้าเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
ดังนี้  

1. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน 
ในปัจจุบันหลังจากกระบวนการเผาตกแต่งชิ้นงานนั้น มีการตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการตรวจสอบคุณภาพแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ 175 
นาที/รอบ แต่ทั้งนี้จากการเข้าไปศึกษาการท้างานและรวบรวมข้อมูล พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่า น
กระบวนการเผาตกแต่งนั้น ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจึงท้าให้สูญเสียเวลาในการตรวจสอบโดยไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  งานวิจัยนี้จึงได้เสนอให้มีการปรับมาใช้การตรวจสอบแบบสุ่ม (Random 
Inspection) โดยใช้ทฤษฎี ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือน้ามาก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการรวบรวม
ข้อมูลสินค้าที่ผ่านกระบวนการเผาตกแต่งจ้านวน 2,800 ชิ้น จะท้าการตรวจสอบคุณภาพเพียง 350 
ชิ้น และต้องไม่พบของเสียเลย หากตรวจพบของเสียถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานที่ก้าหนดไว้  จึงจะท้าการ



940 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

ตรวจสอบคุณภาพแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากปรับการตรวจสอบคุณภาพแบบ 100 เปอร์เซ็นต์มา
เป็นการตรวจสอบแบบสุ่ม สามารถลดเวลาการท้างาน เหลือเพียง 22 นาที ซึ่งลดลงได้ 87.4% 
รวมทั้งสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายลงได้ 87.5% 

2. การแก้ปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิตของแผนกเผาดิบ 
เมื่อท้าการศึกษา พบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในแผนกเผาดิบนั้น เกิดจากคนงานไปปรับตั้ง

อุณหภูมิของเตาเผาเองเพ่ือให้งานเสร็จเร็วขึ้นโดยขาดความรู้ความเข้าใจ จึงท้าให้ชิ้นงานเกิดความ
เสียหาย ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ได้น้าเสนอแนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือให้โรงงานน้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท้างาน โดยการให้ค้าแนะน้าและท้าแบบฟอร์มส้าหรับการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา
ทุกๆชั่วโมงการท้างาน (แสดงดังตารางที่  3) เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยพนักงานที่
รับผิดชอบ ต้องจดอุณหภูมิของเตาเผาทุกชั่วโมง หากพบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปหรือไม่ได้อุณหภูมิตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด (ซึ่งอุณหภูมิที่ตั้งไว้คือ 725 องศาเซลเซียส และค่าความดันเท่ากับ 8 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) จะต้องท้าการปรับให้ถูกต้อง หรือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท้าการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 
ตารางท่ี 3 แบบฟอร์มส้าหรับการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิเตาเผาดิบ 
 

บริษัท ABC เอกสารหมายเลข............ 
แบบฟอร์มการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิเตาเผาดิบ วันที ่............................... 

เวลา อุณหภูมิ ความดัน ผู้ตรวจสอบ  หมายเหตุ 
 8.00         
 9.00         
 10.00         

. 

. 

. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
 20.00         
 21.00         
 22.00         

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน………………………………………………..................................… 
ค่ามาตรฐานของอุณหภมูิ = 725 องศาเซลเซยีส และค่าความดัน = 8 กิโลกรมั/ตารางเซนติเมตร 

  
 หมายเหตุ การบันทึกอุณหภูมิ ตอ้งด้าเนินการทุกๆชั่วโมง ตั้งแตเ่วลา 8.00 น. จนถึง เวลา 22.00 น. 
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 อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอเพ่ิมเติม
ให้มีการติดข้อความวิธีการใช้เตาเผาดิบ เพ่ือให้พนักงานทราบวิธีการใช้งานเตาเผาดิบที่ถูกต้อง แสดง
ดังภาพที ่8 
 

 
 
ภาพที่ 8 วิธีการใช้เตาเผาดิบ 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัญหาของกระบวนการผลิตพบปัญหาหลักๆ คือความสูญเปล่าจากการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบและชิ้นงานในกระบวนการผลิตแก้วกาแฟวนทอง งานวิจัยนี้จึงน้าเสนอแนวทางใน
การลดความสูญเปล่าโดย การปรับแผนผังกระบวนการผลิตของการผลิตแก้วกาแฟวนทอง ผลที่ได้
พบว่าสามารถสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายจาก 1,424.70 เมตร/รอบ เหลือ 1,184.96 
เมตร/รอบ ลดได้ทั้งหมดเท่ากับ 239.74 เมตร/รอบ และสามารถลดเวลาจากเดิม38.11 นาที/รอบ 
เป็น 25.23 นาที/รอบ สามารถลดเวลาได้เท่ากับ  12.87 นาที/รอบ นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ได้
น้าเสนอเพ่ิมเติมในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาการปรับการตรวจสอบคุณสอบของแผนกเผา
ตกแต่งชิ้นงาน จากตรวจสอบแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการตรวจสอบแบบสุ่ม สามารถลดเวลาการ
ท้างานจาก 175 นาที เหลือเพียง 22 นาที ซึ่งลดลงได้ 87.4% รวมทั้งสามารถลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายลงได้ 87.5% รวมทั้งน้าเสนอแบบฟอร์มส้าหรับการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของ
เตาเผา และป้ายแสดงการท้างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดปัญหาด้านของ
เสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แก้ไขและปรับปรุงปัญหาของ
กระบวนการผลิตแก้วกาแฟวนทองเพียงบางส่วน และยังคงมีปัญหาที่พบและยังไม่ได้ท้าการแก้ไข
หรือปรับปรุงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการท้างานหรือแรงงานไม่เพียงพอต่อ
กระบวนการท้างาน ในบางกระบวนการอีกทั้งยังมีการจัด Line Balancing ที่ยังไม่เหมาะสม ดังนั้น
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หากสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวได้ จะท้าให้ต้นทุนในการผลิตลดลงได้อีก และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้ 
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เปรียบเทียบการส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ – กรณีศึกษา  
แอมะซอนเว็บเซอร์วิสและไมโครซอฟต์อะซัว คลาวคอมพิวติ้ง 

A comparison of Disaster Recovery functionalities – Experiments on 
Amazon Web Service and Microsoft Azure Cloud Computing 

 
อชิระ ชมสุวรรณ1 และภาณชุาติ บุญยเกียรติ2 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การใช้งานการประมวลแบบกลุ่มเมฆในการสร้างระบบ
ส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ ส าหรับระบบสารสนเทศขององค์กรให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาแม้จะเกิดภัยพิบัติใดๆขึ้นก็ตาม ก็จะต้องมีวิธีจัดการให้สามารถกู้คืนกลับมาใช้ได้ภายใน
ระยะเวลาไม่นานนัก เพราะถ้าหากระบบเหล่านี้หยุดชงักไปเป็นเวลานานจะก็ให้เกิดความเสียหาย
อย่างมากกับองค์กร ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายโดยใช้เทคนิคการ
คิดต้นทุนทั้งหมดของความเป็นเจ้าของ(TCO)ส าหรับสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติแบบ
สร้างขึ้นเอง(On-premise)กับสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติแบบใช้ระบบประมวลแบบ
กลุ่มเมฆ (On-cloud)ที่มีให้บริการในท้องตลาดปัจจุบันระหว่างแอมะซอนเว็บเซอร์วิส  (Amazon 
Web Service) และไมโครซอฟต์อะซัวคลาวคอมพิวติ้ง(Microsoft Azure Cloud Computing) 
เพ่ือแสดงให้เห็นจ านวนตัวเลขของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจขององค์กรที่
จะเลือกระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติที่คุมค่าที่สุด 

 
ค าส าคัญ: การส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ การประมวลแบบกลุ่มเมฆ ต้นทุนทั้งหมดของความเป็น 
              เจ้าของ  
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
2อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract 

 The objective of the independent study is to study how to use Cloud 
Computing to create Disaster Recovery System for information systems of 
organization in order to be able to make the systems work continuously though 
some disasters are occurred, it must have some methods to recover the systems 
within a short period because the great damages will be occurred in organization if 
these systems stop working for a long time. In this independent study, researcher 
compares the efficiency with expenses by using technique of Total cost of 
ownership (TCO) to create On-premise Disaster Recovery System and build On-cloud 
Disaster Recovery System that service in the current markets between Amazon Web 
Service and Microsoft Azure Cloud Computing. In this case, it is to show amount of 
expenses incurred and be benefits for organization to make a decision which 
Disaster Recovery is the best worth. 
Keywords: Disaster Recovery, Cloud Computing, Total cost of ownership 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้ องค์กร บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจหรือด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน ลด
เวลา อย่างไรก็ตามการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ต้นทุนในการการผลิตสูงขึ้น และ
บ ารุงรักษาในระยะยาว ในขณะที่องค์กรก็ต้องการความยืดหยุ่นและลดความยุ่งยากในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัวในอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง 

ที่ผ่านมาการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องใช้ทุนเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับ
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งเปรียบเสมือนการเช่าใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ จากผู้ให้บริการเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่าย เป็นการลดความ
รับผิดชอบในการดูแลระบบลง เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เอง และสามารถอัพเกรดระบบได้
อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ใช้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้เอง และสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน และจ่ายเงินตามจ านวน
การใช้งานจริง ถ้ามีความต้องการมากขึ้นก็สามารถเพ่ิมหน่วยประมวลผล หรือขนาดพ้ืนที่ในการเก็บ
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ข้อมูลได้ ดังนั้น Cloud Computing เป็นทางออกส าหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ช่วยลด
ต้นทุนและลดความยุ่งยากของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลง 

ในโลกปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆ การก่อการร้าย รวมไปถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ท าให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหยุดชะงัก เกิดความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการท าให้ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานจนท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการในการรองรับการ
เกิดภัยพิบัติ-ต่างๆ ให้ส่งผลต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุดและสามารถยังคงให้บริการต่อไป
ได้เรียกมาตรการนี้ว่า“Disaster Recovery Site (DR Site)” โดยหลักการท างานของ DR Site คือ 
จะต้องมีระบบสารสนเทศ ที่สามารถท างานแทนกันอย่างน้อย 2 ระบบ (ระบบหลัก และส ารอง) มี
ที่ตั้งอยู่ในต่างพ้ืนที่กัน และจะต้องมีการส ารองข้อมูล (Backup) จากระบบหลักมาที่ระบบส ารอง 
โดยที่ความถี่ในการส ารองข้อมูลจะข้ึนอยู่กับแผนในการด าเนินงานที่วางไว้ [1,2]  

Cloud computing ส าหรับหรับการส ารองข้อมูลและกู้คื นจากภัยพิบัต (Disaster 
Recovery) เนื่องจากใช้งบประมาณที่ ไม่สูงมาก และระบบ Cloud Computing ส่วนใหญ่ก็จะมี
แผนรองรับภัยพิบัตโดยเฉพาะระบบ Cloud Computing ชั้นน าของโลก เช่น Amazon Web 
serviced (AWS) และ Microsoft Azure จะมีมาตราการในการรับมือกับปัญหากับเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่กล่าวมาเป็นได้เป็นอย่างด ี

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือจัดการ Disaster Recovery โดยใช้ Amazon Web Service (AWS) และ      

Microsoft Azure 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ที่มีความ 

เหมาะสมส าหรับ ใช้ งานระบบ Cloud Computing ส าหรับการท า Disaster 
Recovery Site โดย เลื อกใช้  Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure 
และ การท า DR Site ในแบบปกติ  

 
บทความและงานวิจัยเกี่ยวข้อง 

1. Disaster Recovery Site (DR Site)  
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือเอกชน ได้มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจหรือบริการให้เดินไปข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยี
เปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กร แต่หากเกิดสภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว 
หรือแม้กระทั่งการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานหรือ
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ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดังนั้น ระบบ DR- Site จึงเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง
ภายใต้สภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรยังคงสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
[1, 3] 

DR Site หรือ Disaster Recovery Site หมายถึง สถานที่ส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือการเกิดภัยพิบัติ [2, 3] 

1.1. ประเภทของ DR Site [1] 
1.1.1. Hot Site หมายถึง สถานที่พร้อม อุปกรณ์พร้อม และข้อมูลมีการส ารองแบบเรียลไทม์ 

(Real Time) ระบบสามารถท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเหมือน Mirror Site 
1.1.2. Warm Site หมายถึง มีสถานที่ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน แต่ต้องท าการติดตั้งข้อมูล 

(Restore) ทีส่ ารอง (Backup) ไว้ ระบบจึงสามารถใช้งานได้ 
1.1.3. Cold Site หมายถึง มีสถานที่ มีอุปกรณ์เบื้องต้นในระดับหนึ่ง จ าเป็นต้องจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา และท าการติดตั้งใหม่ 
1.1.4. Standby Site หมายถึง มีเฉพาะสถานที่  

1.2. วิธีการแก้ปัญหาส าหรับรองรับกระบวนการในการกู้คืน [1] 
1.2.1. Recovery Point Objective (RPO) หมายถึง ปริมาณข้อมูลสูญหายที่องค์กร

ยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง (Acceptable Loss) เช่น ถ้าต้องการค่า RPO = 2 ชั่วโมง หากเรา 
Backup ระบบเวลา 12.00 น. และระบบล่มเวลา 13.30 น. เราสามารถกู้คืนข้อมูลได้ถึงเวลา 12.00 
น. ซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ตาม RPO 

1.2.2. Recovery Time Objective (RTO) หมายถึง ระยะเวลาที่องค์กรยอมรับได้ในการ
กู้คืนระบบ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น ถ้าต้องการ RTO = 1 ชั่วโมง หมายถึง ต้องกู้คืนระบบ
ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง  

1.3 เทคโนโลยีในการกู้คืนระบบ [1] 
1.3.1.  Automation การกู้คืนในช่วงวินาที สามารถส ารองข้อมูลได้ทันที  
1.3.2. Replication เวลาสูงกว่าวินาทีจนถึงชั่วโมง จะส าเนาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ปลายทาง

แล้วใช้วิธี Manual ท าให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 
1.3.2. Restore เวลาการกู้คืนเป็นวันหรือสัปดาห์กู้คืนจาก Tape Backup หรือสื่อบันทึก

อ่ืนๆ 
2. Cloud Computing  
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing คือ การส่งมอบการประมวลผลและ

การจัดเก็บในรูปแบบของการให้บริการไปยังชุมชนของผู้รับปลายทางที่มีความหลากหลายรูปแบบ
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การให้บริการ Cloud แบ่งออกเป็น Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS) และ Software as a Service (SaaS) โดยผู้ให้บริการ Cloud เป็นผู้จัดหาทรัพยากรส าหรับ
การประมวลผล การจัดเก็บ และการสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการ ในกรณีของ IaaS ผู้ใช้บริการมีอิสระใน
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การพัฒนาและควบคุมโปรแกรมประยุกต์ และการบริหารจัดการ
เครือข่าย ในกรณีของ PaaS ผู้ใช้บริการมีอิสระในการพัฒนาและควบคุมโปรแกรมประยุกต์ใน ส่วน
กรณีของ SaaS ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ให้บริการติดตั้งให้เท่านั้น 
[4,6] 

รูปแบบการติดตั้ งใช้งาน Cloud แบ่งออกเป็น Private cloud, Public cloud และ 
Hybrid cloud ในกรณีของ Private cloud โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ Cloud รองรับเฉพาะการ
ด าเนินการขององค์กรนั้นๆ เท่านั้น องค์กรอาจบริหารจัดการระบบ Cloud เองหรือให้ผู้อ่ืนบริหาร
จัดการแทน ในกรณีของ Public cloud ผู้ให้บริการ Cloud เป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 
Cloud และเปิดให้องค์กร-ต่างๆ สามารถใช้บริการระบบ Cloud ในเชิงบริการสาธารณะ ในกรณี
ของ Hybrid cloud เป็นการผสมผสานระหว่าง Private cloud และ Public cloud [4,5,6] 

2.1 การน าคลาวด์ คอมพิวติ้งเพื่อใช้ส าหรับศูนย์ข้อมูล 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หมายถึง สถานที่ในการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และให้บริหารข้อมูลที่ส าคัญต่อการด าเนินการเพ่ือรับฝากเครื่องผู้
ให้บริการ(Server) ในการด าเนินการขององค์กร โดยมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องผู้ให้บริการ เช่น Google, Amazon, eBay และ Microsoft เป็นต้น ซึ่งต่าง
ก็เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแข่งขันในโลกของธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการของธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย องค์กรต้องการความคล่องตัวและลดต้นทุน
อยู่เสมอ ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ
ของศูนย์ข้อมูล ซึ่งต้องมีพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ
วติ้งจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนที่สุด [7, 9] และส าหรับผู้ใช้บริการที่
ต้องการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับองค์กร โดยด้านผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกังวลกับ
รูปแบบการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน การซ่อมบ ารุง ของเทคโนโลยีอีกต่อไป เนื่อจากบริการต่างๆ  จะสามารถเข้า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถประมวลผลโดยระบบคลาวด์คอมพิวติ้งบนอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านการ
บริหารจัดการจากผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้งทั้งหมด รวมถึงสามารถชช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆโดยไม่ต้องใช้
เงินจ านวนมาก เพ่ือมาสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอค์กรเอง เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถเช่าใช้บริการ
เครือข่ายเครื่องผู้ให้บริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามาจ่ายค่าใช้บริการตามอัตราที่ใช้งานจริงเท่านั้น
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(pay per use) จากองค์กรผู้ให้บริการได้ และผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานตามความต้องการจากทุกสถานที่ ที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งได้ [8]  

  
3.  Total Cost of ownership (TCO) 

Total Cost of ownership หรือ “มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมด” หมายถึง ตัวเลขที่แสดงให้เห็น
ถึงมูลค่าทรัพย์สินในการลงทุนในสิ่งที่ซื้อมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการลงทุน และต้องจ่ายไป 
ดังนั้น TCO จึงเป็นตัวเลขที่จะช่วยให้ผู้บริหารประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับสิ่งที่ก าลังลงทุน ว่า
“จะตัดสินใจซื้อหรือให้บริษัทสร้างระบบขึ้นมาเองดี” ผ่านตัวแปรด้านประสิทธิภาพและต้นทุนแตกต่างกันมาก
น้อยแค่ไหน ท าให้ TCO ถูกน ามาใช้วัดความคุ้มค่าของการลงทุน โดยเทียบว่าต้องลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ จึงจะ
คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้กลับมาเป็นอย่างไร มากน้อยแค่ไหน แต่องค์กรส่วนใหญ่าจ าไม่ค านึงถึงการวิเคราะห์ 
TCO หรือคิดว่า TCO คือ มูลค่าสินทรัพย์เท่านั้น ท าให้กลยุทธ์ธุรกิจเป็นไปโดยใช้ข้อมูลที่น ามาเป็นพ้ืนฐานใน
การวิเคราะห์ที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการน า TCO มาใช้วิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์ TCO แบบมาตราฐานทั่วไปนั้น การค านวณหา TCO ของแต่ละองค์กรนั้นยังไม่มี
มาตราฐานเป็นที่แน่นอน และอะไรคือต้นทุนที่มาจากการที่พัฒนาระบบขึ้นเองภายในบริษัท องค์กรต้องน า
องค์ประกอบใดบ้างมาพิจารณาในการประเมินต้นทุนของระบบ ในการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาพัฒนา 
(outsource provider) แต่ธุรกิจหลาย  ๆธุรกิจให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลของ TCO มาช่วยในการวาง
กลยุทธ์และการประเมินต้นทุนของแต่ละรูปแบบของระบบที่จะน ามาใช้ในองค์กร [12] 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Julie Smith Devid, David Schuff & Robert St. Louis. (2002) ได้น าหลักของ TOC มาใช้ในการ

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วย TCO โดยน ามาค านวณในด้านค่าใช้จ่ายของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ IT ให้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน เช่น ด้าน Hardware Software ด้านการพัฒนาระบบ การ
ด าเนินการขั้นตอนควบคุมให้ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในระบบด้วยการวิเคราะห์จากการใช้ TCO 
[13] 

Xinhui Li, Ying Li,Tiancheng Liu, Jie Qiu,& Fengchun Wang. (2009) ได้ประยุกต์ใช้ 
TOC มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบสารสนเทศส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud 
Computing ซึ่งจะแบ่งเป็น 8 ด้านคือ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือให้บริการ, ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์, 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย, ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาซ่อมแซม, ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องท าความเย็น, ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่, ค่าใช้จ่ายด้านมรัพย์สิน [11] 
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Nieamtun, Napong. (2011). ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้  TOC เพ่ือมาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการสร้างเครื่องผู้ให้บริการส าหรับองค์กรแบบสร้างเองกับสร้างเครื่องผู้
ให้บริการส าหรับองค์กรแบบใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยได้น างานวิจัยของ Xinhui Li, Ying 
Li,Tiancheng Liu, Jie Qiu,& Fengchun Wang. (2009) มาปรับปรุงการค านวณค่าใช้จ่ายจาก 8 
ด้านเป็น 6 ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือให้บริการ, ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย, ค่าใช้จ่ายด้านการ
ดูแลรักษาซ่อมแซม, ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องท าความเย็น, ค่าใช้จ่ายด้านมรัพย์สิน 
และผลงานวิจัยพบว่า การสร้างเครื่องผู้ให้บริการส าหรับองค์กรแบบใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแบบสร้างเอง [12] 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดความต้องการ 
1.1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.2. แบ่งกลุ่มความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็น 3 ประเภท 

คือ การใช้งานเป็นผู้ให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต์ การใช้งานด้านธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งาน
ด้านบริการจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมขององค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

1.3. ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเครื่องผู้ให้บริการและก าหนดค่า RTO และ RPO 
เพ่ือสร้างเป็นค่ามาตรฐานในการกู้คืนระบบ 

1.4. ศึกษาการท างานของระบบเครื่องผู้ให้บริการที่จะน ามาทดลองและสร้างใน Amazon Web 
Services  
และ Microsoft Azure 

1.5. ศึกษาวิธีในการค านวณค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในบัจจุบัน และสามารถค านวนค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ด้านให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ใน Amazon Web Services และ Microsoft Azure 

1.6. น าผลที่ได้จากการค านวนมาเปรียบเทียบ เพ่ือหาความเหมาะสมเมื่อน าไปใช้งาน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งระบบส าหรับให้บริการเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มของ
ระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต์ กลุ่มระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มระบบบริการ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และแบ่งขนาดขององค์กรเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ดังนี้ 
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2.1 ระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต์ (Web Hosting) สามารถจัดขนาดการใช้งานได้ 3 ขนาด 
ดังนี้ 

ขนาด บริการเว็บได้ทั้งหมด ขนาดพ้ืนที/่เว็บ พ้ืนที่ทั้งหมด 
เล็ก ไม่เกิน 100 เว็บ 3 GB 300 GB 
กลาง ไม่เกิน 500 เว็บ 5 GB 2500 GB 
ใหญ่ ไม่เกิน 1,000 เว็บ 10 GB 10,000 GB 

ตาราง 4.1 รายละเอียดตามขนาดองค์กรของระบบให้บริการด้านพืน้ท่ีเว็บไซต ์
2.2 ระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  
มีการจ าแนกธุรกิจตามขนาดโดยใช้จ านวนคนท างานเต็มเวลาเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 

ขนาด (ผลส ารวจสถานภาพการพานิชย์อเิล็กทรอนิกส์ของประเทศโทย, 2552) ดังนี้ 
ขนาด จ านวนUser ใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ไม่เกิน/เดือน 

เล็ก 1-5 คน 300 GB/เว็บไซต/์เดือน 
กลาง 6-50 คน 2,500 GB/เว็บไซต/์เดือน 
ใหญ่ ไม่เกิน 1,000 เว็บ 10,000 GB/เว็บไซต/์เดือน 
ตาราง 4.2 รายละเอียดตามขนาดองค์กรของระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2.3  ระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)  
การใช้งานประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

ขนาด จ านวน Account พ้ืนที่ / Account พ้ืนที่ Email ทั้งหมด 
เล็ก 1-100 Account 1.5 GB 150 GB 
กลาง ไม่กิน 1000 Account 1.25 GB 1,250 GB 
ใหญ่ ไม่กิน 2000 Account 2.5 GB 5,000 GB 

ตาราง 4.3 รายละเอียดตามขนาดองค์กรของระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส ์
 

3 ออกแบบระบบทดสอบ 
3.1 ออกแบบ DRP ก าหนด RTO, RPO ที่เหมาะสมกับระบบ โดยก าหนดให้ทั้ง 3 ระบบ

ทั้ง มี RTO, RPO ดังนี้ ขนาดเล็ก RPO = 6 ชั่วโมง, RTO = 2 ชั่วโมง ขนาดกลาง RPO = 6 ชั่วโมง, 
RTO = 4 ชั่วโมง และขนาดใหญ่ RPO = 8 ชั่วโมง, RTO = 6 ชั่วโมง 

3.2 ออกแบบระบบส ารองในกรณีฉุกเฉินของระบบบริการพ้ืนที่เว็บไซต์ ระบบธุรกิจ
พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งแบบมีสถานที่สร้างขึ้นเอง (On-
Premises) และสร้างโดยใช้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (On-Cloud) จากผู้ให้บริการ Amazon 
Web Services และ Microsoft Azure 

3.3 ใช้วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครื่องผู้ให้บริการ(Server) เพ่ือใช้งาน
ขึ้นเอง ส าหรับการลงทุนสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณพงค์ เนียมทันต์, 2554.) [12] ได้ปรับปรุง
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วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครื่องผู้ ให้บริการแบบสร้างขึ้นเอง ส าหรับการลงทุน
สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก (Xinhui Li, Ying Li, Tiancheng Liu, Jie Qiu, Fengchun 
Wang, 2009). [11] ซึ่งจากเดิมได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 8 ด้าน ลดลงเป็น 6 ด้าน และปรับเพ่ือให้
สูตรค านวนในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ค่าใช้จ่าย 8 ด้าน 
(Xinhui Li,  Ying Li, Tiancheng Liu, 

Jie Qiu, Fengchun Wang, 
2009.) 

  

ค่าใช้จ่าย 6 ด้าน  
(ณพงค์ เนียมทันต์ ,2011.) 

1. ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องให้บริการ 
1. ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องให้บริการพร้อมซอฟต์แวร์ 

2. ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ 

3. ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย 2. ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย 

4. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาซ่อมแซม 3. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาซ่อมแซม 

5. ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 4. ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 

6. ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องท าความเย็น 5. ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องท าความเย็น 

7. ค่าใช้จ่ายด้านพื้นท่ี 
6. ค่าใช้จ่ายด้านทรัพย์สิน 

8. ค่าใช้จ่ายด้านมรัพยส์ิน 

ตาราง 4.4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ, TCO 

* โดยปกติแล้วทรัพย์สินจะเสื่อมมูลค่าลงเมื่อเกินระยะเวลา10ปี แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจะเสื่อมมูลค่าเมื่อเกิน 3ปี เป็นจ านวน 5%ของค่าใช้จ่าย* วิธีการ
ค านวนค่าเสื่อม 

*ค่าเสื่อม = (1+0.05)* time / (30*24*Ap) โดยที่ค่า Ap และ time หมายถึง ค่าเสื่อม
ต่อสิ่งของ1ชุด (ปี /เดือน /ชั่วโมง,ค่ามาตราฐานคือ 1 เดือน) 
 

3.3.1 การค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับระบบสารสนเทศแบบสร้างเอง สามารถแบ่งคา่ใช้จ่าย
ออกเป็น 6 ด้านดังนี้ 
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3.3.1.1. ค่าใช้จ่ายด้าน Server สูตรการค านวณเดิมไม่ได้รวมการค านวณค่าใช้จ่ายด้าน 
Software ซึ่งปัจจุบันราคาเครื่อง Server จะรวมราคาของ Software ด้วยค านวณโดย 
- ค่าใช้จ่าย Server = VIPS  *  NS * ค่าเสื่อม                   (1) 

NS        จ านวน server ที่ต้องใช้ 
VIPS ราคาต่อเครื่อง server ที่รวม software แล้ว 

3.3.1.2. ค่าใช้จ่ายด้าน Network มีการเพ่ิมเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการ
ระบบ Internet แบบ Lease Line ให้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรของการค านวณค่าใช้จ่าย ซึ่งจากเดิมจะมีการ
ค านวณเพียงส่วนของอุปกรณ์ Network เพียงอย่างเดียวค านวณโดย 

- ค่าใช้จ่าย Network = [(NSWITCH*PSWITCH)+( NROUTER*PROUTER)]*ค่าเสื่อม                             (2) 
- ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ Lease Line = NLease Line *PLease Line                                           (3) 

NSWITCH จ านวน Switch ที่ต้องใช้ 
NROUTER จ านวน Router ที่ต้องใช้ 
NLease Line   จ านวน Lease Line ที่ต้องใช้ (ชุด) 
PSWITCH ราคาต่อ Switch 
PROUTER ราคาต่อ  Router 
PLease Line ราคาต่อ  Lease Line (ต่อเดือน) 

3.3.1.3. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาแซ่อมแซม ได้ท าการแก้ไขสูตรการค านวณให้เหมะ
สม ค านวณโดย  
- ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและซ่อมแซม  = Nlabor*R1salary*36                   (4) 

Nlabor  จ านวนบุคคลที่ต้องใช้ 
R1salary ค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อบุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศในแต่ละองค์กร 

3.3.1.4. ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า จากสูตรเดิมต้องค านวณแยกส่วนระหว่าง
อุปกรณ์แต่ละชิ้นให้เป็นผลรวมของอุปกรณ์ Server เพ่ือให้ค านวณโดยสะดวก ค านวณโดย 
- ค่าใช้จ่ายด้านระบบไฟฟ้า = [Srp * Es] * ค่าเสื่อม(time)                                       (5) 

Srp ผลรวมของค่าพลังงานท่ีใช้ของ Server เช่น watts ต่อ ช่ัวโมง(ดูจากผู้ผลิต server  แจ้งไว้) 
Es ราคาต่อ ชม.ของค่าบริการไฟฟ้า 

 
3.3.1.5. ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องท าความเย็น ให้ Server ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สูตรค านวณโดย  
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- ค่าใช้จ่ายเครื่องท าความเย็น = L * (1+P) * ค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้า (เวลาที่ใช้) / H                    (6) 
L ค่าของการใช้งานระบบท าความเยน็ 
P ค่าของ Airflow ที่ก าหนด 
H ค่าคงท่ีระบบความช้ืน 

3.3.1.6. ค่าใช้จ่ายด้านทรัพย์สิน ค านวณโดย 
- ค่าใช้จ่ายด้านทรัพย์สิน =[Sspace * Pspace] * ค่าเสื่อม(time)                                   (7) 

Sspace ผลรวมของพิ้นที่ในการจัดสร้างห้องServer (ตรม.) 
Pspace  ราคาต่อตารางเมตร 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสร้างเครื่องมือผู้บริการนั้นได้จากผลลัพธ์ของสมการ
ที่  (1) ถึง (7) มารวมกัน 

3.3.2. การค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ผู้บริการการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ 
ในส่วนของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่น ามาวิเคราะห์ตัวแปรนั้น สามารถอธิบายการหา

ค่าใช้จ่าย จากผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Amazon Web Service และ Microsoft Azure ได้ 
โดยการค านวณค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

3.3.2.1. ค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานเครื่องให้บริการ ส่วนนี้ค านวณจากชั่วโมงการ
ใช้งาน server ค านวณโด 

- ชั่วโมงการใช้งาน Server ขั้นต่ าค านวณโดย HSmin = Umin * HY *UAmin            (8) 
- ชัวโมงการใช้งาน Server ขั้นต่ าค านวณโดย HSmax = Umax * HY *UAmax       (9) 
จึงน าไปค านวณในการหาค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานเครื่องให้บริการ (Server) 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานเครื่องให้บริการ = (HSmin + HSmax) * Hprice               (10) 
 

Umin  คือ จ านวนขั้นต่ าของผู้ท่ีมาใช้บริการเครื่อง server 
UAmin คือ จ านวนร้อยละ (ต่อปี) ของการใช้งาน server ขั้นต่ า 
Umax  คือ จ านวนท่ีเพิ่มเติมกรณีมีผู้ใช้งานสูง 
UAmax  คือ จ านวนร้อยละ (ต่อปี) ของการใช้งาน server สูงสุด 
HY  คือ จ านวนชั่วโมงที่ใช้งานต่อปี 
Hprice  คือ จ านวนค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ก าหนดต่อชั่วโมง 
HSmin คือ ชั่วโมงการใช้งาน server ขั้นต่ า 
HSmax  คือ ชั่วโมงการใช้งาน server สูงสุด 
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ข้อมูลค่าจ่ายด้านการใช้งานเครื่องให้บริการ(Server)จากผู้ให้บริการที่น ามาใช้
ในงานวิจัย 

ขนาดเล็ก (Region : Southeast Asia , Type OS : Microsoft Windows ) 
Provider Instance 

Name 
vCPU (CORE) vRam (GB) Disk (GB) Storage (GB) ค่าบริการ/ชัว

โมง 
USD 

ค่าบริการ/เดือน 
USD 

AWS m4.xlarge 4 16 200 - 0.50 $ 372.82 $ 
S3    300 0.01 $ 7.56 $ 
Support     0.13 $ 100.00 $ 

Azure D3v2 4 14 200 - 0.43 $ 322.90 $ 
Storage - - - 300 0.05 $ 39.60 $ 
Support   - - - 0.40 $ 300.00 $   

ขนาดกลาง (Region : Southeast Asia , Type OS : Microsoft Windows ) 
Provider Instance Name vCPU (CORE) vRam(GB) Disk (GB) Storage(GB) ค่าบริการ/ชัว

โมง 
USD 

ค่าบริการ/  
เดือน 
USD 

AWS m4.2xlarge 8 32 400 - 1.00 $  740.62 $ 
S3 - - - 2,500 0.08 $ 62.56 $ 
Support - - - - 0.13 $ 100.00 $ 

Azure D4v2 8 28 400 - 0.87 $ 645.79 $ 
Storage - - - 2,500 0.37 $ 274.08 $ 
Support - - - - 0.40 $ 300.00 $   

ขนาดใหญ่ (Region : Southeast Asia , Type OS : Microsoft Windows ) 
Provider Instance 

Name 
vCPU (CORE) vRam(GB) Disk (GB) Storage(GB) ค่าบริการ/ชัว

โมง 
USD 

ค่าบริการ/เดือน 
USD 

AWS m4.4xlarge 86 56 800 - 1.98 $ 1475.47 $ 
S3 - - - 10,000 0.34 $  256.06 $ 
Support - - - - 0.23 $ 172.78 $ 

Azure D4v2 16 64 800 - 1.74 $ 1,291.58 $ 
Storage - - - 10,000 1.41 $ 1,048.08 $ 
Support - - - - 0.40 $ 300.00 $   
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3.2.3. ค่าใช้จ่ายด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยส่วนนี้จะคิดค านวณจากการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับ Server ในการใช้งานต่อเดือน ค านวณโดย 

 จ านวนข้อมูลเข้า Server โดย NDSin = ((Umin* UAmin)+(Umax* UAmax))*DAin                    (11) 
 จ านวนข้อมูลเข้า Server โดย NDSout = ((Umin* UAmin)+(Umax* UAmax)) * DAout (12) 
 ค่าใช้จ่ายดา้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล = ((NDSin * DTPin) + (NDSout * DTPout)) * 3 (13) 

DAin คือ จ านวนข้อมูลเฉลี่ยเข้า server (หน่วยเป็น GB) ต่อเดือน 
DAout คือ จ านวนข้อมูลเฉลี่ยออก server (หน่วยเป็น GB) ต่อเดือน 
DPin  คือ จ านวนค่าใช้จ่าย (เข้า) ของผู้ให้บริการก าหนดต่อ GB 
DPout คือ จ านวนค่าใช้จ่าย (ออก) ของผู้ให้บริการก าหนดต่อ GB 
Umin คือ จ านวนขั้นต่ าของผู้ท่ีมาใช้บริการเครื่อง server 
UAmin คือ จ านวนร้อยละ (ต่อปี) ของการใช้งาน server ขั้นต่ า 

Umax คือ จ านวนท่ีเพิ่มเติมกรณีมีผู้ใช้งานสูง 
UAmax คือ จ านวนร้อยละ (ต่อปี) ของการใช้งาน server สูงสุด 
NDSin คือ จ านวนข้อมูลเข้า server (หน่วยเป็น GB) ต่อเดือน 
NDSou คือ จ านวนข้อมูลออก server (หน่วยเป็น GB) ต่อเดือน 
DTPin คือ จ านวนค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการแลกเปล่ียนข้อมูลเข้า server ก าหนดต่อ GB 
DTPout คือ จ านวนค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลออก server ก าหนดต่อ GB 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ผู้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้น
ได้จากผลลัพธ์ของสมการที่ (10) และ (13) มารวมกัน 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ให้บริการที่น ามาใช้ใน
งานวิจัย 

แอมะซอนเว็บเซอร์วิส [14 ,15] 
- Inbound and Outbound data transfer 

 ใช้ตั้งแต่ 1 GB ถึง 10 TB/เดือน : 0.099 US$/GB  
ไมโครซอฟต์อะซัว [16, 17]  

- Inbound and Outbound data transfer 

 ใช้ไม่เกิน 5 GB/เดือน : ไม่คิดค่าบริการ 

 ใช้ตั้งแต่ 5 GB ถึง 10 TB/เดือน :ค่าบริการ 0.087 US$/GB 
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 ตารางข้อมูลราคาค่าจ่ายด้านการแลกเปลี่ยนในผู้ให้บริการ Cloud 
Computing 

Provider Size Storage (GB) ค่าบริการ/เดือน (USD) 
AWS ขนาดเล็ก 300 57.5 US$ 

ขนาดกลาง 2,500 287.5 US$ 
ขนาดใหญ ่ 10,000 1,150.0 US$ 

Azure ขนาดเล็ก 300 43.5 US$ 
ขนาดกลาง 2,500 217.5 US$ 
ขนาดใหญ ่ 10,000 870.0 US$ 

 
4. ทดสอบระบบที่ออกแบบ 

4.1. สร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติส าหรับระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต์ 
ระบบธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ให้กับองค์กรขนาดที่
ต่างกันบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ของ Amazon Web Services 
และ Microsoft Azure จากนั้นท าการซิงค์และอัพโหลดข้อมูลจากเครื่องผู้ให้บริการหลัก(Primary 
Server) ที่มีข้อมูลส าหรับการทดลอง ขึ้นไปบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเปิดใช้งาน
ฟังก์ชั่นในส่วนระบบ Disaster Recovery ของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท้ัง 2 ผู้ให้บริการ 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิจัยได้เลือกใช้เฉพาะบาง Product Feature เช่น Compute, Storage, 
และ Networking มาใช้สร้างระบบส ารองและกู้คืนข้อมูลบนบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ให้
มีสมรรณะเทียบเท่ากับเครื่องผู้ให้บริการที่เป็นเครื่องจริง และมีการก าหนด Specification : CPU, 
RAM, Storage ของเครื่องผู้ให้บริการที่ให้บริการทั้งเครื่องจริงและระบบส ารองบนระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ ตามขนาดขนาดขององค์กรได้ดังนี ้

ขนาดองค์กร vCPU (Cores) vRAM (MB) Storage (GB) 
เล็ก 4 8 300 
กลาง 8 32 2,500 
ใหญ่ 16 64 10,000 

ตาราง 4.5 ก าหนดSpecification: CPU, RAM, Storage ของเครื่องผู้ให้บริการส ารอง 

ก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการกู้คืนระบบให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม (RTO) ขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 2 ชม.,ขนาดกลางไม่เกิน 4 ชม., ขนาดใหญ่ไม่เกิน 6 ชม. และก าหนดปริมาณข้อมูล 
สูญหายที่องค์กรรับได้(RPO) ไม่เกิน 6 ชม. ส าหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง และไม่เกิน 8 ชม. 
ส าหรับขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทั้ง 2 ค่ายคือ Microsoft Azure 
และ Amazon Web service (AWS) ต่างก็มี Product Feature ที่ใช้ในการ และ Recovery ข้อมูล
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จากเครื่องServerไปไว้บน cloud โดยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรแกรมมาติดตั้งไว้ที่เครื่อง
Server เพ่ือที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเพ่ือส่งฝ่านข้อมูลต่างๆขึนไปเก็บไว้บน Compute 
Cloud ที่ได้ท าการสร้างเป็นระบบส ารองไว้ก่อนหน้า โดยแอปพลิเคชั่นโปรแกรมสามารถสร้างตาราง
วัน-เวลาเพ่ือก าหนดช่วงเวลาที่จะท าการซิงค์  (Sync.) เพ่ือท าการส ารองข้อมูล โดยได้มีการ
ก าหนดให้ Backupข้อมูล ทุกๆ 6 ชั่วโมงและระยะเวลาที่ท าการ Backup แต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของไฟล์และความเร็วของอินเตอร์เน็ตช่วงเวลานั้น 

4.2. จ าลองสถานะการณ์ในการเกิดภัยพิบิติ เช่น ขาดแหลงพลังงานไฟฟ้า (Power loss) 
หรือปิดเครื่องผู้ให้บริการระบบหลัก (Shut Down Main System)  

4.3. บันทึกขอมูลผลการทดสอบ ในด้านประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพ่ือน า ไปท า
การเปรียบเทียบหาความคุ้มค่าท่ีจะเลือกใช้งานของทั้ง 2 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการทดสอบสถานะการณ์ในการเกิดภัยพิบัติ 
ผลที่บันทึกได้ ในด้านประสิทธิผล ทั้ง2ผู้ให้บริการสามารถให้บริการมีประสิทธิผลที่ใกล้เคียงกัน 

เพราะใช้ Product Feature ที่ท าหน้าที่ได้เหมือนกัน และมี Specification ที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถท าได้
ตาม RPO คือข้อมูลที่มสีูญหายไปไม่เกิน 6 ชั่วโมง ในทั้ง3 ขนาด ส่วน RTO คือสามารถรถกู้คืนให้ระบบหลัก
กลับมาใช้งานได้ภายใน 2 ชั่วโมง ในขนาดเล็ก และ 4 ชั่วโมง ในขนาดกลางและขนาดใหญ ่ 

5.2. ผลการวิเคราะห์มูลค่าใช้จ่าย 
5.2.1. ผลการวิเคราะห์มูลค่าใช้จ่ายในการการสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ

ส าหรับระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต ์



958 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 
June 7, 2017 University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 
 

 ราคาลดลง

กวา่ท าเอง

 ราคาลด

เป็นกี ่%

ท ำเอง 1,719,965.40  

ใช ้AWS 903,087.00     816,878.40     47.49        

ใช ้Azure 1,264,291.20  455,674.20     26.49        

ท ำเอง 4,953,476.00  

ใช ้AWS 1,700,578.80  3,252,897.20  65.67        

ใช ้Azure 2,215,125.00  2,738,351.00  55.28        

ท ำเอง 8,339,129.00  

ใช ้AWS 3,919,993.20  4,419,135.80  52.99        

ใช ้Azure 4,607,638.20  3,731,490.80  44.75        

ขนาด

เล็ก

ขนาด

กลาง

ขนาด

ใหญ่

ขนาด/คา่ใชจ้า่ย

 
ภาพ 5.1 แผนภมูีและตารางค่าใช่จ่ายการการสร้างระบบส ารองข้อมลูและกู้คืนภยัพิบัติส าหรับระบบใหบ้ริการด้านพื้นที่

เว็บไซต ์
 

ระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติส าหรับระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บไซต์ทั้ง 3 ขนาด 
ข้อมูลจากกราฟและตารางแสดงให้เห็นว่า การสร้างโดยใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (on-
cloud)จะมีมูลค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสร้างเอง (On-premise) และผู้ให้บริการระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือ Amazon Web Service โดย Amazon Web Service มี
มูลค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสร้างเอง ขนาดเล็ก 47.5%, ขนาดกลาง 65.7% ขนาดใหญ่ 53% และ 
Microsoft Azure มีมูลค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสร้างเอง ขนาดเล็ก 26.5%, ขนาดกลาง 55.3%, ขนาด
ใหญ่ 44.7%  

5.2.2. ผลการวิเคราะห์มูลค่าใช้จ่ายในการการสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ
ส าหรับระบบธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 
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 ราคาลดลง

กวา่ท าเอง

 ราคาลด

เป็นกี ่%

ท ำเอง 2,099,765.00  

ใช ้AWS 830,599.20     1,269,165.80  60.44        

ใช ้Azure 1,222,320.60  877,444.40     41.79        

ท ำเอง 5,251,992.00  

ใช ้AWS 1,970,281.80  3,281,710.20  62.49        

ใช ้Azure 2,300,326.20  2,951,665.80  56.20        

ท ำเอง 9,264,129.60  

ใช ้AWS 4,806,869.40  4,457,260.20  48.11        

ใช ้Azure 5,242,804.20  4,021,325.40  43.41        

ขนาด/คา่ใชจ้า่ย

ขนาด

เล็ก

ขนาด

กลาง

ขนาด

ใหญ่
 

ภาพ 5.2 แผนภมูีและตารางค่าใช่จ่ายการการสร้างระบบส ารองข้อมลูและกู้คืนภยัพิบัติส าหรับระบบธรุกิจพาณิชย์
อีเล็กทรอนิกส ์

 
ระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติส าหรับระบบธุรกิจพาณิ ชย์ อี เล็กทรอนิกส์ทั้ ง 

3 ขนาด ข้อมูลจากกราฟและตารางแสดงให้เห็นว่า การสร้างโดยใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (on-
cloud) จะมีมูลค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสร้างเอง (On-premise) และผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆทีทมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือ Amazon Web Service โดย Amazon Web Service มีมูลค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าสร้างเอง ขนาดเล็ก 60.4%, ขนาดกลาง 62.3% ขนาดใหญ่ 48.1% และ Microsoft Azure มีมูล
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสร้างเอง ขนาดเล็ก 41.8, ขนาดกลาง 56.2%, ขนาดใหญ่ 43.4%  

5.2.3. ผลการวิเคราะห์มูลค่าใช้จ่ายในการการสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติ
ส าหรับระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
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 ราคาลดลง

กวา่ท าเอง

 ราคาลด

เป็นกี ่%

ท ำเอง 1,935,230.40  

ใช ้AWS 830,599.20     1,104,631.20  57.08        

ใช ้Azure 1,222,320.60  712,909.80     36.84        

ท ำเอง 5,244,341.80  

ใช ้AWS 1,970,281.80  3,274,060.00  62.43        

ใช ้Azure 2,300,326.20  2,944,015.60  56.14        

ท ำเอง 8,635,529.60  

ใช ้AWS 4,806,869.40  3,828,660.20  44.34        

ใช ้Azure 5,242,804.20  3,392,725.40  39.29        

ขนาด/คา่ใชจ้า่ย

ขนาด

เล็ก

ขนาด

กลาง

ขนาด

ใหญ่
 

ภาพ 5.3 แผนภูมีค่าใช่จ่ายการการสรา้งระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติส าหรับระบบบริการจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส ์

ข้อมูลจากสร้างระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนภัยพิบัติส าหรับระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์  
ทั้ง 3 ขนาด ข้อมูลจากกราฟและตารางแสดงให้เห็นว่า การสร้างโดยใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(on-cloud) 
จะมีมูลค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสร้างเอง(On-premise) และผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทีทมี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือ Amazon Web Service โดย Amazon Web Service มีมูลค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสร้างเอง 
ขนาดเล็ก 57.1%, ขนาดกลาง 62.4%, ขนาดใหญ่ 44.3% และ Microsoft Azure มีมูลค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสร้างเอง 
ขนาดเล็ก 36.8%, ขนาดกลาง 56.1%, ขนาดใหญ่ 39.2.%  
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สรุปผลการวิจัย  

จากผลของการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้มีความ
เหมาะสมมากกว่าการสร้างเอง ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่วนด้านผู้
ให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ Amazon web service โดยมีรายละเอียดและข้อสรุป ดังนี้ 

1. ระบบให้บริการด้านพ้ืนที่เว็บ Amazon web service มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Microsoft Azure  
AWS มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Azure  ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดกลาง  น้อยกว่าโดยเฉลี่ย  
คิดเป็นเปอร์เซนต ์ 21.00% 10.39% 8.25% 13.21% 
คิดเป็นมลูค่า ฿361,204.20  ฿514,546.20  ฿687,645.00  ฿521,131.80  

2. ระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Amazon web service มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Microsoft 
Azure  

AWS มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Azure  ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดกลาง  น้อยกว่าโดยเฉลี่ย  
คิดเป็นเปอร์เซนต ์ 18.66% 6.28% 4.71% 9.88% 
คิดเป็นมลูค่า ฿391,721.40  ฿330,044.40  ฿435,934.80  ฿385,900.20  

3. ระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ Amazon web service มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Microsoft 
Azure 

AWS มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Azure  ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดกลาง  น้อยกว่าโดยเฉลี่ย  
คิดเป็นเปอร์เซนต ์ 20.24% 6.29% 5.05% 10.53% 
คิดเป็นมลูค่า ฿391,721.00  ฿330,044.00  ฿435,934.00  ฿385,900.00  

 
อภิปรายผล 

การสร้างระบบเพ่ือใช้ในการส ารองและกู้คืนข้อมูลโดยใช้ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการสร้างเอง สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่า ใช้ระยะเวลาในการ
สร้างที่สั้นกว่า สามารถลดบุคคลากรที่ดูแลระบบได้เป็นจ านวนมาก เหมาะสมส าหรับองค์กรการ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่เริ่มต้นใช้ระบบสารสนเทศในกระบวนการด าเนินงาน และไม่ต้องการ
ลงทุนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการวิจัย ผู้ให้บริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ Amazon Web Service 
และ Microsoft Azure พบว่ามีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับความถนัดและทักษะของ
ผู้ใช้งาน ส าหรับผู้วิจัยมีความถนัดใช้งาน Microsoft Azure มากกว่า เพราะมี User Interface ที่มี
ความใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ Amazon Web Service มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 
Microsoft Azure 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ของ Amazon Web Service และ 

Microsoft Azure ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้ให้บริการเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนน าไปใช้งานจริง 

นอกจากนี้ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแบบในอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นระบบหลักและ
เป็นระบบส ารองก็สามารถในประประยุกต์มาใช้กับการใช้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพ่ือ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได ้
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อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต 
Forecast Sentence Extraction Algorithm  

 
ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์1 สมพร ส าอางศรี2 เดวิช บรรเทา3 และอภิวัฒน์ แสงโนรี4 

 
บทคัดย่อ 

 กรอบงานการบ่งชี้อนาคตเป็นแนวทางส าหรับนักวิเคราะห์ในการใช้งานเพ่ือหาแนวโน้ม
ระยะยาวทางด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การวางนโยบายขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ
กรอบงานการบ่งชี้อนาคตต้องการเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเนื่องจากเกี่ยวเนื่อง
กับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนออัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคตซึ่งเป็น
การประมวลผลข้อความเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยใช้ เครื่องมือการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติแบบเปิดเผยโค้ดโดยเฉพาะการสกัดประโยคและหน้าที่ของค า ผลการทดสอบ 
อัลกอริทึมให้ผลลัพธ์ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (76%) และในงานวิจัยนี้ได้
อภิปรายแนวทางในการเพ่ิมเติมความสามารถให้กับระบบด้วย 

ค าส าคัญ: กรอบงานการบ่งชี้อนาคต การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลข้อความ 
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Abstract 

 Foresight framework is a methodology for analysts to analyze the long-term 
trends in technologies, society, politics, environment and health. The outcome can 
be applied to organizational strategic planning. The input stage, as the very first 
stage in the foresight framework, however, requires a tool that can systematically 
collect relatively-huge data. In this work, the forecast message extraction algorithm 
is proposed to alleviate such a problem. Based on open-source natural language 
processing APIs, sentence extraction and POS tagging are deployed as a part of the 
proposed algorithm. The experimental results show that the accuracy of the 
algorithm is acceptable (76%). In addition, the discussion on how to improve the 
algorithm is provided. 

Keywords: Foresight Framework, Natural Language Processing, Text Analytics 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics) ได้ถูกพัฒนาและใช้งานในองค์กร
ธุรกิจชั้นน าทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจในการลดต้นทุนการผลิตและบริการ 
เพ่ิมยอดขาย วัดผลการส่งเสริมการขาย เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น มักกระท ากับข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กร โดย
ข้อมูลเหล่านั้นมักเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) แบบมาตรฐาน เช่น ข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ Excel, ข้อมูลในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - 
CRM), ข้อมูลในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) 
และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเหล่านี้ 
สามารถใช้กลไกการประมวลผลแบบดั้งเดิมมาช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ เช่น การใช้ระบบ
ความชาญฉลาดทางธุรกิจ (Business Intelligence System) มาช่วยแสดงผลสรุปของยอดขาย 
น าเสนอพนักงานที่สามารถท ายอดได้สูงสุด สรุปยอดของบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไตรมาส
สุดท้ายของปี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากความนิยมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) ใน
หลายปีที่ผ่านมา ท าให้องค์ธุรกิจจ านวนมาก น าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลากหลาย ลักษณะการใช้งานหนึ่งที่
ได้รับความนิยมคือ ใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรน าเสนอ โดยองค์กรธุรกิจ
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นั้นๆ เป็นผู้ผลิตหรือน าเนื้อหาลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เพ่ือเป็นจุด
ศูนย์รวมในการท าลูกค้าสัมพันธ์ สามารถโต้ตอบกับลูกค้าในลักษณะค าถาม -ค าตอบ หรือใช้เป็น
แหล่งรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เป็นต้น 

ลักษณะพิเศษของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์คือ เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเฉพาะเจาะจง 
(Unstructured Data) ผู้สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสร้างเนื้อหาอย่างง่าย เป็นเพียง
ข้อความสั้นที่กล่าวถึงเรื่องใดๆ ตามความต้องการ อาจเป็นข้อความกึ่งบทความ ที่มีความยาว มีการ
น าเสนอท่ีมีรูปแบบ อาจเป็นรูปภาพที่ต้องการแบ่งปัน อาจเป็นสื่อประสม และอ่ืนๆ 

ด้วยคุณลักษณะของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่มีโครงสร้าง
แบบดั้งเดิม เมื่อองค์กรธุรกิจต้องการน าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาประมวลผลเพ่ือใช้ประกอบ
กับข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรมี จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเพ่ิมเติมในการประมวลผล เช่น การใช้
ระบบปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ซึ่งการวิเคราะห์ที่ท าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึงเหตุและผลของการกระท า
บางอย่างได้ เช่น การวัดผลยอดขายเมื่อเทียบการรายการส่งเสริมการขาย ท าให้ทราบว่า รายการ
ส่งเสริมการขายใดมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มใด เป็นต้น ในขณะที่การวิเคราะห์
บางอย่างสามารถน ามาใช้เพ่ือประมาณการอนาคตอันใกล้ได้ การน าราคาซื้อขายล่วงหน้าของ
วัตถุดิบมาในการประมาณต้นทุนการผลิตในรอบการผลิตล่วงหน้าได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเหล่านี้ ไม่สามารถน ามาใช้ในการบ่งชี้อนาคต 
ได้อย่างเป็นระบบ ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนออัลกอริทึมในการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในขั้นตอนของกรอบงานการบ่งชี้อนาคต (Foresight Framework) [1] โดยมีการน าเสนอใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมของกรอบงานการ
บ่งชี้อนาคต และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หัวข้อที่ 3 อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต 
ได้อธิบายถึงอัลกอริทึมที่น าเสนอ ส่วนการทดสอบและผลลัพธ์ได้น าเสนอในหัวข้อที่ 4 และได้สรุปผล
การทดสอบพร้อมกับอภิปรายข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาต่อในหัวข้อที่ 5 

 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กรอบงานการบ่งชี้อนาคต 
ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้คือ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกิดขึ้นแล้ว 

หรือเป็นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การน าข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ท าให้เราสามารถคาดการณ์อนาคต
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ระยะสั้นๆ ได้อย่างใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อนาคตระยะยาวนั้นไม่อาจท าได้โดยตรง 
เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลส าหรับอนาคตที่สมบูรณ์ และอนาคตไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ตายตัว  

อย่างไรก็ตาม บางองค์กรต้องการทราบแนวโน้มระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
เช่น ส านักนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องออกนโยบายต่างๆ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งและประเทศชาติสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่ ง
เป็นแผนระยะยาว เป็นต้น องค์กรลักษณะนี้จ าเป็นต้องทราบทิศทางต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
เช่น แนวโน้มทางสังคม ทางเศษฐกิจ ทางเทคโนโลยี ทางสุขภาพ และทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กรอบงานการบ่งชี้อนาคตเป็นกลไกในการประมวลผลเพ่ือให้ทราบแนวโน้มระยะยาวมี
ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 [2] ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ การน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความ การ
คาดการณ์ การสร้างผลลัพธ์ และการก าหนดกลยุทธ์ 

ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลท าให้ทราบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อรูปการณ์ในอนาคตของสิ่งที่เราสนใจ วิธีการในการน าเข้าข้อมูลแบบดั้งเดิมคือ การใช้วิธีเดลไฟ 
(Delphi) [3] ซึ่งเป็นการน าผู้เชี่ยวชาญมาเขียนความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านจะให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ แตกต่างกันไปในรอบแรก จากนั้นท าซ้ าหลายรอบโดยจ ากัดวงของ
ความเห็นให้เล็กลง จนในที่สุด จะได้ผลลัพธ์ที่เห็นความเห็นร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ  

การวิเคราะห์  คือ การจัดกลุ่มของข้อมูล /บทความ (Clustering Analysis) การ
วิเคราะห์รูปแบบ (Pattern Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ซึ่งรูปแบบการ
วิเคราะห์เหล่านี้ สามารถใช้กลไกการท าเหมืองข้อมูลและ/หรือเหมืองข้อความมาประกอบการ
วิเคราะห์ได ้
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การตีความ คือ การแปลความเหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
ส่งเสริม (Driving Force) ที่จะท าให้เกิดสิ่งที่คาดการณ์ในอนาคต นักวิเคราะห์สามารถน าปัจจัย
ส่งเสริมเหล่านี้มาสร้างเป็นสถานการณ์จ าลอง (Scenario) ในขั้นตอนการคาดการณ์  โดยที่
สถานการณ์จ าลองที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และน าไปสู่การวางกลยุทธ์ที่
แตกต่างกันด้วย 

2.2  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
จากเรื่องการน าเข้าข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกรอบงานการบ่งชี้อนาคต ปัจจุบัน

นิยมใช้วิธีการกวาดข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Scanning) [4] ท าให้เห็นถึงประเด็น
ใหม่ที่เกิด ภัยคุกคาม และโอกาสต่างๆ ในประเด็นที่ศึกษา  

เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่กวาดได้มีจ านวนมาก การใช้นักวิเคราะห์ในการอ่านและคัด
แยกบทความแต่ละบทความว่า มีสิ่งที่บ่งชี้ถึงอนาคตหรือไม่เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ดีนัก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ในน าการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคตที่มีอยู่ในบทความที่กวาด
มาได้ และน าเสนอเฉพาะข้อความบ่งชี้อนาคตให้นักวิเคราะห์เท่านั้น ท าให้กลไกของกรอบงานการ
บ่งชี้อนาคตท าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พ้ืนฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้แก่ การตัดค า (Tokenization) การบ่ง
บอกหน้าที่ของค า (Part of Speech Tagging – PoS Tagging) การแบ่งประโยค (Sentence 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนตามกรอบงานการบ่งชี้อนาคต 
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Segment-ation) การรู้จ าองค์ประกอบในประโยค (Name Entity Recognition) การตีความหมาย 
(Semantic Analysis) เป็นต้น  

เนื่องจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นแขนงการวิจัยที่ได้รับความสนใจมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ท าให้มีเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์ชุด
ที่ เป็นลิขสิทธิ์แบบเฉพาะ (Proprietary) และแบบเปิดเผยโค้ด (Open-Source) ตัวอย่างของ
ซอฟต์แวร์ชุดส าหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ได้แก่  Stanford NLP [5], NLTK [6], 
Microsoft Cognitive Service [7], Intellexer [8] เป็นต้น 

ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้ Stanford NLP เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ชุดลิขสิทธิ์แบบ
เปิดเผยโค้ด มีงานวิจัยรองรับผลที่สามารถท าซ้ าได้ มีคู่มือที่ชัดเจนท าให้ง่ายต่อการพัฒนาเพ่ิมเติม 
และเป็นซอฟต์แวร์ชุดที่มีความสามารถเพียงพอต่อการใช้งานในระดับเบื้องต้นดังจะกล่าวถึง
รายละเอียดของการน ามาใช้หัวข้อต่อไป 

 
3. อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต 

อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคตแสดงดังรูปที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ น าบทความ
มาสกัดประโยคโดยใช้ Stanford Core NLP ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปของอาร์เรย์ของประโยค แต่ละ
ประโยค s[i] น ามาค านวณคะแนนด้วยกระบวนการ forecastScore ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 3 
ประโยคใดที่มีคะแนนมากกว่า 0 จะถูกเพ่ิมเข้าไปในรายการประโยคที่มีความเป็นไปได้ 
candidateList หรือหมายถึงว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นประโยคที่บ่งชี้อนาคตนั่นเอง ซึ่งจากการทดลอง 
ผลของประโยคที่อยู่ใน candidateList  3 อันดับแรกเรียงตาม forecastScore จากมากไปน้อยให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น ในหัวข้อที่กล่าวถึงผลของการทดลอง ผลที่ได้เกิดจากการก าหนดค่าให้ขนาด
ของ candidateList มีค่าไม่เกิน 3 

การค านวณคะแนนด้วยกระบวนการ forecastScore (รูปที่ 3) มีขั้นตอนดังนี้ ประโยค s[i] 
ถูกประมวลผลด้วย POS Tagger [9] ซึ่งจะท าการแยกหน้าที่ของค า w[j] แต่ละค าในประโยค ถ้า 
w[j] มีหน้าที่ของค าเป็นกริยาพ้ืนฐานหรือ VB ตามหลักการแยกหน้าที่ของค า Penn Treebank [10] 

และ w[j]  F โดยที่ F คือเซ็ตของค ากริยาที่บ่งชี้อนาคต ให้ท าการสกัดปี ค.ศ. ในประโยค s[i] โดย
ใช้ NER (Named Entity Recognizer) [11] ถ้าไม่สามารถสกัดปี ค.ศ. ได้หรือค่าที่สักดได้มีค่าน้อย
กว่าปี ค.ศ. ปัจจุบัน ค่า forecastScore มีค่าดังสมการ (1) 
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forecastScore  =  SRef(w[j]) (1) 
โดยที่ SRef(w[j]) คือ Referenced Score ของ w[j] แต่หากว่าสามารถสกัดปี ค.ศ. ได้และมีค่า
มากกว่าปี ค.ศ. ปัจจุบัน ค่า forecastScore มีค่าดังสมการ (2) 
 

forecastScore  =  SRef(w[j]) + cf (2) 
โดยที ่cf คือค่าปัจจัยความเชื่อมั่น (Confident Factor) และ SRef(w[j]) สามารถค านวณได้จาก
สมการ (3) ดังนี้ 

 

SRef(w[j]) = F (w[j])/ F(w) (3) 
โดยที่ F(w[j]) ความถี่สะสมของ w[j] ในคลังศัพท์ และ F(w) คือความถี่สะสมของค าที่มีหน้าที่เป็น
กริยาพ้ืนฐาน VB ทุกค าในคลังศัพท์ 
 

 
 

รูปที่ 2 อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งช้ีอนาคต 
 

 
 

รูปที่ 3 อัลกอริทึมการค านวณคะแนนในกระบวนการ forecastScore 
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4. การทดสอบและอภิปราย 

การประเมินอัลกอริทึมที่น าเสนอ เริ่มจากการสร้างคลังศัพท์ ท าโดยรวบรวมบทความจาก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ  เช่ น  จ าก  World Economic Forum [12], World Bank [13], 
Bloomberg [14], PwC [15] และ Shaping Tomorrow [16] เป็นต้น  

ตารางท่ี 1 ค่าของ SRef ของค าศัพท์ 5 อันดับแรก 
ค าศัพท์ SRef 

will 0.21 
could 0.12 
expect 0.08 
predict 0.05 
forecast 0.04 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ 
เงื่อนไข ความถูกต้อง (%) 

เมื่อใช้ประโยคที่มีค่า SRef สูงสุดประโยคเดียวเท่านั้น 76% 
เมื่อใช้ประโยคที่มีค่า SRef สูงสุด 3 ประโยค 98% 

 
บทความทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน 70% ใช้ส าหรับการสร้างคลังศัพท์และ 30% ส าหรับใช้

ทดสอบ บทความที่ใช้ส าหรับสร้างคลังศัพท์ น าเฉพาะประโยคที่มีข้อความบ่งชี้อนาคตมาใช้ในการ
สร้างคลังศัพท์ ตัวอย่าง 5 อันดับแรกของค าที่มีหน้าที่เป็นกริยาพ้ืนฐาน VB (Verb, Based Form) 
ตามหลักการ POS Tagging ที่มีค่า SRef สูงสุดแสดงดังตารางที่ 1 

ตัวอย่างของบทความ (บางส่วน) ที่ใช้ทดสอบ เช่น 
… Using CRISPR in animal experiments will hopefully lead to 
productive debates regarding the gene-editing technology in general, 
says Arthur Caplan, N.Y.U. bioethicist. Caplan believes such a dialogue 
is especially important in the context of eventually using the 
technique in medicine. “ I think it’s really fascinating that most of the 
ethical attention is focused on what gene editing means to humans,” 
he says. “You want to debate CRISPR use at the level of mice, not 
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men, first”. Visel does not feel his work has a place in such a debate, 
using CRISPR to understand limb development. “These kinds of 
studies were possible before, but now they’re within reach for many 
of these experiments in a more targeted way,” Visel says. That excites 
me scientifically. … 
 เมื่อท าการประมวลผลตามอัลกอริทึมที่น าเสนอ ผลลัพธ์ที่ระบบเชื่อมั่นว่าเป็นข้อความบ่งชี้

อนาคตคือ 
Using CRISPR in animal experiments will hopefully lead to productive 
debates regarding the gene-editing technology in general, says Arthur 
Caplan, N.Y.U. bioethicist. 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบอัลกอริทึม ซึ่งแบ่งผลลัพธ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ความถูกต้องของระบบเมื่อใช้เฉพาะประโยคที่มีค่า SRef สูงสุดประโยคเดียวเท่านั้น กับความถูกต้อง
ของระบบเมื่อใช้ประโยคที่มีค่า SRef สูงสุดจ านวน 3 ประโยค มีค่าเป็น 76% และ 98% ตามล าดับ 
จากผลลัพธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อัลกอริทึมสามารถสกัดข้อความบ่งชี้อนาคตได้ในระดับที่ยอมรับ
ได้ เมื่อเลือกใช้ค่า SRef สูงสุดเพียงประโยคเดียว อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถบอกเป็นนัย
ได้ว่า ข้อความบ่งชี้อนาคตบางส่วนไม่จ าเป็นต้องเป็นประโยคที่มีค่า SRef สูงสุด ดังเห็นได้จากการที่
ค่าความถูกต้องสูงขึ้นเป็น 98% เมื่อมีการใช้ประโยคที่มีค่า SRef สูงสุด 3 ประโยค สิ่งนี้น ามาสู่ปัญหา
ใหม่คือ การเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้เตรียมการส าหรับเป็น
ประเด็นในการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 

 
5. บทสรุป 

งานวิจัยฉบับนี้ได้เสนออัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต ซึ่งเป็นขั้นตอนการน าเข้า
ข้อมูลในกรอบงานการบ่งชี้อนาคต อัลกอริทึมที่น าเสนอสามารถประมวลผลและให้ผลลัพธ์ในระดับ
พอใช้ หากต้องการให้ได้ผลลัพธ์ระดับดีมาก จ าเป็นต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติม  

ข้อจ ากัดหนึ่งของอัลกอริทึมที่ เสนอคือ รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เนื่องจาก
อัลกอริทึมที่น าเสนอมีการเรียกใช้ API หลายส่วนจาก Stanford NLP ฉบับภาษาอังกฤษ การ
ปรับปรุงเพื่อให้รองรับภาษาอ่ืนๆ ได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยนี้ 
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นอกจากนั้น จากกรอบงานการบ่งชี้อนาคตเห็นได้ว่า ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่ยังต้องการ
เครื่องมือในการท างาน เช่น การวิเคราะห์ การตีความ เป็นต้น ซึ่งทีมผู้วิจัยได้วางแผนเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างเครื่องมือเหล่านี้ให้ครบตามกรอบงานการบ่งชี้อนาคตต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคุณทศพล ระมิงค์วงศ์ คุณศิริพร เพชรคง นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติที่ร่วมให้แนวคิดและให้ข้อมูลประกอบการทดสอบ ขอขอบคุณคุณสุชาติ อ่ิมบัญชร 
คุณชญานิศ ตันธีระพงศ์ คุณขันติพงศ์ ด าข า และเจ้าหน้าที่บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จ ากัด ที่เอ้ือเฟ้ือ
ทรัพยากรบุคคล และขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แ ละมัลติมี เดีย  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สนับสนุนทรัพยากรในการประมวลผล 
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What digital media channel that passenger preferred for online ticket 

reservation and information search? A case study of Thai and 

Chinese passengers 

 

Kobklit Suksathit1, Thammanoon Wisitsak2, Petchampai Taraka3,  

Peempiphat Manomaikul4 and Suraporn Mulkunee5 

 

Abstract 

This research paper aims to explore the digital media channels for airline 

passenger’ s information search and digital air ticket reservation channel that 

customer preferred. This research study target population mainly Thai and Chinese 

passengers who use the internet as ticket reservation.  The quantitative research 

used in this study and with 288 respondents who complete the questionnaire. The 

descriptive statistic, mean and standard deviation used for the finding section. It was 

found that Chinese respondent uses email to contact and ask the information from 

airlines staff, but they use an airlines website to complete the reservation.  Thai 

respondent use website to look for the flight information.  And use website to 

complete the reservation.  

The limitation of this research paper.  The author chooses the target 

population only Thai and Chinese passenger, actually the people in one flight can 

have more than two nationalities. 

 

Keywords: Digital media channels, Airline digital marketing, Digital ticket reservation 
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Introduction 

 In this era, there are many digital media tools can make an online ticket 

reservation. Such as website, social media, mobile application etc., In the customer 

journey, passengers can search and make a ticket reservation for their flight through 

digital media channels. Some of the passengers are using websites and social media 

to search the cheap flight but in the end, they make a reservation through a mobile 

application. 

 Digitalization has invaded many traditional industries and aspects of our 

private lives. For examples include online banking, mobile applications for navigating 

cities, submitting documents online, checking tourist activities with special devices 

and several other digital services ( Schaarschmidt, 2017) .  Nowadays, many travel 

agent services in areas that have not yet been strongly prompt by digitalization have 

been transformed the organization into online services as well (Kaushik, 2015). For 

example, an online flight reservation has become normal for all the passengers. The 

passenger rarely walks into a travel agent with paperwork and cash.     

 The main benefit of digital reservation channels is increased operational 

efficiency and service productivity for the vendor.  In some airlines are confronted 

with the managerial challenge of optimizing its used capacity and minimizing 

marginal costs under capacity constraints.  The airline company optimize their 

efficiency by integrating information technology. For example, the customer service 

department is able to serve passengers more effectively when personnel are not 

completing phone reservation, as passenger self-book merchant’ s online booking 

system. Not only airlines industry but also other industries invest in digitalization and 

technology-enabled service productivity and used capacity ( Schaarschmidt, 2017) . 

Therefore, turning an old generation of passenger from using phone reservation to 

online reservation remain a challenge, which is why we need to explore about how 

customers are likely to make a flight reservation of digital media channels, 

especially when rather established alternatives are available over the internet. 

 Thai traveler number equal to 375,911 passengers per month, and 

international travelers number equal to 1,491,732 passengers. The first runner up is 
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Chinese passengers. The author selected these two nations because these nations 

are the top two of the population who travel outbound from the Kingdom of 

Thailand.  

 The notable gap still exists, there are many online reservation choices, these 

two nationalities have not yet discovered the digital media reservation tools that 

customer’ s preference.  This finding may help airlines company distinguish which 

digital media channels can be resolved. Drawing on the idea that reservation online 

ticket implies a greater degree of responsibility toward successful airline industry. 

The evaluation of the reservation channel’ s usefulness and intention to use. This 

paper is structured as follows.  First, the other review literature concerning digital 

reservation in the service industry.  Second, the research mythology has been 

utilized ( Experimental survey design.  Finally, we discuss the implication of these 

results for theory related and practice.   

 

Research objectives 

 The first objective of this paper aims to explore what digital media channel 

that Thai and Chinese people complete an air ticket reservation.   

The second objective According to Ministry of Tourism and Sports ( 2018) 

some tourists travel out of the Kingdom of Thailand by departing from five main 

international airports of Thailand, which separated into Thai and international 

travelers.  

 

Theoretical Background 

 In this study, the researcher deploys the main theory of Boswijk (2011) called 

the model of ‘customer journey’ and ‘digital marketing channels’. 

 Customer Journey 

The customer journey describes the sequence of contacts that a customer 

has with the company; the term ‘touch point refers to the moments when contact 

takes place. When the touchpoints occur during orientation, reservation, prepare the 

event, travelling to the event, experiencing the event itself and the period shortly 
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after.  The ‘ touchpoint’  will not all take place within the same digital media 

channels but including traditional media channels ( radio, billboard, text messages 

from friends etc.). The main idea is to have the touchpoints create a logic unity that 

has a clear branded identity, which inconsistent in terms of content, and that they 

are tuned into each other in terms of creating a continuous flow.  Experience 

consists of many different kinds of information.  An information flow that moves a 

customer is about touching and moving customers more than it is about reaching 

them and gain access.  

The below figure adapted from Boswijk (2011) customer journey model. The 

model starts from orientation; the passenger might see the advertisement from the 

Facebook advertising. Along the way of the decision process in the customer mind 

or someone called block box, they might buy an air ticket process on the website. 

But in the preparation process. they may choose the online check-in a method by 

using the mobile application.  

  

Figure 1: Customer Journey 

Source: Boswijk (2011) 
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Nowadays, many digital tools create touchpoint, such as websites, blogs, 

friends and family social media, online magazine etc. So, this study is focusing on 

digital media channel only with the combination of the first three steps of the 

customer journey (orientation, buy a ticket, and prepare). The results of this study 

will show what inside the passenger experience in digital media channels.  

   

The Main Element of Online Promotion Channel in Digital 

Marketing 

Ryan (2014)  claimed there are eleven elements of digital media channels 

that are used for online promotion and reservation activities, but in this research, 

the author focusing only three main digital media elements. First, the website or site 

is a commonly used as a hub of digital world. Website is a digital media tool that is 

the most important online activity channel since it is a place for the company’ s 

online activities, and its uses for communication directed to the passenger. These 

days is in the era of Web 2.0 that allow two-way communication for company and 

customer. The website also includes a search engine optimization or SEO. The SEO 

is an online list of customers in search engine website that is accessible to both 

buyers and sellers. Second, the affiliate marketing and strategic partnership: in this 

method of digital marketing, the company’ s website partner with another 

company’s websites as mutually beneficial relationships to promote the company’s 

services. For example, we normally sees the advertisement of an airline company 

website in the travel website, once the customer clicks the banner, it is direct the 

prospect customer back to an airline company website.  Online Public Relation or 

Online PR is a channel such as blogs, press release, article syndication, etc. Online 

PR has the same purpose of traditional PR. It helps create a positive image of the 

brand and the company. Second, social media platform (such as Facebook, Twitter, 

and Instagram) is a digital platform that allows people with same interests, social 

activities and lifestyle to communicate with each other. Social media is the highest 

growth rate among digital media platforms.  People around the world use this 

platform to share contents especially tourism and hospitality industry.   Third, the 
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email is used to maintain a good relationship with customers and prospect 

customers.  This is the only tools to receive company information in detail and 

contact back to the company right away. Lastly, mobile marketing is a new feature 

of digital media channels. Mobile marketing comes with mobile application; this is a 

software to enhance the mobile ability ( such as real-time location, city map) 

especially the mobile use can carry everywhere that they want.  This means that 

customers have access to the company contents anywhere anytime.  The digital 

technology helps the company connect with its customers in a more 

straightforwardly and effectively.  So, the company and the customer are getting 

closer to each other than the old days.  

 Digital media usage by Thai people 

 According to Surangkana (2015), 82.1 percent of the Thai’s respondents use 

smartphones to surf the Internet and they are mostly used social media with the 

smartphone.  The hospitality industry is one of the top three industries that Thai 

people use the internet to look for information online.  And also no matter what 

generation, the hospitality product is the top priority search among other products.   

The total number of Internet users in Thailand is 67.9 million. Facebook has 

the highest number of users with 30 million of the total population in Thailand, 

followed by YouTube (26.2 million), and Instagram (4.5 million) (Monlamai, 2015). 

In Thailand, active Internet users are much higher than the global average. 

Among the 30 million Facebook users, more than 28 million users log on to 

Facebook via smartphones. Furthermore, 66% of the active Internet users access the 

Internet every day.  YouTube Thailand has 7,822 million access on their sites 

monthly and 2.1 million visits daily. On average, one visitor uses the site for 16.6 

times in a month and spends about 17.3 minutes per visit. There are more than 4.5 

million Twitter users in Thailand and 3. 4 million users use the Thai language to 

tweet. However, 61%  of the total Twitter users are inactive in Thailand (Monlamai, 

2015). 
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Bangkok has the top rank of Facebook users in the world, and also Instagram 

top actress because the Thai internet users use social media as their main activity 

(Saiyai, 2013).  

Digital media channel usage by Chinese people 

In China, there are more than 731 million Internet users and this number is 

growing significantly. 787 million people are social media user with 1.332 million are 

using mobile devices (We Are Social Singapore, 2017). Behind the successful growth, 

China has announced its policy of " Internet Sovereignty"  as a role model for the 

world and they are determined to control all Internet usage with the local laws. 

This policy has put 1 in 4 of the world's Internet population behind the great 

firewall. In China, we can call the Internet an intranet because of the great firewall 

of China (Kassel & Mozer, 2016). This firewall is not a physical wall stopping people 

from leaving, but preventing harmful information regarding the communist party 

from entering China. This is the reason Google is blocked in China. Moreover, while 

the Chinese search engine, Baidu, is mainly operating, it is heavily censored.  Not 

only is this true for the search engine, but also social media sites such as YouTube, 

Twitter and Instagram.  They are replaced with Weibo, Youku, WeChat, and QQ 

(Denyer, 2016). Despite the previous criticism, the issue is starting to shift, nowadays, 

some features developed by China are now accepted by western applications. 

According to Kassel and Mozer (2016) “It is not the variety of things that you can do 

on WeChat that makes it so powerful, that they are all in one application. ”  By 

adding every function into one single application, it is called a variety.  Western 

companies are trying to understand this behavior, and many companies around the 

globe try to compete for a market share in China due to its enormous demands. 

With 731 million Internet users and growing, western companies seek to expand 

their business to the China market (Denyer, 2016). So, if a foreign company what to 

enter the Chinese market, the company has to adapt and change its advertising 

platform to the Chinese way. 
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Research Methodology 

 The main goal of this research is to explore digital marketing and the 

customer journey with two main nations.  Cross-sectional studies used in this 

research paper because it is faster to implement when gathering large data, and 

cost effective.  

 A quantitative research approach was used to complete the objective of the 

study. The studies rely on finding the digital media channels that customer willing to 

make an air ticket reservation.   The description research approaches used in this 

study to describe what is the most effective digital media channels. The secondary 

research was initiated before undertaking the process of primary research. secondary 

data includes both raw data and published summaries. 

 A sample is describing as a subdivision of a total population to represent the 

whole group in the study. A target population for this research paper was defined as 

being the passenger from Thai and Chinese countries. By using the questionnaire to 

let them fill out all the questions online through social media and travel review 

website. The easiest way to collect all the sample is used non-population sampling 

with quota sampling technique.  The questionnaire was used multiple-choice 

questions and a likert scale.  

 Krejcie, and Morgan (1970) have developed the table that helps in easily find 

out the sample size and as his table, a sample size of 288 is sufficient for a 

population size between 80 - 100 people. So the author selected the sample size of 

380 of Krejcie, and Morgan (1970)'s table. 

 The validity of the instrument was ascertained by giving the questionnaire to 

two university professor experts who can examine. Afterwards, the pre-testing and 

draft questionnaires were field-tested. At first, 20 sets of questionnaires were given 

to the expected participants by handling the survey at the site of the pretesting 

questionnaires to determine the reliability of this research. The pre-testing field test 

was at the University of the Thai Chamber of Commerce. 

 The data analysis of this paper uses descriptive statistics, mean and standard 

deviation to analyses the data.   
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Data Analysis and Results 

 This data analysis part will discuss the finding of digital media that customer 

use to contact a company, and digital media channels that they use for the online 

reservation.  

 
Figure 2: Digital media airlines contact methods 

 

 The above figure shows how customer contacts the airline’ s company to 

search for flight information. For Chinese customer, email is the first method (120 

respondents), following with airline’s website (92 respondents) and social media (40 

respondents). Then, we look at Thai customers, airlines website is the highest usage 

( 71 respondents)  but email is slightly less number of usage ( 69 respondents) , 

following with social media 31 (respondents).  
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Table 1: Digital Reservation Channels 

 

Digital Reservation 

Channels 

Nationality Mean SD 

Airlines Website Chinese 3.9658 1.09805 

Thai 3.6199 1.23739 

Airlines Mobile 

Application 

Chinese 3.2821 1.33808 

Thai 2.9942 1.22952 

Email Chinese 2.7094 1.67157 

Thai 2.8947 1.54178 

Social Media as a 

starting point 

Chinese 3.0342 1.54212 

Thai 2.8421 1.36498 

Search Engine as a 

starting point 

Chinese 3.0342 1.64491 

Thai 2.7895 1.45606 

 

 The table shows which digital media that customers choose to make a flight 

reservation. The highest usage rate is an airlines website for both Chinese and Thai 

passenger (Mean =  3.96, 3.61). Following with airlines mobile application for both 

Chinese and Thai passenger (Mean =  3.28, 2.99) .  Lastly, the search engine as a 

starting point is the third method to make a flight reservation (Mean = 3.03, 2.78).  

Discussion, Implementation and Limitation 
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 In this era, we cannot escape from information technology.  Digitalization 

transforms our daily life. The results in this research paper were confirmed that the 

website remains the top tool for digital media channels in the orientation state and 

buy an air ticket state. Therefore, the airline’s company cannot neglect social media 

as well, in terms of flight details and information because it is the easiest way to 

achieve two ways of communication with the airline staff.  Moreover, friends and 

family is a group of people who can motivate the purchase intention of prospect 

customers. Lastly, for Chinese customer, email is still a great impact on information 

search.  

 The managerial implementation for this research paper.   To achieve 

customer satisfaction in every step of the customer journey process. First, airlines 

company has to establish a digital marketing department to monitor the customer 

activities and achieve the online advertising goal. Second, the airline’s company has 

to integrate all the digital media channels because as you can see in the customer 

journey model.  The customer may use multiple digital media channel to achieve 

one purpose. Even the company has all the digital media channels to communicate 

with the customer, but it is important to know which digital media channels that 

target customer is willing to use to achieve customer satisfaction.   

 Lastly, the way to do digital marketing with mainland Chinese customers. 

Airlines company has to experience local digital marketing channels. Such as Baido 

search engine, Weibo social media etc.  Because of the firewall of the mainland 

China government block all the international digital media channels. So if the airline 

want to create the advantage of the Chinese market. They must use the Chinese 

language and their digital tools.  

 The limitation of this research paper.  The author chooses the target 

population only Thai and Chinese passenger, actually the people in one flight can 

have more than two nationalities.  So the finding may different from the actual 

target market. Second, this research study is focusing on the aviation industry only, 

in the other can adopt from this research paper for a future research study for other 

online industry.  
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Study of the Rate of Return and Risk from Investment in Group of 

Information & Communication Technology, Energy & Utilities 

and Health Care  

 

ระวีวรรณ เหล็งขยัน1 เอกรินทร วรุตบางกูร2 ประยง มหากิตติคุณ3 และนลินี เวชวิริยกุล4  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน

กลุมหลักทรัพย 3 กลุม คือ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค และกลุมการแพทย ซ่ึงเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยท้ังสามกลุมมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงท่ีสุด เทากับ 6.04 % และหลักทรัพยกลุมการแพทยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุด เทากับ  3.52 % นอกจากนี้ในงานวิจัยยังไดเสนอแนะผลของการจัดกลุมสินทรัพยการลงทุน 

(Portfolio) หรือการจัดพอรตการลงทุน ในกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุมนี้ โดยหากนักลงทุนตองการ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรตการลงทุนสูงท่ีสุดควรลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการสื่อสารเพียง

อยางเดียว คือมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรตเทากับ 6.04 % ซ่ึงเหมาะกับนักลงทุนท่ีชอบความ

เสี่ยง หากนักลงทุนตองการใหมีความเสี่ยงของพอรตการลงทุนต่ําท่ีสุดควรลงทุนในกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุมการแพทยดวยสัดสวนการ

ลงทุน 10%  55% และ 35% ตามลําดับ จะทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรตเทากับ 3.94 % 

การจัดพอรตการลงทุนแบบนี้เหมาะกับนักลงทุนท่ีไมชอบความเสี่ยง และหากนักลงทุนตองการ

ลงทุนดวยความเสี่ยงท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับเทากัน นักลงทุนควรพิจารณา

จากคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันท่ีต่ําท่ีสุด และควรลงทุนในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

                                                           
1 สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: raweewan_len@utcc.ac.th 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
4 สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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สื่อสาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุมการแพทยดวยสัดสวนการลงทุน 30% 45% และ 

25% ตามลําดับ จะทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรตเทากับ 4.42 % เหมาะกับนักลงทุนท่ีมี

การบริหารความเสี่ยง 

 

คําสาํคัญ: อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง สัมประสิทธิ์ความแปรผัน การวิเคราะหความแปรปรวน 

กลุมหลักทรัพยลงทุน   

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the rate of return and risk from 

investment in 3 securities groups which are Information and Communication 

Technology Group, Energy and Utilities Group and medical groups. These group of 

securities that are important to the country's economic growth. The result of the 

research shows that all three groups of securities have significantly different rates of 

return on investment. By the Information and Communication Technology Group 

has the highest average rate of return is 6.04% and the medical group securities 

have the lowest average rate of return is 3.52%. In addition, the research suggests 

the result of portfolio management invest to all 3 groups of securities. If investors 

want the highest return on investment portfolios, they should invest in technology 

and communications only. The average rate of return on the portfolio is 6.04% 

which is suitable for investor like risk. If investors want to have the lowest 

investment risk, they should invest in the information and communication 

technology group, Energy and Utilities Group and medical group with a proportion of 

10, 55, and 35, respectively, will make the average rate of return of the portfolio 

equal to 3.94%, which is suitable for investor don’t like risk. And if investors want to 

invest with the least risk compared to the same rate of return Investors should 

consider the lowest coefficient of variation and should invest in the information and 

communication technology group, Energy and Utilities Group and the medical group 

with a proportion of 30, 45 and 25 percent, respectively, will make the average yield 

of the portfolio equal to 4.42%, which is suitable for investors with risk 

management. 
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ความสําคญัและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand ; SET) เริ่มเปดทํา

การซ้ือขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2518 เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 (ประวัติและบทบาท: ออนไลน) 

ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การ

ดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษัทจด

ทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย เปนตน นอกจากนี้ยังทํา

หนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุน

ใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นมีหลักทรัพยจํานวนมาก ประกอบดวย 49กลุมอุตสาหกรรม 8 กลุม 

ไดแก กลุมอุตสาหกรรม 49เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) กลุมสินคา

อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  (Consumer Products) ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น  (Financials) สิ น ค า

อุตสาหกรรม (Industrials) กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (Property & Construction) กลุม

ทรัพยากร (Resources) กลุมบริการ (Services) กลุมเทคโนโลยี (Technology) และท้ังกลุม

อุตสาหกรรมท้ัง 8 กลุมนี้แบงเปนหมวดธุรกิจยอยได 28 หมวด (การจัดกลุมอุตสาหกรรมและ

หมวดธุรกิจ : ออนไลน) หลักทรัพยแตละกลุมจะมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของอุตสาหกรรม กลาวคือทุกหมวดหมูของหลักทรัพยลวนมีสวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย อีกท้ังการลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพยแตละกลุมจะแตกตางกันข้ึนอยูกับหลาย

ปจจัย เชน กลยุทธในการลงทุน วัตถุประสงคในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน ตนทุนในการ

ลงทุน หรือขอมูลสําหรับประกอบการลงทุน เปนตน กลุมธุรกิจท่ีมีผลตอประเทศไทยเปนอับดับตนๆ 

นั่นคือกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  และกลุมธุรกิจ

การแพทย49 เปนตน 

งานวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนกลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  และกลุมธุรกิจการแพทย และ

ทดสอบวามีความแตกตางของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยท้ังสามกลุมธุรกิจนี้หรือไม

นอกจากนี้ในงานวิจัยยังไดเสนอแนะสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยท้ังสามกลุมท่ีเหมาะสม สําหรับ
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นักลงทุนในแตละประเภทท่ีชอบความเสี่ยงในการลงทุนแตกตางกัน เชน นักลงทุนท่ีชอบความเสี่ยง 

นักลงทุนท่ีไมชอบความเสี่ยงและนักลงทุนท่ีมีการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุมธุรกิจ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีไดรับจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 

กลุมธุรกิจ 

3. เพ่ือหาสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสมจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพย 3 กลุมธุรกิจ  

  

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

เพชรี ขุมทรัพย (2544) ไดกลาวไววา ความเสี่ยงจากการลงทุนเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการ

หนึ่งใน การพิจารณาตัดสินใจลงทุนซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยท่ีตางประเภทนั้นก็จะมีความเสี่ยงท่ีไม

เทากัน และถึงแมจะเปนหลักทรัพยประเภทเดียวกัน เชน หุนสามัญ แตออกโดยตางสถาบันก็จะมี

ความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูลงทุนจึงควรทําความเขาใจถึงลักษณะและประเภท

ของความเสี่ยงเพ่ือเปนประโยชนในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน ซ่ึงความเสี่ยงรวมจากการ 

ลงทุนในหลักทรัพยแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ กับความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ  

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกของ

ธุรกิจ ซ่ึงไมสามารถควบคุมไดและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดท้ังหมด  

ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหนึ่ง หรือ 

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณนี้ แลวจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ

ธุรกิจนั้น ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอ่ืนในตลาด  

กลุมหลักทรัพย (Portfolio) (ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารกลุมหลักทรัพย : ออนไลน)

หมายถึง การลงทุนในหลักทรพัยมากกวา 1 หลักทรัพยข้ึนไป โดยนักลงทุนอาจตัดสินใจเลือกลงทุน

ในหลักทรัพยตางบริษัท ตางอุตสาหกรรมหรือตางประเภทกันก็ได ท้ังนี้ก็เพ่ือใหไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนท่ีดีท่ีสุดและกระจายการลงทุน ไมใหกระจุกตัวอยูในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งมาก

เกินไป  

รัตติกาล วัยวุฒิภิญโญ และ สดุา ปตะวรรณ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปรียบเทียบความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยในกลุม
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ดังกลาว โดยการศึกษาใชแบบจําลองการประเมินคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM)  ผลจากการศึกษาพบวา ในป พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550 หลักทรัพยในกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับ คือ หลักทรัพย TWZ PT 

และBLISS โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับ 9.62 7.45 และ 4.77 ตามลําดับ ในขณะท่ีหลัก 

หลักทรัพยท่ีมีคาความเสี่ยงเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับ คือ หลักทรัพย PT BLISS และ IEC โดยมีคาความ

เสี่ยงเฉลี่ยเทากับ 47.28 และจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยพบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม มีคาท่ีสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ ความ

เสี่ยงระดับเดียวกับตลาดหลักทรัพย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุม คือ 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุมการแพทย โดย

มีข้ันตอนดังนี้คือ 

1. การจัดเตรียมขอมูล  

ขอมูลท่ีนํามาศึกษาเปนราคาปดรายเดือนของกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุมธุรกิจ ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาท้ังหมด 60 เดือน รวบรวมจาก

รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(www.setsmart.com) 

2. การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel SPSS และ MATHLAB ดังนี้ 

2.1 เก็บรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยแตละกลุมเปน

รายเดือน โดยพิจารณาจากเงินปนผลรับรวมกับสวนตางจากราคาซ้ือขายหลักทรัพย 

2.2 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย 

อัตราผลตอบแทน (Rates of Return) หมายถึง รายได (Income) ท่ีไดรับจากการลงทุนหรือเงินปน

ผลหรือดอกเบี้ยรับบวกกับการเปลี่ยนแปลงของราคาคือราคาปลายงวดลบดวยราคาตนงวด 

มักจะแสดงในรูปรอยละ (percentage returns) หรือหาไดจาก 
1

1)(
−

−−+
=

t

ttt

P
PPDR      

  

เม่ือ  

Rt = อัตราผลตอบแทน (เวลา t) หลักทรัพยในแตละงวด 
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Dt คือเงินปนผล (เวลา t) 

Pt คือ ราคาหลักทรัพยปลายงวด (เวลา t) 

Pt-1 คือ ราคาหลักทรัพยตนงวด (เวลา t-1) 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน (Average Rate of Return) เปนวิธีการหาอัตราผลตอบแทน

เฉลี่ยในชวงเวลาหนึ่ง หรือ Holding Period Return ; HPR เปนการคํานวณหาอัตรา

ผลตอบแทนโดยใชขอมูลในอดีต มี 2 วิธี คือ 

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithematic Mean Rate of Return) ;   

n
RRRRR n++++

=
...321  

2. คาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean Rate of Return)    

( ) ( ) ( ) 1))1(...111( /1
321 −+××+×+×+= n

nG RRRRR  

งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีคาเฉลี่ยเลขคณิต 

2.3 หาคาความเสี่ยงของแตละกลุมหลักทรัพย 

ความเสี่ยง (Risk)  สามารถหาไดจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงเปนวิธีท่ี

นิยมใชวัดความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละตัวแสดงถึงโอกาสท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริงจะมี

โอกาสเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวเทาใด หาไดจากสมการ 

( )
1

1

2

−

−
=
∑
=

n

RR
S

n

i
i

  

ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคามากแสดงวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงมาก ในทางตรง

ขามถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคานอยแสดงวาหลักทรัพยหรือการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนอย  

2.4 หาคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  

คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation ; CV) เปนคาท่ีพิจารณาจากความ

เสี่ยงตอหนึ่งหนวยของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง หาจากสมการ    

R
SCV =  

ถาคา CV มาก  แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงในการลงทุนมากกวาเม่ือเทียบกับหลักทรัพยท่ีมี

คา CV นอยกวา 

2.5 การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยท้ังสามหมวดธุรกิจ หากพบวามีความแตกตางกันทางสถิติของคาเฉลี่ยอยางนอย 1 

คูแลว จะใชวิธีการเปรียบเทียบเชิงซอน Fisher’s Least Significant Differences (LSD) เพ่ือ

ตรวจสอบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยคูใดบางท่ีมีความแตกตางกัน 
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2.6 การบริหารจัดการกลุมหลักทรัพยลงทุน (Portfolio management)  โดยหาสัดสวน

การลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุมท่ีเหมาะสม โดยใชโปรแกรม MATHLAB ชวยในการทดลองสุม

สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยท้ังสามกลุมและคํานวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกลุม

หลักทรัพยลงทุน (Expected Return on a Portfolio : )  รวมถึงความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพย

ลงทุน (Risk in a Portfolio) 

2.6.1 อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกลุมหลักทรัพยลงทุน เปนการหาผลตอบแทน

แบบเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight average) หาไดจากสมการ 

  ∑
−

=
n

i
iip RwR

1

ˆˆ  

  = อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกลุมสินทรัพย 

สัดสวนของมูลคาหลักทรัพย i ตอมูลคารวมของกลุมสินทรัพยท้ังหมดท่ีลงทุน 

    =  อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวสําหรับหลักทรัพยท่ี i (i=1,2,3,…n) 

2.6.2 ความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยลงทุน  หาจากสมการ 

∑∑
= =

=
m

i

m

j
ijjip ww

1 1
σσ       ;    

ijσ  เปนคาความแปรปรวนรวมระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ี i และ j ซ่ึง 

ijjiij ρσσσ =    และ ijρ  = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ี 

i และ j 

2.6.3  พิจารณาของสัดสวนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ังสามกลุม โดยพิจารณาจาก

พอรตการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด พอรตการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด รวมถึงพิจารณา

จากพอรตท่ีคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันต่ําท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย  

ผลสรุปจากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุมการแพทย  พบวา 

1. อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยเฉลี่ยเปนรายเดือน ต้ังแต

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบวากลุมหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทนเฉลี่ย

สูงสุดและรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

และกลุมการแพทย  โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนคิดเปน 6.04%   3.83%  และ  3.52%  

ตามลําดับ สวนความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ังสามกลุมจากความเสี่ยงสูงสุดและ
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รองลงมาตามลําดับคือ กลุมเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุมการแพทย  และกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค โดยมีความเสี่ยงเทากับ 7.06% 5.32% และ 4.56% ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรายตัวของแตละกลุมหลักทรัพย พบวากลุม

หลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงสุด คือ กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุมเทคโนโลยี

และการสื่อสาร และกลุมการแพทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันเทากับ 1.19   1.17  และ 1.51 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย คาความเสี่ยง และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 

ของกลุมหลักทรัพยเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY) 

และกลุมการแพทย (HEALTH)  

Index ICT ENERGY HEALTH 

Return (%) 6.04 3.83 3.52 

Risk (%) 7.06 4.56 5.32 

CV 1.17 1.19 1.51 

  

2. การวิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือทดสอบคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

ท้ัง 3 กลุม พบวา หลักทรัพยท้ัง 3 กลุมมีคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (Sig. 0.034) และเม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนทีละคูดวย

วิธี LSD พบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีและพลังงานและสาธารณูปโภค 

มีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig. 0.036) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย

กลุมเทคโนโลยีและการสื่อสารและกลุมการแพทยมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

(Sig.0.017) สวนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคกับกลุมการแพทยไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ 

3. ผลของการจัดพอรตการลงทุนหลักทรัพยท้ังสามกลุม พบวาสัดสวนท่ีเหมาะสมท่ีทําให

อัตราผลตอบแทนคาดหวังของพอรตการลงทุน (Expected Return on a Portfolio : )  สูงสุด

คือ การลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการสื่อสารดวยสัดสวน 100% จะทําใหไดอัตราผลตอบแทน

เทากับ 6.04 % สวนพอรตการลงทุนท่ีทําใหมีความเสี่ยง (Risk in a Portfolio , pσ ) ต่ําท่ีสุด คือมี

ความเสี่ยง 3.75 %  จะตองลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 10 % ลงทุนในกลุมพลังงาน

และสาธารณูปโภค 55% และลงทุนในกลุมการแพทย 35%  สวนพอรตการลงทุนท่ีมีคาการกระจาย

ความแปรผัน (Coefficient of Variation; CV) ต่ําท่ีสุดคือการลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการ
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สื่อสาร 30% ลงทุนในกกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 45% และลงทุนในกลุมการแพทย 25% มี

คาสัมประสิทธิ์ความแปรผันเทากับ 0.91  ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี   2 แสดงรอยละของสัดสวนพอรตการลงทุนในกลุมหลักทรัพย 3 กลุมคือ กลุมเทคโนโลยี

และการสื่อสาร (ICT) กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY) และกลุมการแพทย (HEALTH) 

อัตราผลตอบแทนของพอรต ความเสี่ยงของพอรต และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันของพอรต 

 

รอยละของสดัสวนการลงทุน 

Expected return ; 

(%) 

Risk; 

pσ  

(%) CV 
ICT ENERGY HEALTH 

100% 0% 0% 6.0437 7.0584 1.1679 

10% 55% 35% 3.9433 3.7532 0.95179 

30% 45% 25% 4.4171 4.0224 0.91065 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ได ศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยท่ี มี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเลือกหมวดธุรกิจดานเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดการแพทย ซ่ึงพบวาหมวดธุรกิจดานเทคโนโลยี

และการสื่อสารมีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดและมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดดวย ซ่ึงนักลงทุนควรระมัดระวัง

ในการลงทุน การเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทนสูงควรพิจารณารวมกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

ดวย ซ่ึงกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีไดมีคาไมเทากับการพิจารณาเปรียบเทียบดวยคาความเสี่ยงท่ี

เกิดข้ึนยอมทําไมได ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ซ่ึงพบวาหมวด

ธุรกิจการแพทยมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันต่ําท่ีสุด แสดงวามีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ําท่ีสุด  

และเม่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของท้ัง 3 หมวดธุรกิจ พบวา

ผลตอบแทนของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารกับหมวดธุรกิจพลังงาและสาธารณูปโภค  และ

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารกับหมวดธุรกิจการแพทยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแตกตางกัน 

นอกจากนี้ในงานวิจัยครั้งนี้ยังไดเสนอสัดสวนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท้ัง 3 กลุม ซ่ึงนักลงทุนใน

ตลาดมีหลายประเภท บางประเภทชอบอัตราผลตอบแทนท่ีสูงโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

บางประเภทไมชอบความเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงไดนอย หรือนักลงทุนท่ีมีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี

คือพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเม่ืออัตราผลตอบแทนท่ีไดรับเทากัน งานวิจัยนี้จึง

เสนอแนะสัดสวนของการลงทุนสําหรับนักลงทุนในแตละประเภทดวย 
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ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุม

หลักทรัพย 3 กลุม คือกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุม

การแพทย โดยใชขอมูลราคาปดรายเดือน และใชวิธีการวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยโดยใชวิธี

คาเฉลี่ยเลขคณิต ซ่ึงในการศึกษาตอไปอาจใชขอมูลเปนรายวันและใชวิธีการคํานวณอัตรผลตอบแทน

เฉลี่ยโดยใชวิธีคาเฉลี่ยเรขาคณิต และอาจใชวิธีการจัดพอรตการลงทุนภายใตทฤษฎีทางการลงทุน

แบบอ่ืนเพ่ิมเติม โดยใชขอมูลกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน หรือหมวดธุรกิจอ่ืนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและเปนท่ีสนใจของนักลงทุนเพ่ิมเติมก็จักเปนประโยชนอยางยิ่งตอไป 
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Development of information system for the office of computer 

services: case study University of the Thai Chamber of 
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ณฤมล สุวรรณประเสริฐ1* มาเรียม โตลอย2 เกรียงศักด์ิ เปรมพรวิพุธ3 และทิวา เพ็ญสุข4 

Naruemol Suwanprasert1* Mariam Toloi2 Krieangsak Pramepornviput3 

and Tiwa Pensook4 

 

 

บทคัดยอ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความ

เหมาะสมเขามาใชทดแทนกระบวนการทํางานปจจุบัน โดยทางผูพัฒนาไดทําการรวบรวมขอมูล ท่ีได

นํามาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ และความพึงพอใจจากผูเขาใชระบบ ผลการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศท่ีทําการ

พัฒนาสามารถสนองตอบความตองการของผูใชงานไดท้ังผูปฏิบัติงานกับระบบ และผูบริหารในสํานัก

บริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยวัดไดจากความพึงพอใจท่ีอยูในระดับมาก และ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับสูงจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และสามารถลด

คาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการไดจริง 

คําสําคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักบริการคอมพิวเตอร การวิเคราะหความพึงพอใจ 

 

 

Abstract 

The objectives of development information system for the office of 

computer services of University of the Thai Chamber of Commerce are to study and 

                                                           
1-3 สํานักบริการคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

* Corresponding Author. E-mail: naruemol_suw@utcc.ac.th 
4 อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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develop an appropriate information system to compensate the paper-based legacy 

system. The development process consists of data analysis, system design and 

implementation. Moreover, the efficiency of the system and satisfaction from 

several groups of relevant users are attention of this study. According to the results, 

the developed information system earns high satisfaction level from the users and 

executives. In addition, system performance assessment results in high level of 

satisfaction. The system can reduce costs in both operation and work processes.       

Keywords: Development of information system, office of computer services,      

               satisfaction analysis 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนศูนยใหบริการ

คอมพิวเตอรแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ท้ังดานการเรียนการสอน งานบริการ และงาน

บริหารของมหาวิทยาลัย  การบํารุงรักษา ปรับปรุง และซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหมีสภาพท่ี

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จึงเปนหนาท่ีสําคัญในการใหบริการของสํานักบริการ

คอมพิวเตอร เพ่ือใหการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินตอไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอรและติดตามงานสงซอม จึงเปนสิ่งสําคัญ

ท่ีมาชวยแกปญหาในการจัดการเรื่องการแจงปญหาคอมพิวเตอร การติดตามงานการแกปญหา

คอมพิวเตอร การสืบคนขอมูล และการติดตามงานสงซอมภายในมหาวิทยาลัย 

ปญหาท่ีพบจากการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม ระบบงานท่ีใชใน

ปจจุบัน ไดแก  การแจงปญหาคอมพิวเตอรในระบบงานท่ีใชในปจจุบันจะเปนการแจงปญหาผาน

ทางโทรศัพท ซ่ึงบางครั้งในเวลาทํางานอาจไมมีผูปฏิบัติงานอยูประจําท่ีแผนก เพ่ือรับแจงปญหา

คอมพิวเตอร ทําใหเกิดปญหาในกรณีท่ีผูใชตองการการแกปญหาท่ีเรงดวน    

การจัดเก็บขอมูล การจัดเก็บขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการสงซอม ยังเปนการ

จัดเก็บโดยกระดาษ ทําใหเกิดปญหาในการนําขอมูลไปใชงานอ่ืน ขอมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณมาก เสีย

พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ การสืบคนขอมูลทําไดลําบาก มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยจากการสูญหาย

ของขอมูล  นอกจากนี้ยังมีการติดตามงานสงซอม ผูใชไมสามารถทราบไดวาอุปกรณท่ีสงซอมอยูใน

ระหวางข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานใด และ ขาดขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ใน

สวนของงบประมาณและคาใชจายตาง ๆ ในการจัดซ้ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ หรือการ
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ซอมแซม ซ่ึงเปนสวนสําคัญสําหรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะคอมพิวเตอรเปนอุปกรณ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอร จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลด

ปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแจงปญหาคอมพิวเตอร โดยมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกันเกิดความ

สะดวกในการแจงปญหา และการสืบคนขอมูลท่ีสะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยปจจุบัน เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมระบบใหมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. เพ่ือใหการทํางานดานงานบริการคอมพิวเตอรเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง

ประหยัดแรงงานและลดคาใชจายในการดําเนินการ 

3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานจากกลุมผูใชงานระบบ ในดานประสิทธิภาพของระบบ 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ท่ีมีตอระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม  

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการพัฒนาระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและติดตามงานสงซอม สามารถทําตาม

ข้ันตอนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ของ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ [1] โดย 

 1.  การกําหนดขอบเขตปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนกลยุทธในการแกไข

ปญหา นักวิเคราะหระบบจะตองศึกษาระบบงานท่ีใชในปจจุบัน โดยหาเปาหมายท่ีชัดเจนของงาน

ตาง ๆ ประกอบกับการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในสวนตาง ๆ ของระบบ 

 2.  การสืบคนความตองการของผู ใช  การสอบถามหาขอมูล การสัมภาษณ   

การออกแบบสอบถาม เพ่ือสืบคน เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนความตองการของระบบจากผูใช เพ่ือทํา

การกําหนดวัตถุประสงคท่ีสามารถวัดผลได ตลอดจนกําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ 

3.  การวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ เขียนเปน

ไดอะแกรม การไหลของขอมูล พจนานุกรมขอมูล และโครงสรางการตัดสินใจมาชวยในการวิเคราะห 

เพ่ือแกปญหาใหถูกตอง  

4.  การออกแบบระบบหลังจากการวิเคราะหระบบแลว ข้ันตอนนี้จะตองทําการวาง

โครงสรางของระบบงาน ท้ังในรูปลักษณะท่ัวไปและเฉพาะ เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีการแจก

แจงรายละเอียดใหแนชัดของแตละงาน ซ่ึงข้ันตอนนี้จะได Purpose System เพ่ือทําการออกแบบ 
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Output, Input, E-R Model และ Database เพ่ือใหไดระบบงานท่ีสมบูรณ และสงข้ันตอนนี้ไปยัง

โปรแกรมเมอรตอไป 

5.  การพัฒนา ทดสอบ และจัดทําเอกสารของระบบ เปนการทํางานรวมกัน

ระหวางโปรแกรมเมอรและนักวิเคราะหระบบ เพ่ือพัฒนาซอฟทแวร ซ่ึงจะตองนําสวนท่ีไดจากการ

วิเคราะหระบบและการออกแบบระบบมาใช  

 6.  การดําเนินและประเมินผล หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น เปนสวนของการนํา

ระบบมาติดตั้งใหแกผูใชไดทดลองใชจริง ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนสุดทายของนักวิเคราะหระบบท่ีตอง

รับผิดชอบ 

นอกจากการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร Executive Information 

Systems : EIS ของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน [2] นับเปนสวนสําคัญท่ีมีความจําเปนในการพัฒนา

ระบบ เพ่ือใหการตัดสินใจในปญหาหรือโอกาสทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงจะชวยสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร กลาวไดวา ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive 

Information Systems) หรือท่ีเรียกวา EIS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยเฉพาะ 

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ ทักษะ และความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

เนื่องจากผูบริหารเปนกลุมบุคคลท่ีตองการขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ ระยะเวลาในการเขาถึงและทํา

ความเขาใจกับขอมูล ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาและออกแบบสารสนเทศท่ีสามารถชวย

ใหผูบริหารปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหระบบขอมูลสําหรับผูบริหารจําเปนตองมีพัฒนาการ

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ตองออกแบบระบบฐานขอมูล [3][4] โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน การ

เก็บขอมูลในฐานขอมูล ตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียน และเรียกใชความสัมพันธได มีการ

กําจัดความซํ้าซอนของขอมูลออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ีศูนยกลาง เพ่ือท่ีจะนําขอมูลเหลานี้

มาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผูตองการใชงานและผูมีสิทธิ์จะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลท่ี

ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืนได 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

แบบจําลองกระบวนการทํางานสามารถแสดงดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 

Diagram - DFD) โดยใชสัญลักษณของ Yourdon/Demarco  เพ่ืออธิบายกระบวนการกระแสขอมูล

เชิงโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธระหวางโปรเซส (Processes) กับขอมูล (Data) ท่ีเก่ียวของ โดย

ขอมูลในแผนภาพจะทําใหทราบถึง ขอมูลผูใชระบบ ขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอร ขอมูลการ

แกปญหาคอมพิวเตอร รายงานสรุป รายงานเปรียบเทียบ  
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ขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอร 

ขอมูลการแกปญหาคอมพิวเตอร 

รายงานสรุป 

รายงานสรุป   

 รายงานเปรียบเทียบ 
 

ขอมูลการแกปญหาคอมพิวเตอร

ขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอร

ขอมูลผูใชระบบ 

 
 

สามารถใชแผนภาพกระแสขอมูลแสดงภาพรวมของระบบ โดยเริ่มจากคอนเท็กซไดอะแกรม 

(Level 0 : Context Diagram) เปนแผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด จะมีเพียงหนึ่งโปรเซสท่ี

เปนชื่อของระบบงาน มีดาตาโฟลวเชื่อมตอระหวางเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้กับโปรเซส ซ่ึง DFD 

ระดับ 0 นี้ใชเพ่ือแสดงใหเห็นวามีเอ็กซเทอรนัลเอ็นติต้ีใดบางท่ีโตตอบกับโปรเซส สําหรับระบบ

แจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมนี้สามารถเขียนอธิบายเปนแผนภาพ DFD 

ระดับ 0 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1    แผนภาพกระแสขอมูล Level 0 : Context Diagram 

จากแผนภาพท่ี 1  จะเห็นวาระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมมี 

3 เอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ ไดแก ผูใชระบบ ผูบริหาร และผูปฏิบัติการ โดยผูใชระบบ สงขอมูลการ

แจงปญหาคอมพิวเตอรเขามาในระบบ และระบบจะสงขอมูลการแกปญหาคอมพิวเตอรไปยังผูใช

ระบบ ผูปฏิบัติงานจะสงท้ังขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชระบบเขาสูระบบ 

และสามารถเรียกรายงานสรุปได สวนของผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปและรายงาน

เปรียบเทียบไดจะเห็นไดวาเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ท้ัง 3 ใน DFD ระดับ 0 ของระบบการแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมโตตอบกับระบบเพียงหนึ่งโปรเซสเทานั้น 

 

ระบบแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอม 

 

     ผูบริหาร 

  ผูปฏิบัติงาน 

    ผูใชระบบ 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูล Level 1 : Process Decomposition Diagram 

จากภาพท่ี 2 โปรเซสแจงปญหา จะเปนโปรเซสในการรับขอมูลการแจงปญหาคอมพิวเตอร 

ท่ีสงมาจากผูใชระบบ  แลวนําไปจัดเก็บไวท่ีแฟมขอมูลปญหา โดยระบบจะมีโปรเซสคนหาปญหาท่ี

แจงไวเพ่ือสงขอมูลการแกปญหาคอมพิวเตอรไปยังผูใชระบบ และสงไปยังโปรเซสออกรายงานสรุป

เก่ียวกับปญหาเพ่ือใหผูบริหารเรียกรายงานเปรียบเทียบและรายงานสรุป และโปรเซสออกรายงาน

สรุปเก่ียวกับปญหาสามารถสงรายงานสรุปไปยังผูปฏิบัติงานได 

สวนผูปฏิบัติงานจะสงขอมูลผูใชระบบและขอมูลการกําหนดสิทธิ ไปยังโปรเซสจัดการขอมูลผู

ใชัระบบและจะนําไปเก็บไวท่ีแฟมผูใชระบบ สวนโปรเซสลงชื่อเขาใชระบบ  

2. การวิเคราะหระบบและการออกแบบแบบจําลอง 

การวิเคราะหระบบและการออกแบบจําลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหความตองการของผูใชเชิง

ขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลรายละเอียดท้ังหมดท่ีระบบตองการในการทํางาน และนํามาใชในการออกแบบ

ฐานขอมูล โดยเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบเพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอมูล คือ 

แผนภาพอีอาร หรือ ER Diagram (Entity Relationship Diagram : ERD) ท่ีใชหลักมีสวนประกอบ
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พ้ืนฐานท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก เอนติตี้ (Entity) ความสัมพันธ (Relationships) และลักษณะ

ประจาํ (Attributes) อธิบายไดดังแผนภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพอีอาร หรือ ER Diagram (Entity Relationship Diagram : 

ERD) 

3. ประชากรและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรเปาหมายของงานวิจัยแบงไดเปน 3 กลุมคือ  กลุมผูเขาใชระบบจํานวน 28 คน 

กลุมผูปฏิบัติงานกับระบบ 4 คน และกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย 3 คน ท้ังหมด จํานวน 35 คน และ

ไดออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือรองรับการประเมินจากท้ัง 3 กลุม โดยสามารถอธิบายได

ดังตอไปนี้ 

3.1 แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สําหรับกลุมผูเขาใชระบบ คืออาจารยและ

เจาหนาท่ี เพ่ือสํารวจความพึงพอใจตอระบบ ไดแก การเขาถึงระบบ ความสะดวกในการใชงาน 

ระยะเวลาในการใชงาน ความรวดเร็ว การใชประโยชน โดยแบบสํารวจมี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สํารวจขอมูลสวนตัวผูเขาใชระบบ 
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ตอนท่ี 2  สํารวจความพึงพอใจตอระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอม เพ่ือสํารวจวามีความพึงพอใจในระบบ ดานการ

ออกแบบ การนําเขาขอมูล ข้ันตอนการทํางาน และการแสดงผล  

ตอนท่ี 3  สํารวจความพึงพอใจตอระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมในภาพรวม 

ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะในการใชงาน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบให

ตอบสนองตอผูใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตาม

งานสงซอมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานกับระบบ คือเจาหนาท่ีในสํานัก

บริการคอมพิวเตอร โดยแบบสํารวจมี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สํารวจขอมูลสวนตัวผูปฏิบัติงานกับระบบ 

ตอนท่ี 2  ประเมินระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม 

ดานการออกแบบ การนําเขาขอมูล ข้ันตอนการทํางาน และการแสดงผล  

ตอนท่ี 3  สํารวจความพึงพอใจตอระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมในภาพรวม 

ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะในการใชงาน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบให

ตอบสนองตอผูปฏิบัติงานกับระบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สําหรับกลุมผูบริหาร คือผูบริหารสํานักบริการ

คอมพิวเตอร โดยแบบสํารวจมี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สํารวจขอมูลสวนตัวผูบริหาร 

ตอนท่ี 2  สํารวจความพึงพอใจตอระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอม เพ่ือประเมินมีความพึงพอใจในระบบ ดานการ

ออกแบบรายงาน การนําเขาขอมูล ข้ันตอนการทํางาน และการแสดงผล  

ตอนท่ี 3  สํารวจความพึงพอใจตอระบบการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมในภาพรวม 

ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะในการใชงาน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบให

ตอบสนองตอผูบริหารกับระบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามสําหรับผูใชงาน “ระบบ

สารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอรและติดตามงานสงซอม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” จาก
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บุคลากร อาจารย จํานวน 28 คน  จากเจาหนาท่ีในสํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน และ

จากผูบริหารในสํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน  

 

4. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามของประชากร 3 กลุมคือ  กลุมผูเขาใช

ระบบจํานวน 28 คน กลุมผูปฏิบัติงานกับระบบ 4 คน กลุมผูบริหาร 3 คน ท้ังหมด จํานวน 35 คน 

และนํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรม SPSS กําหนดคะแนนคําตอบของ

แบบสอบถามดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด กําหนดให  5  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก กําหนดให  4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง กําหนดให  3  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจนอย กําหนดให  2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด กําหนดให  1  คะแนน 

หาคาเฉลี่ยของแบบสอบถาม ใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  มีความพึงพอใจระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  มีความพึงพอใจระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

2. นําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาสรุปความพึงพอใจตอการใชระบบแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหม 

ผลการวิจัย  

 ผลท่ีไดจากการพัฒนาระบบ ผูวิจัยไดระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสง

ซอมของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดังภาพท่ี 5    
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ภาพท่ี 4 ภาพระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม 

จากภาพท่ี 4 แสดงตัวอยางของหนาจอระบบการรับแจงปญหาคอมพิวเตอรซ่ึงเจาหนาท่ี

ตองสรางขอมูลลงฐานขอมูลเพ่ือใชในระบบติดตามการแกปญหาตอไป นอกจากนี้ยังสามารถออก

รายงานการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมดังแสดงในภาพท่ี 5  

 
ภาพท่ี 5 รายงานการแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม 

จากกลุมประชากร 3 กลุมประกอบดวยกลุมผูเขาใชระบบจํานวน 28 คน กลุมผูปฏิบัติงาน

กับระบบ 4 คน กลุมผูบริหาร 3 คน พบวา ผูเขาใชระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงาน

สงซอมมีความพึงพอใจตอระบบในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25  ซ่ึงจําแนกไดดังตาราง

ตอไปนี้ 
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ความพึงพอใจตอการเขาใชระบบแจงปญหาคอมพิวเตอร

และการติดตามงานสงซอม 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

1) การนําเขาขอมูลการแจงปญหาความสะดวก  ระดับมาก 4.04 

2) การนําเขาขอมูลการแจงปญหาแบงเปนข้ันตอนเขาใจ

ไดงาย 

ระดับมาก 4.21 

3) การเตือนกรณีการนําเขาขอมูลการแจงปญหาผิดวิธ ี ระดับมาก 3.89 

4) ปญหาการนําเขาขอมูลการแจงปญหา สามารถ

ยอนกลับไปแกปญหาขอมูลได 

ระดับมาก 4.36 

5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการแจงปญหา ระดับมาก 4.5 

6) ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูลการแจงปญหา ระดับมากท่ีสุด 4.64 

7) ความรวดเร็วในการแจงปญหา ระดับมาก 4.14 

8) ความยืดหยุน หรือยกเลิกการแจงปญหา ระดับมาก 4.25 

9) การจัดเก็บขอมูลในการแจงปญหามีความรวดเร็ว ระดับมาก 3.86 

10) การแสดงผลขอมูลการแจงปญหา สัมพันธกับการแจง

ปญหาถูกตอง 

ระดับมาก 4.11 

11) การแสดงผลขอมูลการแจงปญหา ตรงกับความ

ตองการในการใชงาน 

ระดับมาก 4.18 

12) การนําเสนอสารสนเทศ แบบเปนลําดับท่ีดี ระดับมาก 4.46 

13) สารสนเทศถูกตองครบถวน ระดับมาก 4.40 

14) ผูใชสืบคนขอมูลการแจงปญหาไดดวยตนเอง ระดับมาก 4.36 

15) สามารถแจงปญหาไดในเวลาทํางาน ระดับมาก 4.46 

ตารางท่ี 1  แสดงความพึงพอใจตอการเขาใชระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสง

ซอม 

จากตารางท่ี 1 กลุมประชากรท่ีใชระบบ 28 คน มีความพึงพอใจตอการเขาใชระบบแจง

ปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมในระดับมากทุกหัวขอ และในหัวขอขอท่ีพึงพอใจ

สูงสุดคือ ระบบชวยใหความรวดเร็วในการสืบคนขอมูลการแจงปญหาเร็วข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.64  

  ในกลุมผูปฏิบัติงานจะประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการ

ติดตามงานสงซอมดังตารางท่ี 2  
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ประเมินประสิทธิภาพของระบบ คาเฉล่ียระบบเดิม คาเฉล่ีย 

ระบบใหม 

1) การนําเขาของขอมูล 1.31 4.18 

2) การใชงานอินเตอรเฟสของระบบ 1.75 4.5 

3) การเก็บขอมูล 1.81 4.25 

4) การสืบคนขอมูล 1.5 4.25 

5) ความปลอดภัยของขอมูล 1.56 4.44 

6) การแสดงผลของขอมูล 1.64 4.32 

7) ความถูกตองของระบบ 1.65 4.39 

8) การออกรายงานของระบบ 1.68 4.30 

ตารางท่ี 2  แสดงประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสง

ซอม 

จากตารางท่ี 2 ผูปฏิบัติงานท่ีใชระบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม ท้ังระบบเดิมและระบบใหม โดยทุกดานของระบบใหมท่ีถูก

ประเมินในระดับดีมาก โดยเฉพาะดานความปลอดภัยของขอมูลท่ีผูปฏิบัติงานใหระดับความสําคัญ

อยางมาก 

ผูบริหารประเมินความพึงพอใจใชระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม

มีความพึงพอใจตอระบบในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30  โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ความพึงพอใจตอการเขาใชระบบแจงปญหา

คอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอม 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

1) รายงานตอบสนองความตองการ  ระดับมาก 4.33 

2) ขอมูลครบถวนตามความตองการ ระดับมาก 4 

3) การจัดรูปแบบการนําเสนอท่ีดี ระดับมาก 4.33 

4) การจัดรูปแบบการนําเสนอท่ีเรียงลําดับ ระดับมาก 4.33 

5) รายงานจัดรูปแบบ แสดงขอมูลตาง ๆ ไดงาย ระดับมาก 4 

6) รายงานแสดงสารสนเทศทันตอเวลาเรียกใช ระดับมากท่ีสุด 4.66 

7) รายงานแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ประกอบการ

ตัดสินใจเรื่องงบประมาณไดด ี

ระดับมากท่ีสุด 4.66 

8) การเขาสูเมนูการเลือกไดสะดวก ระดับมาก 4.3 

9) การเลือกดูรายงานมีรูปแบบเขาใจงาย ระดับมาก 4 
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10) ข้ันตอนการเลือก การเปรียบเทียบสารสนเทสะดวก ระดับมาก 4 

11) การพิมพรายงานมีความงาย ระดับมาก 4.33 

12) รายงานประกอบการตัดสินใจมีตามความตองการ ระดับมาก 4.33 

13) รายงานสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดดี ระดับมาก 4.33 

14) รายงานสามารถชวยผูบริหารไดดี ระดับมาก 4.33 

15) รายงานชวยใหผูบริหารประหยัดเวลาการตัดสินใจ  ระดับมากท่ีสุด 4.66 

ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจตอระบบแจงปญหาคอมพิวเตอรและการติดตามงานสงซอมสําหรับ

ผูบริหาร 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสวนมากอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยในสวนรายงานแสดงสารสนเทศทันตอเวลาเรียกใช  และรายงานชวยใหผูบริหาร

ประหยัดเวลาการตัดสินใจ อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอรและติดตามงานสงซอมของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ่ือแกไขปญหาในระบบงานท่ีใชอยูในปจจุบัน เชน ดานการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีใชพ้ืนท่ีมากไมรวดเร็ว การสืบคนและแกไขขอมูลไมสะดวก ไมสามารถตรวจสอบขอมูลการ

แจงปญหาคอมพิวเตอรไดทันที ขอมูลไมเชื่อมโยงกัน ทําใหการทํางานในสวนการแจงปญหาและการ

ออกแบบไปปฏิบัติงานทําไดชา ปญหาเหลานี้แกไขไดโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบใหม เพ่ือ

ชวยใหการจัดเก็บขอมูลเปนรูปแบบ สามารถแกไขและสืบคนไดงาย การบริหารจัดการขอมูล

สามารถตรวจสอบได และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได มีรายงานเปรียบเทียบ รายงานสรุปในการ

ประกอบการตัดสินใจ จะพบไดวาระบบสารสนเทศการแจงปญหาคอมพิวเตอรและติดตามงานสง

ซอม สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับงานปฏิบัติการไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ สนอง

นโยบายของผูบริหารท่ีตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกรายงานใหผูบริหาร ท้ัง

รายงานสรุปขอมูล และขอมูลเปรียบเทียบตางๆ ท่ีมีความถูกตองและเท่ียงตรง 
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